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СРБИ ДА ПРИХВАТЕ „ОЛУЈУ“
Правда, Датум : 4.1.2012, Страна : 3
ХРВАТСКА ТРАЖИ РЕШАВАЊЕ СПОРНИХ ПИТАЊА СА СРБИЈОМ
БЕОГРАД/ЗАГРЕБ - Да би дошло до повлачења међусобних тужби за геноцид Србије
и Хрватске пред Међународним судом правде у Хагу, од Београда се тражи да
операцију „Олуја“ прогласи легитимном војном акцијом, каже Жарко Пуховски,
професор Филозофског факултета у Загребу.
И Хрватска једног дана треба да каже да је у „Олуји“ био велики број жртава злочина,
као и да је протерано 100 хиљада људи. Хрвати с једне стране, стално говоре о томе како
је то легитимна акција, али не говоре о жртвама, док с друге стране, Срби говоре само о
жртвама, али не и о томе да је то легитимна акција - каже Пуховски.
Весна Пусић, министарка спољних и европских послова Хрватске, која је прва изашла у
јавност с тим предлогом, наиме рекла је да би могло да дође до повлачења тужби, сада је
истакла да није за повлачење тужбе за геноцид против Србије уколико не буду решена
основна спорна питања.
Нисам за повлачење тужбе ако нисмо у стању да решимо три темељна питања: питања
несталих, опљачкане имовине и ратних злочина - истакла је Пусићева.
Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске Милојко
Будимир рекао је да су повлачење тужбе из Хрватске и раније најављивали.
Сад, како је дошло до промене власти мислим да им је то први корак који указује на неке
промене. Избегличка удружења су била у почетку за то да Србија прва покрене тужбу за
геноцид против Хрватске, јер је Србија имала више аргумената од Хрватске. Њихова
тужба је само показала колико је њихово лицемерје. Они су били главни носиоци и
виновници свега што нам се десило, и зачетници тог рата - каже Будимир.
Према његовим речима, Хрватска никакве аргументе за тужбу није имала, и зато је, како
истиче, било нормално да Србија поднесе тужбу како би заштитила интересе Срба у
Хрватској. Ипак, Саво Штрбац, директор
Информационо-документационог центра „Веритас“, противи се повлачењу тужби
за геноцид које су међусобно поднеле Хрватска и Србија, јер би, како каже, таква
погодба значила само привремено стављање под тепих тог проблема.
За будућност и помирење хрватског и српског народа, чије односе ништа не оптерећује
као питање геноцида, пресуда Међународног суда правде у Хагу, без обзира каква, била
би боља од вансудског договора политичких елита у Србији и Хрватској - рекао је
Штрбац.
Антрфиле : Спорна питања
Питања несталих
Питања ратних злочина
Решавања граничних спорова
Повраћај имовине
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ПОЛИТИКА ЛАЖНОГ ПОМИРЕЊА
Правда, Датум : 4.1.2012, Страна : 5
Министар спољних послова Хрватске Весна Пусић изјавила је да ће Загреб повући
тужбу за геноцид против Србије, јер се том тужбом, како каже, дижу ниске страсти,
а то није морално према народу. Наведена изјава представља заокрет у односу на
став бивше хрватске премијерке Јадранке Косор, која је била против повлачења
тужбе против Србије. С друге стране, власти у Београду у последње три године су у
неколико наврата исказале спремност на узајамно повлачење тужби и вансудско
поравнање спора, али не тражећи од Хрватске да претходно испуни захтеве из
противтужбе.
Подсећамо да је Србија 4. јануара 2010. године поднела противтужбу која Хрватску
терети за геноцидне радње и етничко чишћење преко 230.000 Срба у операцији „Олуја“.
Србија тражи да Међународни суд правде у Хагу Хрватску прогласи кривом за кршење
Конвенције о геноциду, зато што је у току и после операције „Олуја“ 1995. године
намеравала да уништи Србе у секторима Север и Југ под заштитом УН. У противтужби
Србија, између осталог, тражи и да Суд хрватским властима наложи да одговорне казни,
а да крајишким Србима плати пуно обештећење за сву штету и губитке настале као
последица геноцида. Коалиција удружења избеглица тражи од Владе Србије да не
повуче противтужбу за геноцид против Хрватске, јер вансудско поравнање неће
допринети решавању отворених питања између две државе, успостављању пријатељских
односа и стварном помирењу између српског и хрватског народа. У случају да Влада
Србије, донесе одлуку о повлачењу противтужбе, већ ће значити наставак политике
попуштања и лажног помирења преко леђа избеглих и прогнаних Срба који су оштећена
страна.
Политика лажног помирења није ни у интересу Србије, јер се проблеми гурају под
тепих, што једног дана може да доведе до нестабилности и сукоба у региону западног
Балкана.
Коалиција удружења избеглица је спремна да пристане на повлачење тужбе и
противтужбе једино у случају ако српска и хрватска влада подрже нашу иницијативу да
се, у што краћем року, покрене суштински дијалог и пронађе свеобухватно, правично и
трајно решење бројних проблема избеглих и прогнаних Срба и других оштећених
грађана. Један од темеља дијалога мора да буде Анекс Бечког споразума о сукцесији, у
коме се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су
имали на дан 31. децембар 1990. године, а сви уговори склопљени за време рата под
притисцима и претњама биће ништавни.
Ради се о следећим питањима: повратак одузете имовине и стечених права (станови,
куће, пословни простори, привредни објекти, пољопривредно, шумско и грађевинско
земљиште, заостале а неисплаћене пензије, динарска и девизна штедња, радни стаж
стечен пре и за време рата и др); успостављање истих стандарда у суђењима за ратне
злочине; решавање питања несталих лица; обележавање места страдања Срба и других
жртава током 90-тих година; накнада штете за уништену и несталу имовину; давање
материјалне и моралне сатисфакције породицама жртава; обнова кућа, јавних објеката и
споменика који су срушени за време рата. Посебно питање јесте ексхумирање
посмртних остатака жртава усташког геноцида из Другог светског рата, сахрана у складу
са хришћанским обичајима и обележавање места страдања. Такође, сматрамо да је
потребно да две владе, што пре, отворе дијалог о другим нерешеним питањима:
положају Срба у Хрватској, граници на Дунаву, имовини предузећа, уласку српског
капитала у Хрватску.
Миодраг ЛИНТА Аутор је председник Коалиције удружења избеглица у Србији
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РЕТКЕ БОЛЕСТИ НА РАЧУН ДРЖАВЕ
Дневник, Датум : 3.1.2012, Страна : 13
ОВЕ ГОДИНЕ ДОСТУПНИЈЕ ЛЕЧЕЊЕ
Здравствена каса ове године имаће мање новца, али ће неки пацијенти имати већа
права него претходне. Наиме, неке медицинске услуге које су пацијенти до сада
плаћали из свог џепа, а многи и одустајали од лечења јер нису имали новца, од ове
године финансираће се из здравствених фондова који ће се пунити новцем од игара на
срећу.
Тако ће ове године бити издвојен новац за лечење ретких болести, превасходно код деце.
Министарство здравља финансира лечење новооткривених пацијената који болују од
неке ретке болести као што су Вилсонова, Гошеова, Фабријева болест… План је и да се
оформи посебан буџетски фонд за лечење таквих болесника. Иако се у овом тренутку не
зна колико људи код нас болује од ретких болести, процењују се да је реч о око 500.000
грађана и да је махом реч о деци којима треба помоћ јер у Србији у овом тренутку нема
новца за терапију за све пацијенте. У свету је регистровано од 5.000 до 8.000 врста
ретких болести, а у највећем броју су то урођене метаболичке болести, од којих су многе
излечиве уз одговарајућу али и скупу терапију.
Од почетка године у Србији се омогућава промена пола из медицинских разлога на терет
обавезног осигурања, а на такву операцију већ чека 200 особа. Потреба за овом
интервенцијом већа је код особа мушког пола. Сама интервенција може потрајати и до
десет сати, а за домаће пацијенте обавља се у ГАК “Народни фронт” и Клиничком
центру Србије у Београду. Цена овог захвата креће се између 100.000 и 200.000 динара, у
зависности од тога шта се ради. Пошто је реч о приступачној цени, многи странци често
долазе у Србију због промене пола. Не само да је цена вишеструко нижа него у другим
држава, већ је углед наших транссексуалних хирурга надалеко чувен и цењен у свету.
Помоћница министра здравља Зорица Павловић објашњава да је процедура одређивања
који пол код таквих особа је преовлађујући веома компликована и да подразумева
медицинске, али и психолошке припреме које трају три до четири године. Због тога ће
бити формирана стручна група која ће разматрати медицинску документацију и давати
препоруке за интервенције које ће бити бесплатне, односно ићи на трошак државе. Она
процењује да ће за ову врсту интервенције у наредне две до три године бити спремно
око 50 пацијената.
Враћена је и стоматолошка заштита студентима до 26. године живота. Осим
студената, право на стоматолошке услуге имаће и сва лица којима држава плаћа
осигурање, као што су незапослени, избеглице и расељени. Право на бесплатног
зубара имаће и особе које су имале повреде или губитак телесних и психофизичких
функција и не могу саме да обављају свакодневне активности.
Антрфиле : Редефинисане повреде на раду
Једна од новина које су ступиле на снагу од Нове године јесте и другачији начин
дефинисања повреде на раду. У ову категорију више не спадају повреде приликом
доласка и одласка на посао. То значи да ће запослени у том случају ићи на обично
боловање и да ће уместо 100 добијати 65 одсто од зараде. Такође, Републички фонд за
здравствено осигурање плаћаће здравствену заштиту жртвама насиља у породици и
трговине људима.
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БОЖИЋ КОД ПРИНЦА
Правда, Датум : 5.1.2012, Страна : 9
БЕОГРАД - Принц Александар и принцеза Катарина Карађорђевић, са епископом
шабачким Лаврентијем, били су домаћини традиционалних божићних пријема за
децу без родитељског старања из читаве Србије, децу са инвалидитетом, ромску,
избеглу и расељену децу, који су уприличени током јучерашњег дана у Белом
двору у Београду.
ПОМОЋ СТАРИМА И БОЛЕСНИМА
Данас, Датум : 5.1.2012, Страна : 15
Суботица - Локална управа у Суботици у сарадњи са Геронтолошким центром
најавила је да ће у јануару бити запослено 15 особа на пословима пружања помоћи
и неге старим и болесним грађанима, како у самом граду тако и у приградским
насељима. Реч је о пројекту Кућна нега - деинституционализацијом до социјалне
инклузије, који финансира Мисија Европске уније у Србији.
У оквиру овог пројекта приоритет у запошљавању имаће избегла и интерно
расељена лица, као и социјално угрожене категорије. Услуге неге болеснима и
старима биће бесплатне, а како је зацртано у пројекту, овакву помоћ ће најпре моћи да
добију материјално угрожени Суботичани који уз то у својим домаћинствима немају
никог ко би им могао помоћи.
ПУПОВАЦ: НЕМА ЗАОКРЕТА У ПОЛИТИЦИ ЗАГРЕБА ПРЕМА БЕОГРАДУ
Политика, Датум : 5.1.2012, Страна : А6
Повлачење тужби за геноцид треба тако урадити да се не остављају никакви репови и
никакав простор за опоненте, каже потпредседник Самосталне демократске српске
странке
Ако је судити по изјави нове министарке спољних послова Хрватске Весне Пусић
да њена земља неће разматрати повлачење тужбе за геноцид против Србије ако се
не реше три спорна питања – нестали, опљачкана имовина и ратни злочини,
суштинског заокрета после доласка на власт Социјалдемократске партије, бар
када је о овој теми реч, нема.
Наиме, овакав став месецима износи и хрватски председник Иво Јосиповић. Откако је
изабран на ту дужност он је најављивао могућност разматрања оправданости тужбе за
геноцид. Тако је у марту 2010. године, после разговора са председником Србије
Борисом Тадићем, објаснио да до повлачења хрватске тужбе може да дође „тек након
што се реше проблеми због којих је поднета”. Како је тада рекао, сложио се са Тадићем
да то „долази на крају пута, када решимо наше проблеме, онда ће тужба за геноцид
бити непотребна”.
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И тада као и сада и у српској и у хрватској јавности је то схваћено као већ готова ствар.
На изјаву Весне Пусић одмах је реаговала бивша премијерка и председница ХДЗ-а
Јадранка Косор која је најавила да ће се томе жестоко противити.
И у Србији има противника повлачења тужби. Један од њих је директор
Информационо-документационог центра Веритас Саво Штрбац који сматра да на суду
треба да се чују све чињенице у вези са дешавањима у Хрватској током деведесетих
година прошлог века.
Потпредседник Самосталне демократске српске странке Милорад Пуповац казао је за
„Политику” да је решавање питања која је поменула Весна Пусић неизбежно те да се не
може говорити о промени у спољној политици Хрватске.
„Нема заокрета јер се и до сада о томе разговарало. Повлачење тих тужби треба тако
урадити да се не остављају никакви репови, никакав простор за опоненте”, истиче
Пуповац.
Професор Факултета политичких наука Предраг Симић се слаже са Пуповцем да се не
може говорити о промени у спољној политици Хрватске.
„У принципу промена власти у једној земљи ретко значи и промену спољне политику.
Изјаву Весне Пусић не схватам као заокрет. Та влада искрено има преча посла него што
су односи са Србијом, улази у доста тешку економску ситуацију и не верујем да ће
журити да повуку потезе који их могу довести у сукоб са ХДЗ-ом”, оцењује Симић.
Он сматра да ће Милановићева влада и Весна Пусић бити под јако великим притиском
ХДЗ-а. За њих већ важи да су просрпски тако да ће морати да буду много опрезнији
него влада Косорове или било која десна влада. Нова хрватска влада ће, како каже, у
свим другим темама бити отворенија, сигурно не би као Косорова ишли у Приштину да
искористе трговински ембарго против Србије, али не треба ни скакати на прву лопту.
За разлику од Пуповца и Симића, Александар Попов, директор Центра за
регионализам, много је већи оптимиста после избора нове владе. Та влада је, како каже,
и кроз изјаве новог премијера Милановића и нове министарке Весне Пусић наговестила
једну сасвим другачију политику према суседима, пре свега према Србији, јер су наши
односи окосница односа у региону.
„Видимо да нова влада жели да побољша односе са Србијом и то кроз неколико
ствари. Као средњорочна могућност најављено је повлачење тужби против
Србије, али уз неки услов што је донекле и логично. Значи да се иде у процес
решавања преосталих отворених питања која оптерећују међусобне односе”,
објашњава Попов.
Према његовом мишљењу Србија би могла да постави питање избеглица, јер је у два
мандата ХДЗ-а блокиран повратак избеглица и решавање имовинских и других права
грађана који више не живе у Хрватској. Попов сматра да је створена шанса за нови
почетак у односима две државе.

ВУЧИЋ: НА ИЗБОРЕ СА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА, ИЗБЕГЛИЦАМА...
Политика, Датум : 5.1.2012, Страна : А6
Заменик председника Српске напредне странке Александар Вучић најавио је јуче
да ће та странка на предстојеће изборе изаћи у оквиру широког народног покрета,
који ће окупити радничка, сељачка и избегличка удружења и додао да очекује
убедљиву победу на изборима.
Вучић је на конференцији за новинаре истакао да још траје формирање покрета и да се
и даље воде преговори, али да ће покрет окупити различита удружења и организације
грађана који желе промене, као и одређене политичке странке, преноси Танјуг.
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НЕМАМО ШТА ДА ЈЕДЕМО!
Курир, Датум : 5.1.2012, Страна : 10
Исповест породице одбегле с Косова
Пијани возач ми је од брата направио инвалида, о коме бринемо сестра и ја са 180 евра
месечно. Родитељи су нам умрли од рака, прича Жарко Ристић
СМЕДЕРЕВО - Несрећа никад не долази сама.
- У овом кућерку живимо нас троје, само ја радим и са 18.500 динара месечно
издржавам брата инвалида Лазара (22), сестру Живану (25), која не може да ради јер
мора да брине о њему, и себе. Било је дана кад нисмо имали ни за храну.
Дошли смо с Косова 1999, већ после три године нам је од рака умро отац, а годину
дана за њим је отишла и мајка. Лазара је са 18 година покосио пијани возач, а
недавно сам и сам доживео тешку саобраћајну несрећу, кад је на мене налетео ауто
на радном месту, док сам избацивао шут - почиње своју мучну животну причу
Жарко Ристић (27).
Њих троје живе у трошном кућерку, који су 2003. купили у селу Раља код
Смедерева. Собица с климавим столом и шпоретом на дрва, у којој проводе већи
део дана, две спаваће собе три са три и купатило без водокотлића и лавабоа, с
кадом с које су отпале плочице. Имали су много планова и жеља, али су им две
тешке саобраћајне несреће заувек промениле живот.
- Брат ми је био у коми два и по месеца! Имао је повреде кичме, тежу повреду главе, а
обе ноге су му биле поломљене. Данас губи равнотежу и пада, тешко прича и
заборавља - каже Жарко и наставља:
- Тај човек који је покосио Лазара имао је у крви више од три промила алкохола.
Направио је од њега инвалида, а добио је затворску казну од три године и осам месеци.
О Лазару сад брине Живана.
Жаркова примања као физикалца у „Мостоградњи“ покривала су трошкове
најосновнијих намирница и рачуна за струју, месечно је зарађивао од 23.000 до 27.000
динара, у зависности од броја радних сати, а онда је доживео тешку саобраћајну
несрећу.
- Мој колега је на месту остао мртав, а ја сам добио унутрашње крварење и морали су
да ми изваде слезину. Сад сам на боловању, па примам 65 одсто од плате - каже Жарко.
Антрфиле : Сваки динар значи
Позивамо све људе добре воље да помогну овој породици.
Новац можете уплатити на жиро рачун Живане Ристић отворен код Војвођанске банке
355000320014239130.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ОРБОВИЋ И ДРАГИШИЋ КОД НИКОЛИЋА?
Данас, Датум : 6.1.2012, Страна : 2
Представници радника, сељака и синдиката не искључују могућност да се придруже
напредњацима
Београд - Србији је потребан народни покрет, који ће бити сачињен од правих
људи, а не од партијских интереса, сматрају Данасови саговорници Зоран
Драгишић и Љубисав Орбовић поводом најаве заменика председника СНС
Александра Вучића да ће ова странка направити „најшири народни покрет“ за
наредне изборе, у коме ће се налазити радници, сељаци, избегличка удружења и
синдикати. Према њиховим речима, напредњаци их још нису формирали у вези с
формирањем тог покрета, али ни Драгишић, ни Орбовић не искључују могућност да се
прикључе Српској напредној странци на парламентарним изборима.
С друге стране, Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица,
истиче за Данас да за сада нема коментар на идеју формирања народног покрета,
као и на питање да ли су га напредњаци позвали да им се придружи. Он додаје да,
када буде било потребе, јавност ће о томе бити обавештена.
Зоран Драгишић, председник Покрета радника и сељака, указује за Данас да га
нико из СНС још није контактирао овим поводом, тако да не може да се
конкретније изјасни, јер још и не зна „каква је понуда“.
„Уколико то буде само скуп политичких партија, бићу против те идеје, иако не
одлучујем само ја, већ и органи странке. Међутим, ако то буде истински народни
покрет, формиран од правих представника удружења и странака, и као такав политички
представљен, онда немам ништа против“, наглашава Драгушић.
Љубисав Орбовић, председник Савеза самосталних синдиката Србије, истиче за Данас
да ова организација није разговарала са СНС о овој идеји, али да ће, када буде одлучила
да се политички активира, комуницирати и с напредњацима. „Мислим да је нашој
земљи неопходан народни покрет, али је питање шта би његов програм сачињавао, у
ком правцу би се кретао и да ли би искључио партијске интересе“, наводи Орбовић.
С друге стране, Срђан Миливојевић, народни посланик ДС у Скупштини Србије,
иронично каже да би формирање народног покрета била „одлична идеја“, и да њој
треба да се прикључе избеглице, које су то постале за време власти Николића и Вучића,
„као и пензионери, чији су фонд ова двојица опљачкали, а пензије нису исплаћивали“.
„И таксисти треба да постану део тог покрета, пошто су Николић и Вучић на њих
испред парламента испаљивали хеклере. И они са Косова и Метохије треба да им се
придруже, јер док су се њихова огњишта претварала у згаришта, Николић и Вучић су се
уселили у велелепне станове“, наглашава Миливојевић у изјави за Данас.
Марко Благојевић, оперативни директор Центра за слободне изборе и демократију,
каже да СНС нема превише избора осим да формира покрет.
„Кључни проблем напредњака је коалициони потенцијал, слично као и СРС. Радикали
јесу били најпопуларнија странка, али никада толико популарна да би могла да оформи
владајућу коалицију. Такав сценарио се смеши напредњацима и они морају нешто да
ураде“, објашњава Благојевић за Данас.
Према његовим речима, СНС може у коалицију са ДСС, али је то неизвесно. С друге
стране, веома тешко би могли с радикалима. „Напредњацима остаје трећа могућност, а
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то је да окупе снаге, које самостално не вреде пуно, у нешто веће као што је народни
покрет. Ионако те снаге не би могле самостално да пређу цензус, а у скупу чине
одређену разлику. СНС мора да буде доста испред ДС уколико планира да оформи
наредну владу“, указује Благојевић.
На питање Данаса колико је то „доста“, он процењује да разлика између изборних листа
СНС и ДС мора да буде најмање шест или седам процената у корист напредњака да би
уопште могли да размишљају о формирању владе.
СНС ПРАВИ НАРОДНИ БЛОК
Курир, Датум : 6.1.2012, Страна : 3
Вучић најављује окупљање сељака, радника, избеглица и синдиката
БЕОГРАД - Праве дрим тим.
СНС је најавио да ће за предстојеће парламентарне изборе формирати широки народни
покрет, у којем ће се, према речима заменика председника странке Александра Вучића,
наћи представници народа у најширем смислу те речи.
- Окупићемо различита удружења и организације, од радника до сељачких
удружења и избегличких организација, и, наравно, странке. Не искључујем ни
могућност сарадње са синдикатима. Видећемо на који ћемо начин и под којим
називом ићи на те изборе, али тај покрет мора да означи огромну снагу, огромну силу
људи који желе промене, али и снагу стручности, знања и способности, много енергије
свих оних који желе и могу да учине да Србија крене напред - објашњава Вучић за
Курир.
ПРИЗНАЊЕ НОВИНАРУ УРОШУ УРОШЕВИЋУ
Данас – Браничево, Датум : 6.1.2012, Страна : 7
Пожаревац - Урош Урошевић, новинар пожаревачког радија Радио Боом 93 један је од
добитника награде за најбољи медијски прилог о процесу европских интеграција у
Србији објављен у периоду од 1. јануара до 1. децембра 2011. године.
Награду, студијско путовање у Брисел доделили су му Канцеларија за европске
интеграције Владе Републике Србије, Делегација Европске уније у Србији и Ерсте
Банка који су расписали конкурс.
Урошевић је награђен је за најбољи радијски извештај, за причу о побољшању
услова живота око 120 Рома расељених са Косова, у насељу на периферији
Пожаревца. На примеру једне од ромских породица, која је такође добила нову
кућу из средстава која су уложили пожаревачка општина, Комесаријат за
избеглице, немачка невладина организација АСБ и Европска унија, указано је
како је решавање стамбеног питања један од предуслова за потпуно укључивање
ове популације у друштво. Посебно је указано на значај образовања ромске деце и
унапређење свакодневне културе живљења.
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БЕСПЛАТНА ПОМОЋ ПРЕД СУДОВИМА НА КОСОВУ
Политика, Датум : 8.1.2012, Страна : А10
Дуг пут до истине о фалсификованим документима помоћу којих је имовина расељених
„укњижена” на друге
Поврат или обнова имовине, уписивање радног стажа, неисплаћене пензије,
проблеми су који и даље муче велики број расељених с Косова и Метохије и
избеглих лица из Хрватске и Босне и Херцеговине. Баш из тог разлога покренут је
пројекат „Подршка избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији”, који
омогућава бесплатну правну помоћ тој угроженој популацији ради остваривања
њихових права у местима порекла. Чекаонице испред канцеларија овог тима
готово нон-стоп су пуне, а чини се да се проблемима избеглих и расељених не
назире крај. Пројекат финансира Европска унија, а до сада отворено преко 1.000
предмета избеглих и интерно расељених лица која не могу да реше своје правне
проблеме. Канцеларије овог удружења налазе се у Београду, Крагујевцу, Нишу, а
помоћне у Косовској Митровици и Грачаници.
Правници који раде у оквиру пројекта директно заступају прогнане људе пред судовима
и другим установама на Косову и Метохија. Без обзира на безбедносне прилике, гужве
или барикаде на заказана рочишта, како кажу, увек стижу на време. Није се десило да се
неко од правника не појави на заказаном суђењу, а труде се да изађу у сусрет свим
странкама. Расељени с Косова и Метохије најчешће имају имовинске проблеме, а
неретко су жртве разних врста превара.
Долази до фалсификовања уговора, пуномоћја, чак и личних докумената.
– Дешавало се да су људи који су нам се обратили за помоћ изгубили своју имовину, јер
је одређена особа фалсификовала лична документа или пуномоћје нашег клијента, што
је искоришћено да се преварном трансакцијом имовина укњижи на друго лице. То не би
требало да буде компликован случај, јер на основу графолошког вештачења и провером
докумената може да се утврди фалсификат.
Ипак, проблем представља дужина суђења и ефикасност судова. Чак и када се донесе
пресуда у корист наших корисника увек постоји могућност подношења правних лекова,
што може додатно продужити поступак – објашњава Зоран Поповић, кључни експерт и
виши правни саветник у овом тиму.
Такође, одређени судови на Косову и Метохији не признају овере судова Републике
Србије, па особа којој је правна помоћ преко потребна мора да иде на Косово и
Метохију како би оверила пуномоћје.
Поједини људи, из страха за личну безбедност, тешко се одлучују да, макар на кратко,
оду до Пећи, Приштине или Призрена. Правници из овог тима, због законских препрека,
не могу да заступају избегле из Босне и Херцеговине и Хрватске пред судовима ових
држава. Најчешћи проблеми који муче избегле из Хрватске су обнова имовине, пензије,
радни стаж и станарска права.
Избеглице из Хрватске која су до почетка грађанског рата живели у стану на
основу стеченог станарског права, а нису успели да га откупе немају готово
никаква права. У овом случају, право на стамбено збрињавање у Хрватској имају
само појединци који до сада нису стекли никакву другу непокретност у држави у
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којој сада живе. Такође, у незавидној позицији су људи који су имали викендицу
или кућу у којој нису имали пријављено пребивалиште, што је услов за обнову
имовине.
– Свим клијентима предочавамо ситуацију такву каква јесте и покушавамо да им
помогнемо колико је могуће. Саветујемо их и пишемо све врсте поднесака за њих:
жалбе, молбе или тужбе – каже Поповић.
У Босни и Херцеговини је већина имовинских проблема решена, а остали су нерешени
само доста компликовани случајеви или проблеми људи који из личних разлога нису
досад били у могућности да покрену поступке. Проблемима никад краја, а радно време
наших саговорника је све дуже. Овај пројекат бесплатне правне помоћи трајаће до
новембра ове године, али сви заинтересовани се надају да ће овај пројекат бити
настављен с обзиром на дужину трајања просечног судског спора и све проблеме на које
наилазе избегли и расељени који покушавају да се изборе за своја права.
ЛИЧНИ СТАВ
Правда, Датум : 9.1.2012, Страна : 2
Миодраг Линта, председник Коалиције удружења избеглица у Србији
Присуство председника и премијера Хрватске Иве Јосиповића и Зорана Милановића
божићној литургије је цивилизацијски чин који поздрављам.
Међутим, за нас је кључно конкретно отварање питања суштинског дијалога, који
ће довести до проналажења правичног и трајног решења за проблеме прогнаних
Срба и других оштећених грађана у три кључна сегмента: по питању одузете,
опљачкане и нестале имовине, ратних злочина и несталих лица. Тек решавањем тих
питања може да се говори о новим односима, који ће водити помирењу.
ДОГОВОР МИЛАНОВИЋА И ПУПОВЦА
Дневник, Датум : 9.1.2012, Страна : 25
ЗАГРЕБ: Председник Српског народног вијећа (СНВ), саборски посланик и
потпредседник Самосталне демократске српске странке (СДШ) Милорад Пуповац
изјавио је да је с премијером Зораном Милановићем и другим шефовима странака
Кукурику коалиције постигнут договор о питању мањинских права у Хрватској.
„Постигли смо договор у вези с питањем мањинских права, повратка избеглица,
развоја повратничких средина, интеграције мањина, што смо све уградили у
програм владе, а то чини седам-осам одсто садашњег укупног програма владе”,
изјавио је Пуповац за „Нови лист”.
Постигнут је договор око партиципације СДСС-а у органима власти у министарствима
на нивоу помоћника министара и шефова појединих одељења у Сабору.
Постигнут је и договор о променама изборног законодавства „да би се избегла
сегрегација за мањине на биралиштима”, изјавио је Пуповац.
На питање што је најбитније у том делу програма владе,Пуповац је одговорио да је то
наслеђе оног што се односи на повратак избеглица и наставак рада на донаторској
конференцији, која би требала да буде организована у пролеће под покровитељством
Европске комисије, УНХЦР-а и ОЕБС-а.
„Хрватска на основу тога добија значајан новац за повратак избеглица и ревитализацију
подручја која су била захваћена ратом, од источне Славоније, па до Книна”, рекао је
Пуповац.
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Говорећи о питању станарских права Срба у Хрватској, Пуповац је подсетио да је тај
процес збрињавања покренула прошла влада и да је то саставни део хрватских обавеза у
поглављу 23. преговора с ЕУ. Нагласио је и важност да Срби и друге мањине кроз
образовну и културну политику и политику сећања, врате у саставни део националне
политике.
На питање какви су његови садашњи односи с премијером Милановићем и колико
верује у успех нове владе, Пуповац је одговорио да односи представљају квалитетан и
садржајан политички посао у коме Милановић може рачунати на његову и на подршку
СДСС-а.
Према његовом мишљењу, влада је добила мандат у генерално најнеповољнијем
моменту за Хрватску.
„Двадесет година смо самостално градили земљу која ће бити чланица ЕУ, а данас је та
самосталност на крхким ногама, а Унија је у турбулентним водама. Зоран Милановић
треба да одговори на сва три изазова”, рекао је Пуповац.
ПОЖАЛИЛИ СЕ КОНУЗИНУ
Вечерње Новости, Датум : 9.1.2012, Страна : 4
У Пећкој општини прославили Божић са амбасадором
Мештани неколико села у пећкој општини на Космету, који су присуствовали
божићној литургији у манастиру Пећка патријаршија, пожалили су се руском
амбасадору Александру Конузину да још увек нису добили хуманитарну помоћ
коју је руска влада недавно допремила косметским Србима.
Радосни што су Божић прославили са амбасадором, који је са владиком Јованом,
епископом липљанским и белоруским амбасадором Владимиром Ћушевом
присуствовао ломљењу божићне чеснице, мештани неколико повратничких села
искористили су прилику да се амбасадору Конузину пожале на проблеме са којима се
свакодневно суочавају.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 12.01.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
У ПЛАНУ ПЕТ МОНТАЖНИХ КУЋА
Дневник, Датум : 12.1.2012, Страна : 11
ИЗБЕГЛИЦАМА ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ
РУМА: Комесаријат за избеглице општине Рума добио је 3,2 милиона динара за
побољшање услова становања породицама избеглица, која су намењена за
набавку средстава за набавку грађевинског материјала. Церемонија доделе
одржана је последње седмице прошле године у Палати Србија. Локалним самоуправама
у Србији додељена су средства у укупној вредности од 183 милиона динара. Одлуком
председника општине Рума Горана Вуковића формирана је Комисија за избор крајних
корисника, док је процедура израде правилника и текста огласа у току.
- Од усвајања Локалног акционог плана за избеглице 2009. године, у општини
Рума средствима Комесаријата за избеглице Републике Србије и УНХЦР-а,
решено је стамбено питање једанаест породица откупом кућа са окућницом и 36
породица доделом грађевинског материјала за адаптацију, односно завршетак
стамбене градње. Дански савет за помоћ избеглим лицима је обезбедио
грађевински материјал за још 19 угрожених породица.
За решавање стамбеног питања избеглих лица на територији општине Рума, у плану је
изградња пет монтажних кућа средствима Комесаријата за избеглице Републике Србије
на плацу са комплетном инфраструктуром који обезбеђује Општина Рума – истиче
повереник за избеглице општине Рума Светислав Дамјанчук.
Комесаријат за избеглице Републике Србије до сада је обезбедио укупно око 340
пакета са храном за најугроженије категорије избеглих и интерно расељена лица и
помоћ за набавку огрева и лекова за 80 лица.
ХРВАТСКА ХОЋЕ ДЕО СРБИЈЕ
Правда, Датум : 12.1.2012, Страна : 3
ЗАГРЕБ УСЛОВИО ПОВЛАЧЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА ГЕНОЦИД
Хомен: Уколико би Хрватска повукла тужбу против Србије за геноцид, одговор би
био повлачење контратужбе коју је поднела Србија
БЕОГРАД / ЗАГРЕБ - Даљи разговори о судбини међусобних тужби за геноцид
Хрватске и Србије зависе од испуњења захтева који су наведени у хрватској тужби.
Један од основних захтева Загреба јесте да Београд уступи 17.800 хектара на левој
обали Дунава, која катастарски, како наводе у Сабору, припада Хрватској, тврди извор
„Правде“ из Сабора Хрватске.
Хрватска мора да има решена сва спорна питања са суседима уколико жели у ЕУ. Али,
сада је добро време да се преговара и са српским председником, јер иду избори у
Србији и лакше је доћи до компромиса. Ми не можемо тако једноставно повући тужбу
док наши захтеви не буду испуњени, јер је и код нас створена нова влада, па би тако
ХДЗ искористио прилику уколико би олако повукли тужбу. Осим граничних питања, за
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нас је спорна и имовина, а највећи проблем су објекти загребачке компаније „Ина“ наводи наш извор.
Према његовим речима, председник Србије Борис Тадић и председник Хрватске Иво
Јосиповић требало би да о спорним питањима разговарају 3. фебруара на Јахорини.
Зоран Милановић, премијер Хрватске, потврдио је да Србија треба да испуни захтев
Хрватске наведен у тужби, уколико Београд очекује да Загреб повуче тужбу.
У тужби су само неки од захтева које Хрватска поставља. О испуњењу тих захтева од
наших данас партнера из Београда зависи сваки даљи разговор о судбини тужбе - рекао
је Милановић.
Члан Главног одбора СДП Хрватске Жељко Сабо истиче да одлуку о повлачењу тужби
треба донети у међусобним преговорима две земље.
Све лежи у дијалогу, где би се решила сва спорна питања - истиче Сабо за „Правду“.
Стјепан Месић, бивши хрватски председник, сматра да тужбу не треба повлачити, јер
би то, како је казао, Хрватску опасно приближило изједначавању са улогом тадашње
Србије.
С друге стране, Слободан Хомен, државни секретар у Министарству правде, рекао је да
би, уколико би Хрватска повукла тужбу против Србије за геноцид, одговор био
повлачење контратужбе коју је поднела Србија.
Сматрамо да је најбоље повући тужбу и да је то могуће учинити одмах, у овом
тренутку. Тиме би се направио основ за преговоре о свим отвореним питањима
између Србије и Хрватске - казао је Хомен.
Антрфиле : Захтеви Загреба
17.800 хектара Србије
Одмаралишта у Србији
Да Србија прихвати „Олују“ као легитимну акцију
Објекте компаније „Ина“
Шта тражи Београд
Повратак избеглица
Повраћај имовине
Решење питања несталих
РЕАГОВАЊА
Небојша Стефановић СНС
Наша власт, ДС и њихови коалициони сарадници, често заборављају шта су интереси
Србије. Што се тиче нашег односа са Хрватском, мислим да би морали да питају када
ће бити дозвољен повратак Срба у своје домове из којих су отерани етничким
чишћењем.
Мирослав Маркићевић НС
Састанак Јосиповића са Тадићем видим као подршку ДС-у и чини ми се да он неће бити
једини који ће такву подршку дати демократама или њеном председнику. Када
говоримо о њиховим претходним сусретима, не видим практичну корист за грађане
Србије.
Влатко Ратковић ДС
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Састанак Јосиповића и Тадића видим као наставак континуиране политике. То је
политика која подразумева добру сарадњу у региону, тачније сарадњу Србије са својим
суседима, и решавање свих отворених проблема из прошлости.
Дејан Вук Станковић Политички аналитичар
Ако се проблеми између Србије и Хрватске успешно реше, то може бити плус за
Бориса Тадића. Било би време, у сваком случају, да се покрене решавање битних
питања између Србије и Хрватске.
ИЗБЕГЛИЧКА КОАЛИЦИЈА УЗ НАПРЕДЊАКЕ
Данас, Датум : 12.1.2012, Страна : 4
Београд - Коалиција удружења избеглица потписала је споразум о сарадњи са
опозиционим Српском напредном странком, с циљем да после избора дође до
промене власти и формирања нове владе. Тиме је ова избегличка коалиција
постала прва чланица „широког народног покрета“, на чијем оснивању
напредњаци ужурбано раде последњих седмица.
Заменик председника СНС Александар Вучић најавио је на конференцији за новинаре
да ће се идуће недеље том покрету прикључити још удружења и организација и
поручио да „промене у Србији не може нико да заустави, ни Борис Тадић ни Драган
Ђилас“.
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта казао је да је већина
удружења које чине ту коалицију подржала споразум са напредњацима. Линта је навео
да су избегличка удружења партнери СНС. „Коалиција удружења избеглица
позваће све прогнане и избегле и све грађане пореклом из БиХ, Хрватске и
Словеније да дају свој глас будућем широком народном покрету“, најавио је
Линта, који сматра да актуелна Влада Србије није испунила очекивања
избеглица.
Напредњаци су се споразумом обавезали на политику активне подршке избеглим и
прогнаним грађанима у остваривању њихових имовинских и других стечених права.
ВУЧИЋ: ПРЕТЊЕ НЕЋЕ ЗАУСТАВИТИ ПРОМЕНЕ
Правда, Датум : 12.1.2012, Страна : 2
УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА ПРИХВАТИЛА ШИРОКИ НАРОДНИ ПОКРЕТ СНС
Садашња влада Србије води политику лажног помирења са бившим југословенским
републикама, казао је Миодраг Линта
БЕОГРАД - Српска напредна странка и представници Коалиције удружења избеглица у
Србији, која окупља више од 100 удружења, потписали су јуче споразум о сарадњи.
Александар Вучић, заменик председника СНС-а, том приликом поручио је властима да
увреде и претње које им се упућују неће зауставити промене и победу напредњака и
њихових партнера на предстојећим изборима.
Избегли су незадовољни односом државе према њима, нерешавањем статуса и
имовинских и других права која та лица имају у Хрватској, БиХ, па чак и у
Словенији. Уз подршку веома одговорних људи из Коалиције, хоћемо да то
поверење оправдамо, што значи да ћемо да водимо бригу о избеглом
становништву.
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Ти људи морају првенствено да добију посао и право на рад. СНС подржава петицију
са 70.000 потписа о имовинским и стеченим правима.
Обавезали смо се да ћемо предложити резолуцију у Народној скупштини, која ће
говорити о правима избеглица и прогнаних, али и оснивање фонда, који ће деловати на
републичком нивоу и на нивоу градова и општина, а посебно на нивоу Београда - рекао
је Вучић. Заменик председника СНС-а је на заједничкој конференцији за новинаре
после потписивања споразума рекао да тој странци приступа све већи број оних који
желе промене, тако да је и потписивање тог споразума у циљу формирања широког
народног покрета.
Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта истакао је да је циљ
споразума са напредњацима да Србија добије нову власт.
Коалиција жели формирање нове владе, која ће радити у ширем интересу грађана
Србије и знатног броја избеглих и прогнаних. Садашња Влада води политику лажног
помирења са бившим југословенским републикама, и то ради преко наших леђа. Она
није испунила наша очекивања и ми се надамо да ће нова влада, коју ће предводити
СНС, водити нову политику - истакао је Линта.
МИМИЦА: ВЛАДА ЋЕ ОМОГУЋИТИ КОМПЕНЗАЦИЈУ
ЗА СТАНАРСКА ПРАВА
Тањуг | 10. 01. 2012. - 14:33х | Коментара: 7
Загреб - Нова хрватска влада намерава да створи услове за повратак свих
избеглица и обештети све жртве рата, као и да са земљама у окружењу дође до
договора о процесуирању ратних злочина, најавио је хрватски вицепремијер за
унутрашњу, спољну и европску политику Невен Мимица, истичући да треба укинути
хрватски закон о ништавости аката бивше ЈНА и СФРЈ и Србије, јер не доприноси
стварању услова за постизање међудржавних уговора.
Мимица је за интернет страницу тпортал.хр рекао да нова хрватска влада
намерава да омогући компензацију за станарска права и ван подручја од посебног
државног старања, да створи услове за повратак свих избеглица и обештети жртве
рата без обзира на њихово национално и етничко порекло.
У програму нове хрватске владе је да се отклоне проблеми који су у основи последица
рата, агресије и разарања, рекао је вицепремијер. Он је напоменуо да је "циљ владе да
омогући компензацију за станарска права и ван подручја од посебног државног
старања, значи без дискриминације према свима онима који имају одређена права по
том основу".
- Преостало је доста тога да се направи, првенствено у погледу стварања потпуних
услова за повратак избеглица и за остваривање имовинских права који су имали
на властити дом, односно обнову домова, али и права која су произлазила из
станарских права - рекао је Мимица.
За нову хрватску владу је од изузетног значаја да се билатералним и мултилатералним
договорима са земљама у окружењу додје до договора о процесуирању ратних злочина
у држави у којој су злочини почињени, рекао је вицепремијер.
- Сарадња правосудних органа у региону је изузетно важна за отклањање трагичних
последица рата, а закон о ништавости аката не доприноси стварању најбољих услова за
постизање медјудржавних уговора, па га је потребно укинути - рекао је Мимица.
Управо пуно спроводјење владиног програма у делу правосудја отклониће садашње
недостатке и заостатке у том процесу, рекао је Мимица. Јавну дипломатију је најбоље
унапредити унапредјењем Хрватске, односно целовитим проводјењем програма владе "остваривањем бољег живота у бољој Хрватској", рекао је Мимица, нагласивши
важност што већег одзива грађана на референдум о приступању ЕУ 22. јануара.
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ПОМОЋ У МАТЕРИЈАЛУ
Блиц – Београд, Датум : 13.1.2012, Страна : 3
ЧУКАРИЦА
Избегла и интерно расељена лица која живе на општини Чукарица моћи ће од 16.
до 30. јануара да конкуришу за доделу помоћи у грађевинском материјалу.
Грађани могу да се пријаве и информишу о конкурсу у згради општине Чукарица
или на сајту www.cukarica.rs.
ДА ЛИ ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА МОГУ ДА СЕ БАВЕ ПОЛИТИКОМ
Политика, Датум : 13.1.2012, Страна : А6
Дан пошто су Српска напредна странка и Коалиција удружења избеглица
потписали споразум којим се СНС обавезао да ће подржати три темељна захтева
избегличких удружења, а коалиција да ће позвати све избегле и прогнане да
гласају за широки народни покрет, који ће предводити напредњаци, стигле су
критике на овај аранжман.
Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске
Милојко Будимир изјавио је јуче да избегличке организације немају права да се
баве политиком и да је Коалиција удружења избеглица прекршила Конвенцију
УН о избеглицама и Статут избегличких удружења.
Да је потписивањем споразума о сарадњи са СНС-ом прекршена Конвенција УН
сматра и републички комесар за избеглице Владимир Цуцић. Он каже за наш лист
да „ни у најцрње време ЈУЛ-а и Бубе Морине није се очекивало да се избегличка
удружења политички изјасне”. Миодраг Линта, председник Коалиције удружења
избеглица, међутим, одговара да ради сасвим исправну ствар.
„Према Конвенцији УН избегличка удружења се не могу бавити политиком, јер би се у
том случају радило о политичкој странци, а исто тако, наш статут дефинише да су
избегличка удружења невладине и нестраначке организације”, рекао је Будимир за
Танјуг након састанка са председништвом асоцијације. Он је додао да се, према оцени
председништва асоцијације, ради о манипулацији избеглицама.
Истичући да овакве оптужбе не заслужују коментар, Линта за „Политику” објашњава
да се коалиција није учланила у СНС ни као колективни члан нити је он као њен
председник члан СНС-а.
„То је споразум два партнера око одређених питања око којих се слажемо.
Мислимо да, по постојећим законима, радимо исправну ствар јер циљ овог
споразума јесте управо да допринесе проналажењу стварних решења проблема
избеглих и прогнаних лица”, истиче Линта и наводи да овим споразумом није
прекршена Конвенција УН.
Републички комесар за избеглице указује да је „некакав општи политички
интерес избеглица према земљама порекла био увек заједнички артикулисан без
обзира на провенијенцију људи који су их водили, од крајње левог до крајње
десног” и додаје да је ово „озбиљан аутогол према избегличком корпусу”.
„Претпостављам да ни у СНС-у нису располагали свим потребним
информацијама. Није добро да се избеглице, и маргинализоване категорије
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користе у политичке сврхе”, истиче Цуцић. Он каже и да се, колико је њему
познато, чланице коалиције нису изјасниле о сарадњи са напредњацима, а и не зна
се колико их тачно има. И пошто у Србији делује више од 120 избегличких
удружења, додаје Цуцић, у овом моменту Линта, „са тим својим гласом,
представља једну стодвадесетину тих артикулисаних избегличких удружења и
интереса”.
Наводећи да Цуцић није члан његове организације и да не би требало да се меша у рад
њених органа, Линта указује да је коалиција у претходном периоду настојала да
успостави дијалог са председником Борисом Тадићем и премијером Мирком
Цветковићем.
„Нажалост, нисмо успели. Од средине 2010. до данас упутили смо председнику Тадићу
11 службених дописа и у сваком смо тражили да нас позове на састанак. Ни на један
није чак ни одговорено из кабинета. Подсетићу и да председник и премијер, односно
Влада Србије, нису подржали петицију избеглих и прогнаних Срба из Републике
Хрватске коју је потписало 70.000 људи”, каже Линта.
Милојко Будимир је јуче критиковао и покушај СНС-а и Миодрага Линте да
злоупотребе ту петицију, у чијем је организовању учествовала и асоцијација.
Она није прављена да би „послужила као мираз за неку политичку странку, већ да се
међународној заједници скрене пажња на проблеме избеглица у контексту пријема
Хрватске у чланство у ЕУ и затварања поглавља 23 правосуђе и темељна људска
права”.
Линта, међутим, наводи да је његова коалиција иницијатор и организатор прикупљања
потписа и понудила је и другим избегличким удружењима да се прикључе ако желе.
СЕЛА БЕЗ КРОВОВА
Правда, Датум : 13.1.2012, Страна : 8
ИСТОК - Олујно невреме и ветар, који је дувао више од 150 километара на сат, пре
три дана опустошио је подручје општине Исток. Најтежа је ситуација у
повратничким селима Љут, Драгољевац, Источко Бело Ноље, Дубрава и Жач, а ништа
боље није ни у селима Брестовик и Љевоша у суседној општини Пећ.
Мештани кажу да не памте веће невреме, иако је Исток познат по јаким олујним
ветровима.
Као у филму
- Ветар је носио све. Кидао је електричне стубове, скидао кровове с кућа и помоћних
објеката. Било је као у филмовима страве и ужаса - прича Радомир Седларевић из
Драгољевца, чија је повратничка кућа остала без крова.
- Беспомоћни смо. Помоћи ниоткуда - каже у име деведесетак домаћинстава
српске националности Седларевић, наводећи да су се тамошњи повратници
обратили за помоћ и Приштини и Београду.
- Ово невреме уверило нас је да смо сами и да ми нисмо грађани ни Косова ни Србије огорчен је његов брат Далибор, кога затичемо са Радомиром накрову куће, док
покушава да веже поломљене носеће греде крова.
Лопови профитирају
- Нико, изузев шефа канцеларије за повратак општине Исток Весне Маликовић и
представника УНХЦРа, није свратио у село, бар да се увери да ли смо преживели - каже
он, наводећи да је штета на кућама у Драгољевцу у просеку од 2.000 до 2.500 евра, јер
не постоји кућа с које није скинут кров.
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- Сместили смо се у неколико кућа и покушавамо да поправимо једну по једну - прича у
име сународника Момир Вулић из Љуга, додајући да су њихову несрећу искористили
лопови и продавци.
- Лопови су протеклих ноћи опљачкали неколико полусрушених кућа и из њих однели
покућство. Продавци су утростручили цене грађевинског материјала, па сада један цреп
кошта евро и по, уместо 50 центи - каже Вулић.
Антрфиле : Влада мора да помогне
Саветник косовског министра за рад и социјалну политику Лазар Радуловић најавио је
да ће помоћи, али једнократна интервентна помоћ од 300 евра не може да санира
оштећења на објектима која се, по његовој процени, у просеку крећу од 2.000 до 2.500
евра.
Радојица Томић министар за повратак у влади Косова, каже да ће његове екипе са
тимом Европске комисије данас кренути на терен, како би се у најкраћем року
санирала оштећења на кућама.
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ХУМАНИСТИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 14.1.2012, Страна : 30
КРАЉЕВО - У оквиру програма опоравка који спроводи Црвени крст, тридесеторо
овдашњих малишана, од седам до 15 година, који су у рату изгубили родитеље,
или живе у хранитељским, избегличким и социјално угроженим породицама,
отпутовало је на седмодневно зимовање у војном одмаралишту "Бели бор" на
Тари.
Одмор краљевачких малишана у целости финансира "гастарбајтерска" породица
Мануеле и Вилиена Станишића из Швајцарске, који већ четири године донирају
новац за по два дечја кампа годишње - летњи и зимски - а обезбеђују и комплетну
одећу и обућу за децу која у њима бораве.
ПАКЕТИЋИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 14.1.2012, Страна : 30
ПРОКУПЉЕ - Поводом Српске нове године, Клуб навијача Црвене звезде поделио
је педесетак пакетића малишанима без родитељског старања, као и деци
расељених породица из Хрватске и Босне.
По речима Александра Дикића, председника прокупачког Клуба, ово је већ девета
хуманитарна акција "делија", које су дарове обезбедили из сопствених средстава и уз
помоћ донатора.
АСОЦИЈАЦИЈА: ИЗБЕГЛИЦАМА НИЈЕ МЕСТО У ПОЛИТИЧКИМ
СТРАНКАМА
Пресс, Датум : 14.1.2012, Страна : 5
Манипулација Критика споразума Коалиције избегличких удружења са СНС
Асоцијација избегличких и завичајних удружења Срба из Хрватске и Центар за
комуникацију „Правда“ најоштрије су осудили Коалицију удружења избеглица да
је споразумом са СНС-ом покушала да манипулише том популацијом.
Председник асоцијације Милојко Будимир истиче за Пресс да избеглице не смеју
да се везују ни за једну политичку странку, већ морају искључиво да буду уз власт.
- Наше проблеме не може да реши опозиција, нити било ко други осим државне власти,
па не смемо да се јавно политички декларишемо. Тим споразумом Коалиција
избегличких удружења прекршила је Конвенцију УН о избеглицама и Статут
избегличких удружења. Тужно је што председник те коалиције Миодраг Линта користи
тај споразум са СНС-ом ради своје личне промоције и на тај начин злоупотребљава све
избеглице из Хрватске - наглашава Будимир.
Матијаш: Користио Хрватима
Он је најавио да ће избеглице, које су у међувремену добиле држављанство Србије и
тако оствариле бирачко право на изборима, сами, као и до сада, одлучити коју ће
политичку опцију подржати.
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Будимир је напоменуо и да Линта ни није избеглица, већ да је у Србији остао
након завршеног факултета у Београду.
- Линта је за пројекте свог удружења добијао новац од хрватских институција закључује Будимир.
Раде Матијаш, потпредседник асоцијације, каже за Пресс да је Линта лично
одговоран за то што Србима избеглим из Хрватске нису враћена станарска права.
- Линта је спроводио тај процес и одговоран је што тада нисмо добили назад станарска
права, већ нам је Хрватска дала програм стамбеног збрињавања, што је сасвим друго.
То иде у корист Хрватској, а не избеглицама - каже Матијаш.
Председник Управног одбора Центра за комуникацију „Правда“ Драган
Секуловић одбацио је споразум између СНС-а и Коалиције избегличких удружења
и позвао избеглице у Србији да ускрате подршку напредњацима.
- Избеглице не могу потписати споразум са истим онима који су унесрећили Србе
у Хрватској, који су им упутили фаталну претњу да не прихвате план „З 4“, који
су издали чак и свог вођу и матичну странку, којима не дозвољавају ни да пређу
државну границу са Хрватском - навео је Секуловић.
С друге стране, Миодраг Линта каже да је споразум са СНС-ом потписан само зато што
са његовом коалицијом нико из власти није желео да комуницира.
Линта: Изашли у сусрет
- Током 2010. године послали смо премијеру Мирку Цветковићу и председнику Тадићу
укупно 15 службених дописа како би примили нашу делегацију, али нам нису чак ни
одговорили. У фебруару прошле године смо свима понудили дијалог, а како нам је само
СНС изашао у сусрет, са њима смо сада и потписали споразум - рекао је Линта, и
истакао да се та коалиција није учланила у СНС, ни као колективни члан, нити је он
лично члан те странке.
Линта је негирао оптужбе да није избеглица.
- Након прве две године студија у Загребу, 1991. сам због антисрпске атмосфере дошао
у Београд, где сам наставио студирање и остао сам овде - рекао је Линта, и додао да је
неколико година имао статус избеглог лица.
ТРИ ВАРИЈАНТЕ ЗА РАЗМИШЉАЊЕ
Данас – Викенд, Датум : 14.1.2012, Страна : 8
О идеологији савремене државности или Србија између чекића и наковња
Идеологија (фр. идеологие - од грчких појмова идеја и логос) - знамо реч је о кованици
француског просветитељства из 18. века. Она најчешће подразумева систем идеја,
веровања и норми. Идеолошка свест најчешће потиче од традиционалних класа
(радничка, буржоаска, либерална итд), или од савременог националног или
међународног аспекта државе.
Ова савремена рационализација (јасно представљање народној вољи) водећих
(идеолошких)
принципа
подразумева
разматрање
питања
од
државо
(творно)одбрамбеног или савременог интеграционог значаја (нпр. чланство у НАТО
или ЕУ).
Свака идеолошка свест неминовно формира своју класу, односно, класни интерес.
Пошто је народ носилац суверенитета у Србији, политичке партије или пан-грађански
(хоризонтално /идејно/ удружени) савези требали би својим јавним деловањем да
искрено заступају (и по Уставу) свој однос према овим питањима. Односно, ове партије
или грађански удружени интереси тада би се и могли сматрати народно (демократски)
легитимним. Наравно, на партији или грађанском удруженом интересу је да одреди
меру, односно, степен у којем ће заступати и ова питања. У савременој демократији ово
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се просто подразумева као део већ формиране политичке културе и фундаменталне
одговорности према друштву - тзв. државништва.
Многи политички актери и аналитичари, често не разумевајући сам појам идеологије,
спремни су да олако заступају став како идеологија у политичком животу Србије данас
није битна, како су битније животне (мале) ствари, висина пензије, социјални програми
итд... Али, ако бисмо дубље ушли у суштину политичког деловања сваке
парламентарне странке у Србији, дошли бисмо на основу водеће (нажалост иностране)
перцепције нашег „великог“ (биг пицтуре) политичког деловања и до супротног
закључка!
Сви актери и организације од значаја за политички живот, неминовно са својим
међународним контактима, сарадњом... сусрећу се и са основним питањем које их и
класно идентификује у Србији: „Да ли заступате интерес да Србија постане чланица
НАТО или ЕУ?“ То је та класна реалност, која сваког озбиљнијег политичког актера
идеолошки пер се данас детерминише у Србији.
Почевши од брзопотезног (без адекватне јавне расправе) усвајања Устава (у вези са
самопроглашавањем независности Косова) и тзв. декларације о војној неутралности
(2006-2007) па све до краја августа 2011. године (долазак немачке канцеларке Ангеле
Меркел у Београд), можемо констатовати три легитимне идеологије државности најпре чланство у ЕУ без активне сарадње са НАТО и другим војним савезима
(декларација о војној неутралности) и компромисни преговори о статусу Косова (на
основу Резолуције 1244 СБ УН), затим чланство у НАТО и ЕУ и прихватање
унапређене верзије Ахтисаријевог плана на Косову (фактичко али не и формално
признање независности Косова) и, коначно, морална борба за враћање суверенитета и
територијалног интегритета Србије на Косову захтевом за доследним спровођењем
Резолуције 1244 СБ УН (што је фактичко одступање од НАТО и ЕУ интеграција и
изостанак активне сарадње са НАТО и другим војним савезима у свету).
Међутим, од краја августа 2011, ваљда би требало имати другачији избор.
Односно, на располагању су нам три реалполитичке идеологије државности.
Једна је Народно „скретање“ Срба - пре свега на северу Косова и у Републици Српској
(као и важних београдских медија у складу са инструментализацијом већине НВО) у
косоварски (Ахтисаријев) државни модел и босански унитаристички (Калајев) модел
(тзв. Преокрет) - који подразумева улазак (уморене) Србије (са јаком Војводином и
Санџаком) у НАТО и ЕУ, и то партнерски са централизованим Косовом (уз касније и
формално признавање независности Косова) и унитарном БиХ.
Друга је Умерена (грађанска) Србија - која има и флексибилан и дефинисан смер ка ЕУ
и НАТО (ако народ потврди референдумом) делујући у оквиру колективног система
ОЕБС-ЕУ-НАТО (шведски модел европске активне несврстаности, а норвешки модел
међународне активне несврстаности у односу на УН). Ова идеологија уважава (јаку)
Републику Српску јачајући партнерство са стабилном БиХ. Без формалног је
признавања независности Косова прихватајући при том фактичко одустајање од
међународног компромиса по питању статуса. Ова опција уважава ирски модел, где би
се Уставом Србије (фундаменталним принципом јединствене Србије) гарантовала воља
свих грађана Косова да граде демократски систем у складу са самоуправом ове
територијалне надлежности, а ослањајући се на одредбе Резолуције 1244 СБ УН. Исто
тако, ова флексибилност важи ако узрокује и гаранцију за регионалну аутономију и
интересе Срба на Косову - уважавајући тиролски или оландски модел.
То подразумева заштиту мултиетничности и повратак избеглих и расељених лица - што
је предуслов за претходно поменуту самоуправну функцију свих грађана Косова на
основу Резолуције 1244 Савета безбедности УН.
Трећа је Европски изузета (русофилска) Србија - где се услед агресивнијег приступа ЕУ
и НАТО на положај (идентитет) Срба на Западном Балкану (нарочито на Косову и у
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БиХ) већинско јавно мњење у Србији окреће више ка Русији и Кини (одступајући од
чланства у ЕУ и НАТО).
Оваквим дефинисањем, свако ко претендује да оствари озбиљнији резултат на
следећим парламентарним изборима у Србији заступа и савремену државну идеологију,
у мањем или већем степену. Не треба заборавити да Европа не познаје идеологију
савремене државности која настаје на прихватању константно губитничких
државо(творно)одбрамбених позиција, што је наш случај са распадом СФРЈ и даљом
еволуцијом овог простора на државе Западног Балкана... и још горе креативних
изговора за неостварене (магловите) поруке упућене у име свог народа. Зато овакав
приступ свакако не можемо дефинисати као идеологију државништва!
Можда нам се и учини да наши садашњи кандидати за доминацију у политичком
систему (тренутно као некакви „псеудокраљеви“), носиоци две највеће и још увек
поприлично магловите (идеолошки) партијске листе, Борис Тадић (активан и као
председник Републике и као председник ДС) и Томислав Николић (као причешћени
председник СНС), желе да нас још мало држе у фази ускоинтересних калкулација о
власти под условима (страних) притисака. До којих ће избора то чинити - још увек не
знамо! Не би ваљало да се неки Швајцарац нашали на наш рачун, речима - Гласате за
нешто што је најближе идеологији нашег сира. Лако се једе, али се још лакше и сече!
Ненад М. Илић, Аутор је члан Центра за студије доброг управљања из Београда

4

PRESS CLIPPING
Понедељак 16.01.2012. год.
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СТАНОВИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 16.1.2012, Страна : 19
УБ - За решење стамбеног питања избеглица и расељених обезбеђено је 2,4
милиона динара. Комесаријат је за грађевинске пакете и откуп сеоских
домаћинстава издвојио више од два милиона динара, а остатак је учешће локалне
самоуправе.
На подручју убске општине, иначе, живи више од 450 избеглица и 140 интерно
расељених особа, за које је током протекле три године изграђено 20 станова, откупљено
12 сеоских домаћинстава и набављен грађевински материјал.
АРБОЛЕДА: ВЕЋИНА НЕ ЖЕЛИ ДА СЕ ВРАТИ
Политика, Датум : 16.1.2012, Страна : А6
Високи комесаријат УН за избеглице усмериће ове године пажњу на трајно збрињавање
више од 97.000 интерно расељених с Косова и Метохије у централној Србији, изјавио је
јуче шеф канцеларије УНХЦР-а у нашој земљи Едуардо Арболеда.
„Више нећемо издвајати знатна средства за помоћ избеглицама, јер очекујемо да
ће ЕУ, САД и други донатори да обезбеде директну подршку владама у региону за
трајно збрињавање преосталих угрожених избеглица”, рекао је Арболеда у
интервјуу за Танјуг.
Пажња УНХЦР-а, како је казао, биће усмерена на праћење регионалног процеса
затварања избегличке кризе и помоћ расељенима. „Према истраживањима, која смо
спровели прошле године, у централној Србији има 97.242 интерно расељене особе
којима је потребна помоћ”, рекао је Арболеда и додао да је три милиона долара из
буџета УНХЦР-а намењено за подршку њиховом збрињавању. То подразумева, као и
за избеглице, откуп сеоских домаћинстава, доделу пакета грађевинског
материјала за завршетак започетих кућа, финансијску подршку за куповину
пољопривредних машина или за започињање неке самосталне привредне
делатности, објаснио је Арболеда.
Нагласивши да људи имају право да се у своје домове врате, ако желе и када желе,
и да ће им у томе УНХЦР и даље помагати, Арболеда је истакао да треба имати на
уму да је повратак на КиМ „доста ограничен” и да због тога „већина интерно
расељених не жели да се врати”.
Према подацима УНХЦР-а, како је навео, 2011. године се на огњишта вратило
1.025 интерно расељених, од тога из места широм Србије 571 особа, међу којима је
419 Срба, од којих 326 из централне Србије. „Нико не зна колики је стварно број
повратника на КиМ, због тога што има и различитих самосталних повратака, али
и секундарне миграције.
Многи повратници, нажалост, поново одлазе јер нема посла, не осећају се безбедно,
имају ограничену слободу кретања. Међу онима који изразе жељу да се врате на КиМ и
који дођу код нас на разговор, има и оних који нису озбиљни у својим намерама”,
објаснио је Арболеда. „Једна ствар нас је обесхрабрила.
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Упркос нашим напорима да пружимо помоћ људима да се врате – а успели смо да
обезбедимо куће за известан број повратника – открили смо да неки од њих те
куће продају и враћају се овамо”, објаснио је шеф канцеларије УНХЦР-а.
ТРАЈНО ЗБРИЊАВАЊЕ 97.000 РАСЕЉЕНИХ СА КИМ
Дневник, Датум : 16.1.2012, Страна : 2
ШЕФ КАНЦЕЛАРИЈЕ УНХЦР-а У СРБИЈИ ЕДУАРДО АРБОЛЕДА
Високи комесаријат УН за избеглице усмериће ове године пажњу на трајно збрињавање
више од 97.000 интерно расељених с Косова и Метохије у централној Србији, изјавио је
данас шеф канцеларије УНХЦР-а у нашој земљи Едуардо Арболеда. „Више нећемо
издвајати значајна средства за помоћ избеглицама, јер очекујемо да ће ЕУ, САД и други
донатори да обезбеде директну подршку владама у региону за трајно збрињавање
преосталих угрожених избеглица”, рекао је Арболеда у интервјуу Тањуг у. Пажња
УНХЦР-а, како је казао, биће усмерена на праћење регионалног процеса затварања
избегличке кризе и помоћ расељенима.
„Према истраживањима, која смо спровели прошле године, у централној Србији има
97.242 интерно расељене особе којима је потребна помоћ”, рекао је Арболеда и додао
да је три милиона долара из буџета УНХЦР-а намењено за подршку њиховом
збрињавању.
То подразумева, као и за избеглице, откуп сеоских домаћинстава, доделу пакета
грађевинског материјала за завршетак започетих кућа, финансијску подршку за
куповину пољопривредних машина или започињање неке самосталне привредне
делатности, објаснио је Арболеда.
Нагласивши да људи имају право да се у своје домове врате, ако желе и када желе, и да
ће им у томе УНХЦР и даље помагати, Арболеда је истакао да треба имати на уму да је
повратак на КиМ „доста ограничен” и да због тога „већина интерно расељених лица не
жели да се врати”.
Према подацима УНХЦР-а, како је навео, 2011. године се на огњишта вратило 1.025
интерно расељених, од тога из места широм Србије 571 особа, међу којима је 419 Срба,
од којих 326 из централне Србије. „Нико не зна колики је стварно број повратника на
КиМ, због тога што има и различитих самосталних повратака, али и секундарне
миграције. Многи повратници, нажалост, поново одлазе јер нема посла, не осећају се
безбедно, имају ограничену слободу кретања. Међу онима који изразе жељу да се врате
на КиМ и који дођу код нас на разговор, има и оних који нису озбиљни у својим
намерама”, објаснио је Арболеда.
„Једна ствар нас је обесхрабрила. Упркос нашим напорима да пружимо помоћ људима
да се врате - а успели смо да обезбедимо куће за известан број повратника - открили
смо да неки од њих те куће продају и враћају се овамо”, објаснио је шеф канцеларије
УНХЦР-а. Он је подсетио да је УНХЦР у протеклих 20 година за решавање
избегличке кризе у Србији дао око 500 милиона америчких долара и да је ова
помоћ од 2009. у просеку износила 12 милиона долара годишње. Само прошле
године УНХЦР је помогао да трајно буде збринуто око 2.000 избегличких и
расељеничких породица.
УНХЦР неће више, како је казао, издвајати директна средства за трајна решења
проблема избеглица, пошто је у складу с регионалним пројектом за затварање
избегличке кризе, Србија тражила 335 милиона евра. То је око 60 одсто укупних
средстава којима Србија у наредних пет година треба да трајно збрине 16.780
избегличких породица.
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Арболеда је указао да је у току формирање Фонда за прикупљање 500 милиона евра за
реализацију регионалног пројекта и да ће донаторска конференција, према
информацијама УНХЦР,, бити одржана крајем априла.
Он је навео да су највећи потенцијални донатори ЕУ и САД, али и да ће УНХЦР-а
замолити поједине чланице ЕУ, скандинавске земље и Јапанску агенције за развој да
годишње дају мање суме од три и више милиона евра у наредних пет година.
„Рачунамо да тако прикупимо још 50 до 100 милиона евра за донаторски фонд”,
објаснио је Арболеда.
УНХЦР ће ове године, како је рекао, наставити сарадњу са државним органима Србије
на решавању проблема људи који немају лична документа и који се налазе у ризику од
апатридије, као и тражилаца азила.
УНХЦР је свестан да се Србија, која граничи с ЕУ, суочава и с повећаним бројем
тражилаца азила, рекао је он и навео да је лани око 3.000 људи из више од 30
земаља тражило азил у Србији, „која је учинила све што је могла да реши питање
њиховог смештаја.”
„Међутим, смештај не значи решење овог проблема, већ је потребно унапредити
процес утврђивања ко је заиста избеглица међу тражиоцима азила”, рекао је
Арболеда.
Указавши да сви мигранти који пролазе кроз Србију имају право да поднесу захтев за
азил, он је упозорио да, у недостатку брзог и ефикасног процес утврђивања њиховог
статуса, може доћи до злоупотреба.
Према његовим речима, Србија великодушно прихвата тражиоце азила, а уколико
већина зна да њихови захтеви неће бити узети у поступак, односно да нема
опасности од присилне депортације, а имају привремени смештај, онда се
потенцијално у питање доводи институт азила. „Ефикасна и експедитивна
процедура утврђивања избегличког статуса мора ићи руку под руку са обезбеђењем
смештаја за тражиоце азила”, закључио је Арболеда.
ЈАГМА ЗА ГЛАСОМ ИЗБЕГЛИХ
Дневник, Датум : 15.1.2012, Страна : 4
МОГУ ЛИ УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА У САВЕЗ СА ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА
На десетине хиљада избеглица практично је доведено пред свршен политички
чин, када је пре неколико дана, два месеца уочи расписивања избора, једна од
њихових кровних организација у Србији склопила Споразум о сарадњи са
Српском напредном странком.
– Позваћемо све прогнане и избегле из БиХ, Хрватске и Словеније да дају свој глас
будућем широком народном покрету и да после избора добију нову владу која ће
водити нову политику у интересу свих грађана - рекао је председник организације
„Коалиција удружења избеглица у Србији„ Миодраг Линта, након што је у друштву
напредњака Александра Вучића обелоданио Споразум са СНС-ом.
Овим позивом, за који према сазнањима „Дневника” не постоји пуна сагласност
ни у самој Коалицији која окупља 52 удружења избеглица и завичајна клуба,
Линта се заправо обратио избеглицама, групи од око 220.000 људи, колико се
процењује да их је у Србији до сада узело српско држављанство. Тих 220 хиљада су, за
разлику од званично 74.000 људи са избегличком легитимацијом, и формално грађани
ове земље са свим правима, па и правом гласа, али се и даље у ширем контексту
третирају као избеглице, с обзиром на разне нерешене проблеме.
Борис Делић, који води „Избеглички сервис за повратак„, чланицу „Коалиције
удружења избеглица у Србији”, противи се потписивању Споразума са СНС-ом,
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али и са било којом другом политичком странком, јер таква сарадња „није у
принципима деловања невладиног сектора„.
– То је основни мотив нашег противљења. Па, основали смо удружење избеглица, а не
политичку странку! – каже Делић за „Дневник”.
Он је, како наводи, у новинама видео да је „Коалиција удружења избеглица„ са
Српском напредном странком потписала Споразум о сарадњи и додаје да председник
Линта тај предлог није ставио ни пред Скупштину ни Председништво њихове
организације, иако је то „крупно питање, а не ситница, определити се за неку партију„.
Директор Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
АП Војводине Радомир Кукубат сматра да потписивање споразума са политичком
странком није у интересу избеглих и прогнаних.
– Фонд се не бави страначким опредељењем избеглица и поштује политичка
права која избегла лица имају. Они, дакле, имају право да подржавају једну или
другу странку и у то немамо право да се мешамо, нити да им ту слободу ограничавамо.
Међутим, овде се по свему судећи не ради о одлуци избегличких организација, већ о
поступку појединца – каже Кукубат за „Дневник”.
По његовом сазнању, никаква одлука „Коалиције удружења избеглица„ о томе да се
придружи једном политичком блоку или странци не постоји, нити је неко удружења
које чине ту коалицију уопште питао о томе.
– Јављали су нам се из те организације, бар десетак њих, који су шокирани и згрожени
тим поступком. То је, дакле, манипулација и покушај да се искористи име Коалиције да
би се добијали неки политички поени, а са становишта интереса избеглица, то је
потпуно контрапродуктивно јер ће довести само до нових подела – сматра директор
покрајинског Фонда.
Потписивање Споразума са СНС-ом критиковао је и републички комесар за
избеглице Владимир Цуцић, рекавши да „ни у најцрње време ЈУЛ-а и Бубе
Морине није се очекивало да се избегличка удружења политички изјасне”.
У другој великој организацији, „Асоцијацији избегличких и других удружења Срба из
Хрватске„, упозоравају да је потписивањем Споразума о сарадњи са СНС-ом
прекршена Конвенција УН-а о избеглицама и статут избегличких удружења.
– Према Конвенцији УН, избегличка удружења се не могу бавити политиком, јер
би се у том случају радило о политичкој странци, а исто тако наш статут дефинише
да су избегличка удружења невладине и нестраначке организације – рекао је
председник Асоцијације Милојко Будимир за Тањуг.
Слична формулација постоји и у Статуту „Коалиције удружења избеглица„. У члану 2,
који дефинише основна начела, циљеве и деловање Коалиције, наводи се да је то
„невладина, нестраначка, хуманитарна и непрофитна асоцијација удружења избеглица
у Републици Србији”.
Говорећи о разлозима сарадње са СНС-ом, председник Коалиције Миодраг Линта
је образложио да садашња Влада Србије није испунила очекивања избеглица и да
води „политику лажног помирења преко леђа избеглих”. По његовим речима,
напредњаци су се споразумом обавезали на политику активне подршке избеглим и
прогнаним и другим оштећеним грађанима у остваривању њихових имовинских и
других стечених права, подршку захтеву избегличког удружења да се успоставе исти
стандарди у суђењима за ратне злочине и решавању питања несталих. То је, заправо,
садржај петиције избеглих и прогнаних Срба из Хрватске коју је организовала његова
Коалиција.
Линта сада подсећа да та петиција није добила подршку државе Србије, председника и
премијера, а потписало ју је 70 хиљада људи. С друге стране, упућени тврде да
петиција није добила подршку Београда јер је Линта инсистирао да у њој остане део
који се односи на то да Србија не подржи Хрватску за њен улазак у ЕУ, иако је
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учлањење Хрватске већ била „готова ствар” и упркос томе што би такав захтев могао да
буде хрватска кочница за даље евроинтеграције Србије.
Нико, при томе, не спори подршку избеглицама за остваривање њихових имовинских и
других права, као што нико не спори ни да државе Србија и Хрватска нису учиниле све
да та питања реше. Најбољи доказ за то је да су две деценије од почетка ратова на
простору бивше Југославије и првог избегличког таласа, они и даље избеглице, мада
многи одавно грађани Србије и то са правом гласа.
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ЛИНТИН СПОРАЗУМ СА СНС ШТЕТИ ИЗБЕГЛИЦАМА
Пресс, Датум : 19.1.2012, Страна : 5
Манипулација Асоцијација избеглица оптужује
БЕОГРАД - Миодраг Линта је злоупотребио петицију иза које су стала 104 избегличка
удружења и коју је потписима подржало 70.000 људи, јер је са СНС-ом склопио
договор зарад властите политичке промоције, тврде представници Асоцијације
избегличких и других удружења Срба из Хрватске.
- Циљ петиције коју је потписало 70.000 људи и иза које су стала 104 избегличка
удружења, од којих су 62 чланови нашег удружења, био је да се не дозволи да
Хрватска уђе у ЕУ пре него што испоштује основна људска права избеглица, а не
да се склапа договор са било којом странком. Ово је покушај да се за једну
страначку опцију придобије око 250.000 избеглица које имају српско
држављанство, као и њихови рођаци и пријатељи, што чини велико бирачко тело.
Линта је злоупотребио петицију, а да притом никога није питао за пристанак и тако
преварио избеглице - рекао је на конференцији за новинаре председник Асоцијације
избегличких и других удружења Срба из Хрватске Милојко Будимир.
Он је додао да је овим прекршена Конвенција УН о избеглицама, као и статути
удружења према којима избеглицама није дозвољено да се баве политиком.
Линта је испред Коалиције избегличких удружења склопио споразум о сарадњи са
СНС-ом којим позива избегле и прогнане да гласају за СНС на предстојећим изборима.
ДОНЕЛИ ГЛАСОВЕ У МИРАЗ
Вечерње Новости, Датум : 19.1.2012, Страна : 4
ИЗБЕГЛИЦЕ ПРОТИВ СПОРАЗУМА НАПРЕДЊАКА И УДРУЖЕЊА КОЈУ
ПРЕДВОДИ МИОДРАГ ЛИНТА
Међу избеглицама је 250.000 гласача или готово пет одсто гласачког тела
КАКО се ближе избори, партије су све више заинтересоване за избеглице које су узеле
српско држављанство и међу којима има око 250.000 потенцијалних гласача.
Недавно је Коалиција избегличких удружења потписала споразум са Српском
напредном странком, којим позива прогнане да свој глас на изборима дају
напредњацима.
Против манипулације избегличком популацијом у политичке сврхе јуче се побунила
Асоцијација избегличких удружења, коју чине 62 организације прогнаних.
- Наше организације су невладине и не смеју да се баве политиком. Политички
ангажман забрањује нам и Конвенција УН - објашњава Милојко Будимир,
председник Асоцијације.
- Наш партнер за преговоре увек је власт, посебно тела која се баве питањима
избеглица. Само она могу да помогну у решавању наших мука. Немамо права да
се опредељујемо за било коју политичку опцију.
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За споразум Коалиције и СНС Будимир каже да је преседан каквог није било за
последњих 17 година. Он напомиње и како је злоупотребљена петиција са готово
80.000 потписа избеглица који су тражили од ЕУ да успори европски пут Хрватске док
не реши људска права прогнаних.
- И сами смо активно учествовали у прикупљању ових потписа, а сада ће их Коалиција
и њен председник Миодраг Линта однети у мираз СНС - каже Будимир.
Представници Асоцијација, такође, тврде да одлука да се приклоне напредњацима није
заједнички став свих чланица Коалиције, већ само њеног председника Линте.
Са друге стране, Линта тврди да је ”савез” са напредњацима одлука већине чланица
Коалиције. Каже да неће злоупотребити потписе које су прогнани дали у петицији за
решавање њихових проблема у Хрватској. У одлуци да склопи политички споразум не
види ништа чудно и каже да је то урадио због тога што се СНС обавезала на неколико
ствари које иду у прилог избегличкој популацији.
Антрфиле : ПЕЛЕВИЋ: ХТЕЛИ СМО ДА ПОМОГНЕМО
СА коалицијом избегличких удружења споразум смо потписали на њихову, а не на
нашу иницијативу - каже за ”Новости” Борислав Пелевић, члан председништва
СНС.
- Обратили су нам се, јер сматрају да их је држава запоставила и учинићемо све да
им помогнемо.
Иако саме избеглице носе гласова довољно да се пређе цензус, Пелевић тврди да у овом
споразуму СНС нема посебних интереса и да се странка за њега одлучила да би
помогла прогнанима.
ИМИГРАНТИ ЋЕ УСКОРО БИТИ ИЗМЕШТЕНИ ИЗ КОВИЉАЧЕ
Блиц – Србија, Датум : 19.1.2012 ,Страна : 7
Владимир Вуловић о договору у Београду
Од 1. фебруара сви имигранти из Бање Ковиљаче, изузев тражилаца азила
смештених у Центру за азил, биће измештени из овог места, а дотад требало би да
буде отворен привремени објекат са 200 места, где би били збринути сви
прекобројни тражиоци азила, изјавио је за „Блиц“ председник Удружења грађана
„За Бању Ковиљачу“ Владимир Вуловић.
У Београду смо имали састанак са министром Расимом Љајићем, шефом комисије
Владе Србије за решавање проблема азиланата у нашем месту, и он нам је рекао да би
до почетка фебруара требало да се отвори такав објекат, а ових дана биће познато и где
ће се тај објекат налазити. То значи, да би уз организоване акције полицијских служби
на хапшењу и депортовању илегалних имиграната, у Бањи Ковиљачи требало да остане
само 80 смештених у Центру за азиланте - објашњава Вуловић.
Он додаје да је прихваћен и захтев представника удружења да се од 1. фебруара
тражиоци азила више не упућују у Бању Ковиљачу, већ у тај привремени објекат.
Инсистирали смо и на што је могуће бржем отварању новог центра за азил, као трајном
решењу проблема имиграната у Бањи Ковиљачи.
Захвални смо и припадницима Жандармерије, стационираним у нашем месту, за
савесно и професионално обављање задатака - каже Вуловић.
Он је потврдио да су на састанку у Београду учествовали и заменик директора
полиције Бранислав Митровић, помоћник комесара за избеглице Иван Гергинов и
начелник Одељења за странце МУПа Србије Милош Затезало.
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Због великог броја илегалних и м и г р а н а т а , ово удружење је у новембру покренуло
протесте, а родитељи су престали да пуштају децу у школу, правдајући се страхом за
безбедност малишана.
Влада Србије потом је формирала комисију за решавање проблема прекобројних
имиграната, а на једном од ранијих састанака у Бањи Ковиљачи помоћник
комесара за избеглице Иван Гергинов је рекао да би сви страни мигранти из тог
места могли бити одсељени до краја маја или почетка јуна, до када би требало да
почне да ради нови Центар за азил у некој од преуређених касарни Војске Србије.
Он није прецизирао где ће се тај центар налазити.
РАСПОДЕЛА ПОМОЋИ НА КИМ
Преглед, Датум : 19.1.2012, Страна : 5
На северу Косова и Метохије почела је дистрибуција хуманитарне помоћи коју су
за најугроженије становништво обезбедили Влада Србије и Руска Федерација. Два
агрегата из контингента руске помоћи додељена су Студентском и Здравственом
центру у северном делу Косовске Митровице. У наредних месец дана у општинама
на северу Косова биће дистрибуирано 400 тона помоћи за око 8.000 социјално
најугроженијих становника.
У Зубином Потоку и Лепосавићу већ је почела дистрибуција док би расподела
корисницима у северној Косовској Митровици требало да почне за неколико дана.
Хуманитарна помоћ биће додељена социјално угроженим, интерно расељјеним, лицима
у колективним центрима, породицама киднапованих и несталих лица, као и
пензионерима чија примања не прелазе 15 хиљада динара.
НОВИ ЦЕНТАР ЗА 200 СТРАНАЦА У ФЕБРУАРУ
Пресс, Датум : 19.1.2012, Страна : 20
У Бањи КовиљаЧи остају само 84 азиланта
Чврста обећања На састанку министра Расима Љајића и Удружења „За Бању
Ковиљачу“ истакнуто да ће ускоро бити отворен привремени центар, где ће бити
смештени сви азиланти који су ван центра у Бањи
Од 1. фебруара у Бањи Ковиљачи остаће само азиланти из Центра за азил, док ће
сви остали бити измештени из овог туристичког места. Ово је јуче за Пресс изјавио
Владимир Вуловић, председник Удружења „За Бању Ковиљачу“, после састанка са
министром Расимом Љајићем, представницима полиције и Комесаријата за избеглице,
одржаном у Министарству рада и социјалне политике.
Вуловић је рекао да су добили уверавања да ће до почетка идућег месеца бити отворен
привремени центар са 200 места, где ће бити смештени сви тражиоци азила који су ван
Центра за азил у Бањи Ковиљачи, а да ће полиција истовремено изместити све илегалне
имигранте.
Тендер завршен 18. јануара
- Тако би у Ковиљачи остали само азиланти из Центра за азил, који има 84 места.
Тендер за привремени смештај завршен је 18. јануара, а Удружење „За Бању Ковиљачу“
инсистирало је да објекат не буде у близини Ковиљаче.
Министар је прихватио наш захтев да се од почетка фебруара тражиоци азила упућују у
тај привремени објекат, а не као до сада у Бању Ковиљачу - рекао је Вуловић после
састанака, који је део редовних сусрета министра Љајића, шефа комисије Владе Србије
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за решавање проблема азиланата у Бањи Ковиљачи и представника Удружења „За Бању
Ковиљачу“, започетих у новембру.
Похвале Жандармерији
Према Вуловићевим речима, на састанку им је речено да се тренутно ван центра у
Ковиљачи налази око 120 тражилаца азила, а процена удружења је да је илегалних
између 500 и 1.000. Он тврди да је од почетка године уследио поновни неконтролисани
прилив имиграната у Ковиљачу и да је ситуација лошија него што је била крајем
минуле године.
Вуловић се похвално изразио о раду припадника Жандармерије и рекао да је за трајно
решавање проблема миграната у Бањи Ковиљачи потребно што пре отворити нови
центар за азил.
У ПС Лознице лане је издато 1.856 потврда о намери за тражење азила, 21 отказ
боравка, а 18 азиланата смештено је у прихватилиште за странце. Према
последњој процени лозничке полиције, у Ковиљачи је тренутно око 400
тражилаца азила и илегалних имиграната.
Према подацима полиције, почетком новембра ван Центра за азил било је више од
2.500 странаца, па су мештани јесенас организовали протест и седам дана бојкотовали
наставу у основној школи. Бојкот је прекинут када је Влада Србије основала Комисију
за решење проблема великог броја имиграната у Бањи Ковиљачи.
Антрфиле : Откривено више од 400 странаца
Лозничка полиција је са инспекторима Пограничне полиције прошле године обавила
контролу 34 објекта у којима је нађено више од 400 азиланата, а против власника коју
су им пружали смештај поднето је 16 кривичних и 35 прекршајних пријава због
недозвољених прелазака државне границе, кријумчарења људи и непријављивања
странаца надлежном органу.
У сарадњи са туристичком инспекцијом из Београда извршена је контрола 142 стамбена
објекта у којима су нађена 284 страна држављанина, 130 тражилаца азила и 154
илегална имигранта.
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ГУБИТНИК
Блиц, Датум : 20.1.2012, Страна : 2
МИОДРАГ ЛИНТА председник Коалиције удружења избеглица Избегличка
удружењасе ограђују због споразума који је потписао са СНС.
НИЈЕДНА ВЛАДА НИЈЕ РЕШАВАЛА НАШЕ ПРОБЛЕМЕ
Политика, Датум : 21.1.2012, Страна : А6
ИНТЕРВЈУ: Миодраг Линта,
председник Коалиције избегличких удружења
Споразум о сарадњи са напредњацима је, пре свега, резултат неуспеха да
успоставимо дијалог са председником Борисом Тадићем и Владом Србије о
проналажењу правичног и трајног решења наших проблема, каже Миодраг Линта,
председник Коалиције избегличких удружења, одговарајући на оптужбе које су
упућене на његов рачун поводом овог потеза. У прилог томе он наводи да је 11
службених дописа председнику Тадићу и четири премијеру Мирку Цветковићу током
2010. и 2011. остало без одговора, да седам одлазака, различитим поводима, испред
кабинета председника Тадића и два пута испред Владе Србије, није имало одјека („опет
смо завршили у писарници”), да су председник и влада одбили да потпишу петицију
избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, да влада није прихватила иницијативу да се
оснује фонд за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима.
– Председник, влада и министар спољних послова Јеремић одбили су да подрже
наш предлог да се заједничка декларација о решавању проблема избеглица, која је
потписана 7. новембра у Београду на конференцији министара спољних послова
Србије, Хрватске, БиХ и Црне Горе, не сведе само на социјално-хуманитарни
аспект него да се обавезно допуни концептом људских права... Све ове чињенице
говоре да влада и председник воде политику лажног помирења према бившим
југословенским републикама, посебно према Хрватској, преко леђа избеглих и
прогнаних и њихових права. Све због очекивања да ће Хрватска бити велики
савезник Србије у процесу европских интеграција.
Али, у асоцијацији кажу да су проблеми избеглица почели да се решавају тек од ове
власти. Милојко Будимир је човек који 15 година сарађује са свим владама у Србији и
по њему су увек сви сјајно решавали наше проблеме. То није тачно. Ниједна влада од
1995. није на системски начин пришла решавању наших проблема.
Ви као избегличка удружења принуђени сте да сарађујете са органима власти без
обзира на то ко је формира. Шта ћете учинити ако после следећих избора СНС не буде
у власти?
Ми се 2008. нисмо никоме обећали и пуне три године смо тражили тај дијалог. Шта је
био резултат тих наших интензивних напора?
Значи, уздате се још само у СНС?
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У фебруару прошле године смо председницима свих посланичких група упутили
дописе да подрже нашу иницијативу о усвајању резолуције о људским правима
избеглих и прогнаних лица. Наша идеја је била да се направи консензус позиције и
опозиције у српском парламенту и да се усвоји резолуција о поштовању наших
људских права.
Од њих десет, само је Томислав Николић прихватио дијалог са нама. Зашто
остали нису, иако је наша иницијатива била заснована на концепту људских
права и владавине права? Ми ћемо на основу овог споразума са СНС-ом постављати
питања – ако је Николић као лидер једне утицајне партије стао иза ових захтева, зашто
неће да стане Борис Тадић као председник ДС-а, или Ивица Дачић као председник
СПС-а, или Војислав Коштуница, Јован Кркобабић... Шта је спорно да други лидери
стану иза овога и да се успостави консензус око наших темељних захтева? Ми мислимо
да је то, у већини случајева, због политике лажног помирења према Хрватској.
ПЕТИЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА НИЈЕ НИЧИЈИ МИРАЗ
Политика, Датум : 21.1.2012, Страна : А6
ИНТЕРВЈУ: Милојко Будимир,
председник Асоцијације избегличких удружења Срба из Хрватске
Откако је Миодраг Линта, председник Коалиције избегличких удружења, прошле
недеље потписао споразум о сарадњи са Српском напредном странком у Асоцијацији
избегличких удружења нису мирни и јавности указују да је Линта погрешио.
„Никада за ових 20 година колико избеглиштво и прогнаништво траје нико у
предизборној кампањи није користио избеглице у политичке сврхе на овакав
начин”, објашњава шта га је толико погодило у поступку Линте Милојко Будимир,
председник асоцијације, која окупља 62 удружења. Посебно је спорно, према
његовим речима, то што се Линта користио петицијом избеглица која је имала
сасвим другу намену.
– Петиција је била насловљена на Републику Хрватску и представљала је молбу
Европској унији да Хрватска, пре него што приступи, изврши неке преузете обавезе
према нама. Не бих желео да неко сутра схвати да су 104 избегличка удружења, која су
учествовала у томе, прикупила 70.000 потписа да би они евентуално могли бити мираз
некоме за неку политичку странку.
Да ли ћете онда нешто конкретније учинити поводом тога, тражити да се Линта брише
из регистра удружења?
Не, да вам кажем... Линта гради своју личну, претпостављам, политичку позицију,
али он ту позицију не може градити преко леђа избеглица. Он покушава и
претпостављам да ће бити у СНС-у и то је његова приватна ствар. Али ја хоћу да
укажем да постоји и друга опција, да имате 99 одсто избеглица који нису на тој
позицији коју Линта представља. То је та манипулација с избеглицама.
Па ако је тако, они се вероватно неће ни одазвати на позив Линте да гласају за СНС?
Наравно да неће одговорити, али ја не бих желео да домицилно становништво стекне
утисак да смо ми толико моћни да одлучујемо о судбини народа и нове власти. А
посебно ако неко каже да ће избеглице имати приоритет приликом запошљавања. Па у
земљи где има милион незапослених када се изађе с таквим ставом онда прилично
звучи чудно у најмању руку и то још може изазвати негативне последице по избеглице.
Не кажем да избеглицама не треба помоћи и ми смо заиста захвални Србији што нам је
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притекла у помоћ, али очекивати да вам једна опозициона странка реши све проблеме,
мислим да је то мало превише.
Линта је потписао споразум разочаран оним што је садашња власт урадила, односно
није урадила за избеглице...
Нисмо ни ми презадовољни шта је урадила досадашња власт, а најмање је
урадила она што је била пре овог последњег мандата. Избегличка проблематика је
почела донекле да се решава тек када је почео мандат ове последње власти, откако
је потпредседник Кркобабић преузео овај ресор. И зар мислите да једна власт, без
обзира на то колико је била моћна, може да реши овакву проблематику у једном
мандату?
Али можда СНС преузме власт па ћете захваљујући овом споразуму бити у повољнијој
позицији.
Ми ћемо сарађивати са новом власти без обзира на то ко је буде формирао. Јер ако желе
да решавају те проблеме претпостављам да ће бити коректни и да нам овакву нашу
интервенцију неће узети за зло нико ко је добронамеран.
ГЛАСОВИ ПРОТИВ
Правда, Датум : 23.1.2012, Страна : 5
У време писања овог текста (недеља), одржава се референдум у Хрватској, на коме се
грађани изјашњавају да ли желе да њихова земља буде чланица ЕУ.
Према последњим истраживањима, већина рпађана ће гласати за чланство
Хрватске у ЕУ. Треба рећи ,да", заговарају све парламентарне странке осим
Хрватске странке права - др Анте Старчевић, све државне институције, од цркве
до академије наука. Ако се грађани изјасне за приступање, креће поступак
ратификације у 27 земаља чланица које треба завршити до 1. јула 2013, који је означен
као дан уласка Хрватске у ЕУ.
Коалиција удружења избеглица, кровна организација избегличких удружења,
противи се уласку Хрватске у ЕУ зато што још није пронађено правично и трајно
решење бројних проблема пола милиона избеглих и прогнаних Срба и преко
100.000 грађана Србије који су оштећени у својим правима у Хрватској. Већ дуже
време безуспешно заговарамо отварање суштинског дијалога између српске и хрватске
владе о решавању 12 захтева из Петиције избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, коју
је досад својим потписом подржало 70.000 оштећених грађана. У Петицији само
тражимо да се врати наша одузета имовина и стечена права, успоставе исти стандарди у
суђењима за ратне злочине и коначно реши питање несталих лица.
Темељ дијалога мора бити Анекс Бечког споразума о сукцесији, у којем се јасно каже
да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на дан 31.
децембар 1990. године. Било какав наводни пренос права учињен после 31. девембра
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 (члан 140), има већу правну снагу од домаћег
законодавства. Коалиција удружења избеглица сматра да је одлука ЕУ да 30. јуна 2010.
године отвори преговоре са Хрватском о поглављу 23 „Правосуђе и људска права" била
велика шанса да Влада Србије покрене суштински дијалог са Хрватском о
проналажењу правичног и трајног решења наших проблема. Нажалост, Влада води
политику лажног помирења, сматрајући да ће Хрватска, када постане члан ЕУ, бити
савезник Србије у процесу европских интеграција. Жртва те политике су избегли и
прогнани Срби и друти оштећени грађани.
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У прилог томе говоре следеће чињенице: током 2010. и 2011. године упутили смо,
безуспешно, 11 службених дописа председнику Србије и четири службена дописа
премијеру Цветковићу, са молбом да прими делегацију Коалиције на разговор.
Одбили су да подрже Петицију избеглих и прогнаних Срба из Хрватске.Коалиција
удружења избеглица залаже се за политику чистих рачуна према бившим
југословенским републикама, која је заснована на темељним европским вредностима, а
то је доследно поштовање људских права и владавине права. Само таква политика
може довести до стварног помирења у региону. Уверени смо да хе после избора у
Србији бити формирана нова влада, која хе покренути суштински дијалог са Хрватском
о решавању 12 захтева из Петиције. Сматрамо да до уласка Хрватске у Европску унију
и даље посто ји шанса да се постигне правично и трајно решење наших проблема
Аутор је председник Коалиције удружења избеглица
ЕТНИЧКИ ЧИСТА ХРВАТСКА УЛАЗИ У ЕУ!
Ало!, Датум : 23.1.2012, Страна : 3
ЕВРОПА ИМА РАЗЛИЧИТЕ АРШИНЕ ЗА ЗЕМЉЕ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
Грађани Хрватске јуче су на референдуму одлучивали о приступању ЕУ.
Хрватска улази у Европу као једна од етнички најчистијих земаља на старом
континенту, а да је нико из Међународне заједнице није условио процесуирањем
ратних злочинца и решавањем права избеглих и прогнаних Срба!
На овај исти дан, пре 19 година, хрватски војници су напали Републику Српску
Крајину и у операцији „Масленица“ убили 348 војника и цивила, међу којима је
било 35 жена и троје деце узраста од 12 година! - Дана 22. јануара 1993. када је
запуцало, супруг и ја смо отишли у подрум, а син Здравко (37) остао је сам у кући,
рекавши нам да ће доћи за нама.
Међутим, није, јер су у међувремену наишли непријтељски војници. Када смо се супруг
и ја вратили у двориште, затекли смо га мртвог, како лежи на леђима. Био је сав
изрешетан. Супруг је рекао да не жели да остави мртвог сина, али је један од тројице
војника, који су још увек тамо били, одговорио да ће у њега мртвог пуцати буде ли га
супруг дирао - изјавила је Тонка Шљепица, мештанка Ислама Грчког, суду у Бенковцу.
У операцији „Масленица“ она је неколико дана касније изгубила и супруга Јована, који
јој је на рукама умро услед повреда задобијених од пребијања. У разговору за наш лист
Саво Штрбац из документационо-информационог центра „Веритас“ подсетио је да до
данас за ове злочине над Србима нико није процесуиран.
Тужилаштву у Хрватској смо још 2006. доставили видео снимке, изјаве и осталу
документацију у вези са акцијом „Масленица“, али до сада ништа није предузето.
Упркос снимцима на којима се види животињска бруталност над жртвама, па чак
и лешевима, којима су разбијане лобање и спаљивана тела, у Хрватској се поносе
акцијом, сматрајући је „чистом као суза“. Једино што је чисто је - Хрватска, која
према последњем попису има око 90 одсто Хрвата католика. Према њиховој
статистици, 1991. године Срби су чинили 12,2 одсто становништва, а данас их има
три одсто, баш онолико колико је Фрањо Туђман говорио да треба да буде Срба
како би он био миран - објашњава Штрбац.
Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта сматра да
Хрватска не би смела да постане члан ЕУ док се не реше питања из петиције коју је
потписало 70.000 оштећених Срба.
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ЕУ не би смела да дозволи Хрватској да постане чланица све док се не реше питања
нестанка лица и повратка имовине. Иако се константно прича о измирењу, ни влада
Хрватске, ни Србије, а ни ЕУ се не залажу да се овај проблем реши - каже Линта.
Антрфиле : НАТО базе на Јадрану!
Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић каже за „Ало!“ да се „Хрватској за
улазак у ЕУ толерише хиљаду пута више, него Србији за обичну кандидатуру“.
Када би у Србији били организовани нацистички протести подршке хашким
оптуженицима, макар само уз прећутну подршку власти, Европу не бисмо видели
наредних десет година. То само доказује да је улазак у ЕУ мање ствар услова, а више
процене интереса ЕУ, а нарочито САД. Хрватска им је потребна због НАТО база у
Јадрану. Због тога је и Словенцима забрањено да блокирају улазак Хрватске у ЕУ, а
неће их спречити ни етничко чишћење Срба - закључује Вукадиновић.
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PRESS CLIPPING
Среда 25.01.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗБЕГЛИЧКО НАСЕЉЕ БЕЗ СТРУЈЕ
Политика, Датум : 24.1.2012, Страна : А14
Крушедол – Кад у новој кући у Крушедолу засветли сијалица, нико неће бити срећнији
од Наде Вукелић, избеглице из Карловца у Хрватској. Кућу у Крушедолу од само 27
квадрата овој жени која има сина, снаху и унуку саградила је италијанска хуманитарна
организација „Интерсос“ у лето 2008. године. Поред Надине, ту је још пет типских
кућа саграђених за избеглице из Хрватске и Босне и сви они већ две и по године
чекају да им коначно засветли сијалица у кући.
Сада кад је струја стигла до насеља проблем је у скупом прикључку.
„Електровојводина“, филијала у Руми, тражи 64.000 динара по прикључку и не
прихвата да ови људи плате овај намет на десетак рата.
Избегличко насеље у Крушедолу формирано је на девет хектара државног земљишта.
Општина је пре тринаест година избеглицама продала плацеве од по хиљаду квадрата.
Цена плаца је била симболична – 1.000 немачких марака, и то да се плати у десетак рата.
Људи су купили плацеве, желели да граде, али, када насеље није добило струју за првих
пет кућа, готово сви будући станари су одлучили да сачекају, јер, кажу, без струје не
могу.
– Проблем је нерешив. Дистрибуција једноставно каже да јој прописи не
дозвољавају да прикључи наше куће без плаћања прикључка и да уз сваки рачун за
струју плаћамо и рату за прикључак. Ми већ више од две и по године струју добијамо
каблом са сеоског игралишта, али, док се у једној кући пере веш, или кува ручак, остали
су без струје – жали се Стојан Арсић, избеглица из Сарајева.
Муку са струјом имају и други. Нада Вукелић каже да се боји овако импровизованог
довода струје по земљи, јер чим је мало веће оптерећење кабл хоће да се запали, а ту се
играју и деца, па им струја представља велику претњу.
– Већ више од петнаест година не живим нормално. Да стигне струја била бих
најсрећнија, јер ова кућа је за мене, после мука које сам прошла, права палата.
Можда би општина Ириг могла да нам помогне да решимо овај проблем, да гарантује да
ћемо платити прикључке, па да нам „Електровојводина“ из Руме коначно прикључи
струју. Не знам како одједном исплатити 64.000 динара за прикључак.
На кредит, од десет рата, то би се могло поднети – истиче Нада Вукелић.
У „Електровојводини“ у Руми кажу да су спремни да помогну, ако гарант за ове
прикључке буде општина Ириг. У том случају би се куће прикључиле на струју, а
плаћање прикључка би ишло на рате.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.1.2012, Страна : 17
ПОЖАРЕВАЦ - У 2012. за стамбено збрињавање избеглих и интерно расељених из
буџета града биће издвојено 345.500 динара. Од ове суме, 248.000 динара намењено
је куповини сеоских домаћинстава, за смештај осам избегличких породица.
Преостала сума од 97.500 динара биће утрошена на куповину шест пакета
грађевинског материјала за завршетак започетих кућа.
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НАГРАДЕ ЗА ЂАКЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Политика, Датум : 25.1.2012, Страна : А8
Ђаци са Косова и Метохије, који са породицама живе у центрима за колективни
смештај, добиће поводом обележавања Светог Саве награде Фонда дијаспора за
матицу и Удружења жена са Косова и Метохије.
Свечаност за ове ученике и њихове родитеље биће организована у Дечјем културном
центру у Београду сутра у 16 часова, а вредне награде, које се састоје од књига Вукове
задужбине и новчаног износа, примиће 225 ђака основних и средњих школа. Фонд
дијаспора за матицу другу годину за редом обезбеђује средства за Светосавске награде, а
Удружење жена са Косова и Метохије организацију и пригодни програм. Фонд за
награде ове године износи 9 000 евра.
СИСТЕМСКА РЕШЕЊА ДАЛЕКО
Преглед, Датум : 25.1.2012, Страна : 11
У Србији је основано око 2.000 предузећа из сектора социјалног предузетништва
која у различитим делатностима упошљавају особе из маргиналних група, али још
треба радити на стварању правних и финансијских оквира за подстицај развоја таквих
фирми, рекла је новинарима у Крагујевцу генерална секретарка Европског покрета у
Србији Маја Бобић.
„Реч је о предузећима или инстутуцијама која се баве пружањем услуга, као што су
дневни боравци и подршка особама са инвалидитетом и старим лицима, а има и
фирми које се баве рециклажом и спајају социјалну и еколошку компоненту“.
Према њеним речима, примарни мотив тих предузећа није стицање профита већ
решавање социјалног проблема у локалној заједници и она теже да радно интегришу
и запосле особе које припадају маргинализованим групама. У Србији су то особе са
инвалидитетом, којих има око 700 хиљада а свега је 13 одсто упослених, затим
Роми, жене старије од 50 година, као и оне из руралних крајева, затим лица која су
остала без посла у процесу приватизације, незапослени млади и расељена лица и
избеглице.
Бобић је рекла да треба унапредити правни оквир и наћи начина за финансијску
подршку. „Таква предузећа се сада оснивају по различитим законима јер нема
кровног закона о социјалном предузетништву и предузећима већ постоји низ
организација које су основане као удружења грађана, задруге, чак и предузећа“,
рекла је Бобић.
Она је навела да их је доста у Србији основано уз подршку међународних донатора и
локалне самоуправе али да велик број не може да издржи тржишну утакмицу јер
запошљавају категорију која није тако продуктивна. Рад таквих фирми зависи од
подршке општине и међународних организација и ентузијазма заједнице.
ГРАДОНАЧЕЛНИК БЕОГРАДА ДРАГАН ЂИЛАС
Пресс, Датум : 25.1.2012, Страна : 17
И представници Комесаријата за избеглице Републике Србије, Центра за социјални
рад и УНХЦР-а потписали су Споразум о изградњи две нове зграде за расељена
лица и угрожене породице у Великом Мокром Лугу.
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PRESS CLIPPING
Субота 28.01.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

МИЛИОН ДИНАРА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПРЕВОЗ СТАВИО У ЏЕП
Пресс, Датум : 28.1.2012, Страна : 4
Асоцијација избеглица оптужује миодрага линту
Радомир Цветковић, Београд
Пљуште нове оптужбе између избеглица у Србији након што је председник Коалиције
удружења избеглица Миодраг Линта потписао споразум о сарадњи с напредњацима.
Представници Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске оптужују
Линту за низ финансијских махинација са новцем српске и хрватске владе.
Тужба „Ласте“
Потпредседник Асоцијације Раде Матијаш тврди за Пресс да је превозник „Ласта“
тужио Линту јер им „није уплатио више од милион динара које је добио од државе
Србије за услуге превоза избеглица на локалне изборе у Хрватску“.
- Реч је о средствима које нам је Комесаријат за избеглице уплатио за кампању да
што више избеглица искористи право и оде да гласа у Хрватској како би помогли
Србима да тамо буду на власти. Линта је тај новац расподелио својим људима наводи Матијаш.
Линта је потврдио за Пресс да постоји тужба „Ласте“ која је још увек пред судом,
али за тај спор криви државне органе.
- Иако је обећала, држава није исплатила трошкове активистима који су на терену
радили на организацији изласка избеглица на локалне изборе у Хрватској. Онда је
председништво Коалиције донело одлуку да исплату извршимо од 1,6 милиона који су
били намењени за „Ласту“ - правда се Линта.
Матијаш наводи и да није тајна да је Српски демократски форум, у којем је и
Линта, од владе Хрватске добио 60.000 евра за програм стамбеног збрињавања
избеглица.
- Линта је водио тај пројекат који није дао никакве резултате. Да нема принципа
најбоље показује чињеница да је некада био члан Кораћеве странке СДУ, а сад је
пришао СНС-у. Његов најближи сарадник је у врху Преокрета и они су фактички
поделили улоге, тако да ће профитирати шта год да буде након избора - објашњава
Матијаш.
За Линту нема ничега спорног у том програму стамбеног збрињавања избеглица, јер
„прича о тих 60.000 евра нема никакве везе са Коалицијом удружења избеглица“.
Били код Кораћа и у ДСС-у
Линта је потврдио да јесте био члан Кораћеве странке СДУ до 2002, али истиче да већ
десет година није члан ниједне странке и да „не јури лични интерес“.
- Ни сада нисам постао члан СНС-а, већ партнер, јер у споразуму пише да он не утиче
на самосталност потписника и њихов правни статус. Будимир и Матијаш су 2007.
делили пропагандни материјал ДСС-а - тврди Линта.
Сукобљене стране су заједно организовале сакупљање потписа за „Петицију избеглих и
прогнаних Срба из Хрватске“ коју је подржало 70.000 грађана, а раздор и јавни сукоб
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изазвало је то што је, како наводе у Асоцијацији, Линта злоупотребио те потписе за
споразум са СНС-ом.
Председник Асоцијације Милојко Будимир сматра да је тако створена велика забуна јер
су, како каже, људи потписивали петицију чији је циљ да се не дозволи да Хрватска уђе
у ЕУ пре него што испоштује основна људска права избеглица, а не да се склапа
договор са било којом странком.
- Није тачно да сам злоупотребио 70.000 потписа за петицију. Нигде не пише да ће сви
који су потписали петицију гласати за напредњаке, већ да ћемо позвати избегле и
прогнане и њихову родбину да својим гласом подрже СНС - навео је Линта.
ЕУ ДОНИРАЛА 300 ЕВРА ПО СВАКОМ ГРАЂАНИНУ СРБИЈЕ
Пресс, Датум : 28.1.2012, Страна : 5
Лидери Брисел инвестирао у нашу државу највише новца у региону
БЕОГРАД - Европска унија је у протеклој деценији инвестирала више од две
милијарде евра у Србију или око 300 евра по сваком грађанину, каже за Пресс
Петер Стано, портпарол комесара за проширење ЕУ Штефана Филеа.
Он је указао да је ЕУ далеко највећи донатор Србије у последњих 10 година.
- Средства која су за Србију обезбеђена кроз ИПА фондове само за ову године износе
око 202 милиона евра - додао је Стано.
Он је навео да Европска комисија тренутно са Владом Србије ради на пројектима које
ће ЕУ финансирати у 2012, а њихова коначна листа би требало да буде позната до
средине године.
- Наша амбиција је да наставимо са финансијском подршком и да још више побољшамо
утицај ЕУ фондова у Србији. Помоћ за 2012. ће се усмерити на главне недостатке који
су идентификовани у мишљењу ЕК о кандидатури Србије.
Приоритети су правосуђе и унутрашњи послови, побољшање ефикасности судова,
питање избеглица и слободе медија, затим реформа јавне управе, као и развој друштва,
посебно запошљавање и социјална инклузија угрожених лица, а подршка ће бити
настављена и у имплементацији закона ЕУ - указао је Филеов портпарол.
Србија ће, иначе, и у наредној години добити највише новца из ИПА фондова од
земаља у окружењу - готово 215 милиона евра.
ШАНСА ИЗМИРЕЊУ НА ЈАХОРИНИ
Вечерње Новости, Датум : 28.1.2012, Страна : 3
И ДАЉЕ МОГУЋ ДОГОВОР О ПОВЛАЧЕЊУ ТУЖБИ ЗА ГЕНОЦИД, ИАКО СЕ
СПОР ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ СУДОМ НАСТАВЉА
Тадић и Јосиповић требало би да се сретну почетком фебруара, а тема је и поравнање
НОВА шанса да Србија и Хрватска помере са мртве тачке постизање договора о
међусобном повлачењу тужби за геноцид пред Међународним судом правде у Хагу
могла би да се укаже већ 3. фебруара, на Јахорини, када би председници Борис
Тадић и Иво Јосиповић требало да се сретну са члановима Председништва БиХ.
У међувремену, Хрватска је у четвртак од суда добила рок до 30. августа да по други
пут одговори на српску контратужбу.
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Подношењем додатног хрватског одговора биће окончана размена писаних аргумената,
после чега, по правилу суда, остаје да се одржи главна, усмена расправа. Она би,
уколико две стране у међувремену не одустану од тужби, могла бити одржана средином
2013.
Државни секретар у Министарству правде Слободан Хомен каже, за ”Новости”, да ће се
правни тимови Србије и Хрватске чешће сретати како би убрзали разговоре о решавању
многобројних отворених питања - од суђења за ратне злочине и повратка избеглица до
тужби за геноцид:
- Састанак двојице председника, почетком фебруара, биће добра прилика да се поново
покрене питање вансудског поравнања, које је у једном тренутку запело. Став Србије је
да две земље не треба да остварују своја права пред МСП, већ међусобним договором.
Једна од могућих опција која се тренутно разматра јесте да обе стране постигну договор
о истовременом повлачењу тужби, односно да о томе у истом тренутку обавесте МСП,
чиме би процес пред судом био аутоматски обустављен.
Доласком нове владе у Загребу почели су да дувају позитивнији ветрови када је реч о
решавању спорних тема између Србије и Хрватске. Међутим, нова хрватска шефица
дипломатије Весна Пусић убрзо је повлачење условила решавањем три питања несталих, имовине и ратних злочина.
- Сва отворена питања требало би решавати ”у пакету” како би се што пре дошло до
договора о прекиду спора пред МСП. Очекујем да власти и у Београду и у Загребу
крену у том правцу - каже за ”Новости” Милорад Пуповац, потпредседник Самосталне
српске демократске странке.
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МОСТ ЗЕМУН–БОРЧА МОТОР „ТРЕЋЕГ БЕОГРАДА”
Политика, Датум : 29.1.2012, Страна : А22
Око 9.000 хектара до краја године биће покривено плановима у којима су зацртани
друмско-железничко-речно чвориште, голф терени, лука...
Жртвама транзиције – људима који су целог радног века издвајали у фондове за
солидарну стамбену изградњу и нису дошли до крова над главом, а остали су и без
посла – за две године ће на располагању бити комплекс од 1.200 социјалних
станова у Овчи, прво плански грађено насеље на левој обали Дунава после
неколико деценија. Комшилук ће им бити сличног социјалног статуса, сачињен од
радника и избеглица, који су у последњих двадесетак година масовно нагрнули на
јефтино мочварно земљиште дела Палилуле и населили га без обзира што на њему
нема услова за градњу и квалитетан живот. Ако за две године, како је планирано,
буду завршени и мост Земун – Борча и приступне саобраћајнице, очекује се да погоне и
фирме ту доселе и привредници. У том случају, бизнисмени и социјални губитници
могли би постати пионири истинске урбанизације леве обале Дунава и језгро будућег
„Трећег Београда”.
Око 9.000 хектара до краја године биће покривено планским документима у које су
урбанисти већ уцртали привредне паркове, луку, друмско-железничко-речно чвориште,
голф терене, бању Овча, неколико спортско-рекреативних центара, непрофитно насеље
у Црвенки, обиље зеленила...
Нови мост, на који ће се настављати 20 километара аутопута са по две траке у оба
смера, пресудан је не само зато што ће повезати две дунавске обале и олакшати живот
за 90.000 људи настањених у том крају, већ и због тога што отвара простор за ширење
града.
– Досад смо за развој нових индустрија инвеститорима могли да понудимо само
исцепкано земљиште са нерешеним власништвом. На левој обали Дунава имамо хиљаде
хектара које ћемо моћи да понудимо у великим комадима. Те површине ћемо новим
путевима повезати са осталим деловима Београда, Панчевом, Пазовом, Инђијом, разним
индустријама које су тамо смештене. Привредне паркове најпре треба очекивати уз нову
саобраћајницу, а њих ће пратити и подизање стамбених комплекса – објашњава Дејан
Васовић, градски архитекта.
Распитивања за земљиште већ има, али још га нико не купује, наводи Каћа Лазаревић,
из агенције за некретнине „Алка”.
– Највише ће профитирати власници плацева који ће бити експроприсани због моста и
нових друмова и они чији ће објекти морати да се руше због тих саобраћајница.
Власништво над многим парцелама је спорно – објашњава Лазаревићева.Стамбени
квадрат у овом делу града је од 600 до 800 евра и тешко да ће му вредност порасти само
због изградње моста, тврде упућени у област некретнина.
Цена станова не може брзо порасти јер је једина комунална погодност загарантована на
левој обали Дунава – водоводна мрежа. Канализације нема на 80 одсто територије.
Већина улица је толико узана да ни ватрогасна кола не могу да прођу. Још је немогуће
израчунати колико би државу коштало да то подручје претвори у зону повољну за
привреду и становање. Тај подухват би привредници могли и сами да обаве, очекује

Данило Башић, председник Палилуле, територијално најпространије београдске
општине.
– Земљиште се може понудити као гринфилд инвестиција. Улагачи би га могли добити
по цени нижој за онолико колико је новца потребно да га комунално опреме – каже
Башић.
Као што се инфраструктурна мрежа мора уредити да би се дизали привредни паркови,
пре зидања нових станова требало би, сматрају упућени, дотерати и постојећа насеља.
Она су усађена у мочварно, пољопривредно и шумско земљиште, на које је претходно
ваљало насути барем метар и по песка и изравнати тло. Уместо тога, градило се без
дозволе и плана, земљиште је остало плавно и различитог нивоа. Кад наплави, вода се
прелива са платоа на плато.
– Добар део тог краја је испод нивоа Дунава. Канали за одводњавање затрпани су
шутом, кућним смећем, за које нема депоније. И септичке јаме се изливају у њих.
Кишне канализације нема, многа дворишта претварају се у базене чим ударе јаке
падавине. Тада се активирају и подземне воде, које су превише близу површини –
објашњава Драган Кајго, директор водопривредног преузећа „Сибница”.
Без обзира на потешкоће, ширење је могуће. За нова насеља терен се може припремити
насипањем. Али, то што је раст „Трећег Београда” технички изводљив не значи да је он
и пожељан. За Махмуда Бушатлију, консултанта за развој и инвестиције, питање је да
ли Београд тиме добија више него што Србија губи.
– Од европских држава, у Србији су највеће разлике између развијених и неразвијених
општина. Стимулисањем ширења престонице одвлачи се становништво из осталих
крајева земље, уместо да се подстиче равномеран развој, за шта су на југу и истоку
државе потребне много мање инвестиције. Београд није исцрпео ни све могућности за
развој на површини коју већ заузима, а задужујемо се за мост – сматра Бушатлија.
Мост Земун – Борча замајац је развоја „Трећег Београда”, а за његово заокруживање
неопходан је и железничко-друмски мост код Винче, који ће транспорт робе возовима
пребацити изван центра престонице, на леву обалу Дунава и даље ка Панчеву.
Ваљда губитници транзиције у будућем социјалном насељу у Овчи неће на винчански
прелаз чекати 60 година, колико је прошло пре него што су се планови о градњи моста
између Земуна и Борче обистинили.
Антрфиле : Садашњост
око 90.000 житеља
35 година старосни просек радно
способног становништва
хиљаде хектара неизграђеног
земљишта
високе подземне воде и честа
плављења
без канализације 80 одсто насељене територије
26.000 захтева за легализацију
Панчевачки рит, једна од највећих привредних зона Београда
обрадиве површине ПКБ-а
план генералне регулације за
Крњачу, Панчевачки рит, Овчу,
Борчу, Црвенку...
архитектонски конкурс за леву обалу Дунава – за насеље са 1.200
социјалних и станова солидарности
квадрат стана 600–800 евра
Будућност

формирање општине
Дунавски венац
привредни паркови
бања Овча
лука
спортско-рекреативни центри
голф терени
стамбено-пословни комплекси

ЗБРИНУЋЕМО СВЕ УГРОЖЕНЕ
Правда, Датум : 31.1.2012, Страна : 8
ИНТЕРВЈУ: МИОДРАГ
ИЗБЕГЛИЦА

ЛИНТА,

ПРЕДСЕДНИК

КОАЛИЦИЈЕ

УДРУЖЕЊА

Основали смо фонд намењен избеглицама, али и домаћем становништву које нема
решена егзистенцијална питања
БЕОГРАД - Председник Коалиције удружења избеглица Миодраг Линта тек
очекује захуктавање прљаве кампање против њега и широког фронта оних који су
за промене у Србији, али каже да неће одговарати на ниске ударце јер то није
достојно ни њега ни Коалиције ни људи које представља. А то су избеглице и
прогнани, односно они који су у међувремену добили српско држављанство и око
100.000 оних који су пре рата имали имовину у Хрватској, сувише су пропатили и, како
каже Линта, нису заслужили да се преко њихових леђа обрачунавају појединци.
Да ли сте потписујући споразум са СНС нарушили Статут координације избеглич ких
удружења?
Није тачно да је Статут нарушен. Они који буду гласали за народни покрет заправо неће
гласати за напредњаке, него за оно што смо се склапајући партнерски споразум
договорили. А то су декларација у Скупштини и фонд за решавање питања оних
који су били избеглице и прогнани, али сада са српским држављанством немају
решена основна егзистенцијална питања. Тај фонд не би био намењен само нама,
него би 20 одсто било усмерено за решавање социјалних проблема међу домаћим
становништвом.
Како би то изгледало у пракси?
Ако бисмо направили зграду са 100 станова, 20 би било дато људима који су ту живели
пре него што су дошли Крајишници.
У медијима је било доста напада на споразум са СНС. Како одговарате?
Тек очекујем прљаву кампању, подметања, лажи и клевете против Коалиције удружења
избеглица. Свесни смо да ће бити покренута медијска машинерија против нас где ће
бити блаћења људи и ружних речи, али све то неће имати никаквог ефекта због
чињенице да је сувише времена протекло и да су у ове две деценије сви кредити
потрошени. Некима треба мрак, а ја бацам светло на проблеме и зато сметам. Очекујем
још прљавије нападе против Коалиције, али упркос томе даћемо пуни допринос да

народни покрет око СНС победи на следећ им изборима и да се формира нова влада која
ће водити политику од интереса за све грађане Србије.
У време када ЕУ још није затворила поглавље 23 сакупили сте 70.000 потписа Срба из
Хрватске. Шта је била порука те петиције?
Порука је била да је наш циљ европска Хрватска, али уз поштовање људских права.
Тражили смо да се изађе из владе ако се не оствари суштински дијалог.
Чекали смо седам година, и нисмо дали сагласност за затварање поглавља о
људским правима и правосуђу. Нажалост, Пуповац је из Беча послао поруку да је
Хрватска решила све проблеме, а председник српске државе је поручио да
Хрватска што пре треба да уђе у ЕУ. То је значило да су сви проблеми решени, а
нису. Ми не тражимо ништа изван контекста људских права.
Да ли је заувек пропуштена шанса да се Хрватска, која догодине улази у ЕУ, примора да
оствари права избеглих и прогнаних Срба?
Најављени мониторинг ЕУ над Хрватском не значи много ако не дође до промене
државне политике Србије, ако из Београда не крене политичка и дипломатска офанзива
према Бриселу, Загребу, Сарајеву и Љубљани. Зашто би ЕУ затворила поглавље 23 ако
проблем није решен?
Антрфиле : Права испред новца
У чему је ваше суштинско неслагање са званичним ставовима Србије?
По њима донаторска конференција би требало да реши све проблеме, али шта је са
нашим правима. Не можемо пристати да се наше питање оконча као решавање
социјалних случајева међу нама.
"Некима треба мрак, а ја бацам светло на проблеме и зато сметам"
МИОДРАГ ЛИНТА

PRESS CLIPPING
Четвртак 02.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ЗАДРУГЕ СПАС ЗА СИРОМАШНЕ
Преглед, Датум : 1.2.2012, Страна : 5
Предлог Закона о социјалном предузетништву регулише запошљавање најугроженијих
У ЕУ постоји преко 260.000 социјалних предузећа. Задруге за сакупљање
секундарних сировина могу у Србији да ангажују око 10.000 особа
Београд, Добрила Солеша
Општа економска криза показала је зубе највише на подручју раста незапослености и
степена сиромаштва, а многе власти и стручњаци за тржиште рада у ЕУ развили су и
применили концепт - социјалне економије.
До 2010. године у ЕУ је било евидентирано преко 260.000 социјалних задруга,
такозваних кооператива, које су директно запошљавале пет милиона људи. Поред
великог егзистенцијалног значаја за њихове породице и превазилажења границе
сиромаштва, ови облици пословања који нису у пуној мери конкурентни, имају велики
значај на читаву заједницу, тако да користи има и око 150 милиона чланова и корисника
многобројних услуга.
Не само добра пракса и поучна искуства у ЕУ, већ и драматична економска и
социјална слика у Србији подлога је израде предлога Закона о социјалном
предузетништву, који ће се, како најављује иницијатор, Партија уједињених
пензионера Србије (ПУПС) наћи у Скупштини до краја фебруара.
Према предлогу новог закона, помоћ при запошљавању пружила би се
најугроженијима на тржишту рада, особама са инвалидититетом, избеглим и
расељенима, те маргинализованим групама, на пример Ромима. Регулисаће се и
статус старијих лица која не могу да нађу посао, а немају услове за пензију, као и онима
који су остали без посла и безуспешно трагају за радном егзистенцијом, најављују
предлагачи.
Запошљавање ових категорија подразумева и мање порезе и доприносе, али и
смањене порезе на додату вредност, а такође ће се регулисати и и оснивање посебних
центара за припрему њиховог запошљавања. Посебно ће се одредити правила и услови за
оснивање социјалних предузећа, задруга и удружења, која би требало да имају
повластице у виду ослобађања од ПДВ-а, пореза и доприноса, како би била
конкурентнија на тржишту, најављују у ПУПС-у. Миша Бабовић из Центра за развој
социјалног предузетништва оцењује да највише шансе да заживи овај концепт
постоји у области рециклаже. Процењује се да у Србији има шест до чак 10.000
породица или чак 35.000 сакупљача у мрежи, од чега у Београду око 2.500 породица
са 12.000 чланова. Ретки су примери легализовања њиховог рада, а по узору на
сакупљачку задругу Сњифт, прву у главном граду, треба да се широм земље оснује још
20 таквих центара.
Кооперативе могу да се формирају у свим привредним областима, преради хране,
занатству, продаји, социјалним, здравственим, хуманитарним услугама... Корпус
угрожених на тржишту рада је огроман, према подацима Националне службе за
запошљавање на евиденцији је око 737.000 незапослених, уз стопу незапослености од
23,7 одсто и растући тренд.
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Такође се рачуна на више од 500 хиљада социјалних случајева, те раст сиромаштва од
којег болује сваки десети грађанин земља с приходом нижим од 8.500 динара. Из многих
избегличких удружења поручују да је регулисање социјалних предузећа добродошла, али
закаснела мера.
КОНКУРС ЗА ПОМОЋ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 1.2.2012, Страна : 18
ИЗБЕГЛИЦЕ У ШИДУ
ШИД - Републички Комесаријат за избеглице издвојио је 3,2 милиона динара, а
локална самоуправа у Шиду још додатних 160.000 динара за набавку грађевинског
материјала за адаптацију и завршетак изградње стамбених објеката за избеглице у
овој општини.
Према речима Ивице Јовића (на слици), повереника за избеглице, идуће недеље биће
усвојен правилник о условима и критеријумима за расподелу грађевинског материјала,
после чега ће уследити конкурс.
- Процењујемо да ће десетак избегличких породица да добије ову помоћ. С обзиром
на то да се на конкурс увек пријави знатно више кандидата, општинска комисија ће
процењивати на лицу места - наводи Јовић.
ИЗ ОДЕЛА СЛАБО ВИДЕ МАНТИЛЕ
Вечерње Новости, Датум : 1.2.2012, Страна : 3
КАКО ЋЕ СИНДИКАЛНЕ ВОЂЕ ДА ШТИТЕ ПРАВА РАДНИКА ОД ДРЖАВЕ АКО И
САМЕ ПОСЛЕ ИЗБОРА ПОСТАНУ ВЛАСТ
Представници запослених уверавају да неће пристајати на труле политичке компромисе
АКО поједине синдикалне вође, привредници, борци за права избеглица, успеју да
се домогну власти после наредних избора, наћи ће се у својеврсном ”сукобу
интереса”. Од стране која преговара са функционерима Владе сами ће постати држава.
Како ће, на пример, радничке вође да бране права запослених ако и они заседну у
кабинете и упадну у машину дневних политичких разрачунавања, трулих компромиса и
трговине.
Ранка Савић, из синдиката АСНС, у фебруару ће открити са којом странком ће потписати
коалициони уговор. Али, тврди за ”Новости” да ни учешће у власти не би значило да
одустају од заштите радника:
- Са нашим програмом нећемо правити компромис јер ми остајемо синдикат независно
од тога да ли ћемо партиципирати у власти или не. Уколико бих ја добила неку функцију,
а не бих могла да остварим свој програм, за годину дана бих поднела оставку.
Љубисав Орбовић, председник Већа Самосталног синдиката, истиче да је за њих
најважнији програм, а да су функције и политичке амбиције потпуно у другом плану:
- Уласком у парламент, синдикат би ојачао своју позицију јер бисмо вршили контролну
функцију. Истовремено бисмо имали и снажнији преговарачки потенцијал за права
радника.
Парадокс, да синдикати излазе на изборну црту политичарима, данас није уобичајен у
европским демократијама. Последњи велики синдикално-политички вођа је Лех Валенса
који је ударио на власт у Пољској. Професор Владимир Гоати каже:
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- Помало је фарса ово ново ангажовање ”плавих мантила” у страначким играма.Иако се у
синдикатима хвале да имају стотине хиљада чланова и потенцијалних бирача, у ЦеСИД-у
тврде да је та ”математика” смешна:
- Ако имају више од 100.000 чланова и бирача, зашто сами не изађу на изборе. То су,
наравно, којештарије. Истраживања јавног мњења уопште ”не виде” синдикате, а мањи
рејтинг им је, на пример, од ”Двери” - објашњава нам Ђорђе Вуковић из ЦеСИД-а.
За разлику од њих, Расим Љајић, министар за рад и запошљавање, каже нам да би баш
његов ресор могао да наследи неко од синдикалних представника.
Србија је само једном имала синдикалца у власти, и то када је АСНС имала свог
министра у Влади др Зорана Ђинђића - Драгана Миловановића.
Антрфиле : ТОМА СЕ ОДАЗВАО
ИЗБЕГЛИЧКА удружења жестоко су критиковала одлуку Коалиције удружења
избеглица и њиховог председника Миодрага Линту који је потписао споразум са
СНС. Оптужили су га за политичку злоупотребу избеглица:
- Нема ту никакве злоупотребе. Ова власт се оглушила о све наше иницијативе. Једино се
СНС одазвао нашем позиву на разговор. Нама није циљ власт већ решавање проблема.
ЛАЗАРЕВАЦ ПОМАЖЕ ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 1.2.2012, Страна : А19
Изградња објекта за становањеу Лазаревцу, са 40 стамбених јединица за избеглице
и интерно расељене особе, почеће ове године, најавио је Бранко Борић, председник
лазаревачке општине. Вредност радова је око два милиона евра, а пројекат који
спроводе локална самоуправа, републичка грађевинска дирекција и Комесаријат за
избеглице финансира се из средстава Европске уније.
- За спровођење замисли обезбеђена је сва потребна документација и инфраструктурно
опремљена локација у Трећој месној заједници - рекао је Борић.
Избеглице и интерно расељена лица чине десет одсто укупног становништва
општине Лазаревац, а локална самоуправа је, према речима председника Бранка
Борића, досад обезбедила око десет милиона динара за њихове потребе. Пре
неколико дана у општинском здању потписан је споразум са 28 избеглих и интерно
расељених лица о додели помоћи у вредности од 3,7 милиона динара.
ВЕЛИКА ИЗДАЈА ХУМАНИТАРНОСТИ
Данас, Датум : 2.2.2012, Страна : 8
РЕАГОВАЊЕ
Удружења избјеглица и прогнаника у Србији, Одбор за Хрватску, обраћа се
јавности и свим избјеглицама и прогнаницима у Републици Србији. Прошле
године, у 12. мјесецу, организован је покушај одласка у Хрватску председника
Српског демократског форума и Коалиције избјегличких удружења господина
Миодрага Линте, заједно са Томом Николићем и Александром Вучићем.
Они су враћени са границе, јер је уочено да је ова „тројка“ кренула да обмањује
народ у Хрватској. Симптоматична је потом изјава потпредседника СНС-а, господина
Вучића у Куриру, од 6. јануара, да ће окупити различита удружења и организације, почев
од радника и сељака, преко удружења избјегличких организација, до политичких
странака, и тако створити неки широки народни фронт за освајање власти у Србији.
Нашем удружењу чашу жучи је превршио чин од 11. јануара, када је господин
Линта, председник СДФ-а и Коалиције избјеглица потписао споразум о приступању
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Коалицији СНС-у. Наше Удружење избјеглица и прогнаника у Србији, а нарочито
Одбор за Хрватску, изненађено је овим поступком и издајом хуманитарности
избјегличких удружења. Такву Линтину политику ми не признајемо, јер је неморална,
непоштена, незаконита, насилничка, и ван свих хуманитарних правила и закона.
Колико је нама познато, Линта није добио одобрење Коалиције да у име чланица
тако наступа и манипулише са избјеглицама, јер ово чини само због личних
интереса, а избјеглице гура у још веће проблеме. Господин Линта се не бори да се још
око 200.000 избјеглица врати на своја огњишта у Хрватску нити да се врати још око
35.000 станарских права.
Наше удружење у марту 2013. године навршава пуних 20 година постојања. У
међувремену промењено је доста влада и владајућих партија, и промијенит ћемо их тко
зна колико, али не можемо тврдити да се избјеглички проблеми нису рјешавали. Истина,
за нас избјеглице је то мало и веома споро, али ти проблеми су веома сложени, јер је око
три милиона људи помјерено са својих огњишта у току овога шовинистичкобратоубилачког рата у бившој Југославији.
А сјећамо се да се господин Вучић, за време Слободана Милошевића, никада није
потрудио да се јавно изнесу избјеглички проблеми. Чак је једном нашем избјеглици,
новинару Д. И., рекао: „Шта ви избјеглице тражите овдје, да сте се тамо борили, сад
бисте имали велику Србију.“ Наравно то је радикалска политика, на чијем челу су били
Томо Николић и Вучић. Господин Николић као потпредседник радикала и сада као
председник СНС-а, никада се није у парламенту залагао да се стави макар једна тачка
дневног реда „избјегличких проблема“. Николић на челу СНС-а није променио
радикалску ћуд, него само име, јер његова идеја и освајање власти, а не помоћ народу и
бржем решавању проблема избјеглица.
Председнику СДФ-а и Коалицији избјеглица, господину Линти, очигледно није
главни циљ рјешавање избјегличких проблема, него да се он лично преко грбаче
угрожених избјеглица докопа положаја у СНС-у и у Србији.
Одбор за Хрватску Удружења избјеглица и прогнаника у Србији, овим писмом
обавештава државне и међународне институције, и целу јавност Србије, да Линта и
коалиција не могу пред законом и јавности заступати наше удружење. Позивамо и све
друге чланице да напусте коалицију, јер их Линта води у пропаст, отежава избјеглицама
повратак у Хрватску, или интеграцију и опстанак у Србији.
Томо Купрешаковић, потпредседник
Удружења избјеглица и прогнаника у Србији
и секретар Одбора за Хрватску
ИЗБОРИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 2.2.2012, Страна : 17
ГРАЧАНИЦА - Оценивши да предстојећи парламентарни и локални избори, према
Уставу Републике Србије, треба да буду расписани и на територији КиМ, Горан Арсић,
начелник косовског округа сматра да избори треба да се одрже у местима у којима
живе Срби. У местима одакле су расељени, требало би да буду постављени
координатори, сматра Арсић.
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PRESS CLIPPING
Субота 04.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ОБРТАЛИ НОВАЦ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда – Србија, Датум : 4.2.2012, Страна : 3
ЗРЕЊАНИН - Да је рециклажа прави и уносан посао, препознали су и одређени
људи на позицијама града Зрењанина, који су путем програма за запош љавање
избеглица и Покрајинског секретаријата за избеглице регистровали активно
привредно друштво, еколош ку задругу „Зрењанинка“, преко које су прали новац.
Афера се захуктала почетком прошле године, када се указала могућност да се са
УНХЦР-ом и Покрајинским секретаријатом за избеглице у Зрењанину реализује
пројекат којим би на пословима рециклаже и прикупљања пет-амбалаже требало
да буде ангажовано 11 избеглица. Са радом се кренуло половином године, добијен је
новац за плате до краја 2011. и опрема за рад.
- Упркос редовном месечном приливу од 214.500 динара, плате су касниле - тврде
бивши радници.
Партијски бизнис
Клупко је почело да се одмотава када се испоставило да се међу оснивачима налазе
Славко Родић, члан Градског већа и председник управног одбора задруге, затим
Перо Кнежевић, директор зрењанинске филијале Националне службе за
запошљавање, као и Бојан Љутић, директор „Бизнис инкубатора“, у чијим
просторијама се налазе канцеларије. Оснивач је и бизнисмен Милан Зиројевић
чији је син, 25-годишњак без дана радног искуства и са неадекватном школском
спремом, именован за директора задруге. Ту је и Габријела Лоди, шеф сектора за
санитарни надзор и супруга републич ког посланика. Заједничко им је то што су на
добрим позицијама у ДС-у или су пребегли из Г17 плус, док су неки и даље тамо.
- Када сам видела да сам прва на списку међу оним који су добили по 108.000 динара за
оснивање „Зрењанинке“, умало нисам пала у несвест - каже избеглица Даница Павић,
отпуштена радница.
Где бих сада била
- Да сам имала тај новац, не бих била овде где сам сад - каже Даница, која је уредно
водила књиге о неправилностима у раду фирме.
- Приметила сам многе нелогич ности, почев од исплате плата радницима, преко
набавке опреме, коришћења возила од стране директора и председника управног
одбора у приватне сврхе, бонова за гориво, па све до субвенције зод зрењанинске
филијале Националне службе за запошљавање која је у износу од 600.000 динара
уплаћена на рачун фирме, а од тог новца је купљен ауто „опел зафира“, који нема везе
са потребама прикупљања и рециклаже отпада, а ни са исплатом радника - тврди
Павићева, која је највећ и део своје личне архиве већ предала полицији и суду.
Антрфиле : Новац за раднике
На питање на шта одлази износ од око 220.000 динара, директор Александар Зиројевић
одговара да треба исплатити раднике и све остале трошкове. Признаје да је број
запослених смањен због трошкова и због тога што све треба сами да финансирају, не
помињући субвенције Националне службе за запошљавање.
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СБ УН УСКОРО О КОСОВУ
Данас, Датум : 4.2.2012, Страна : 3
Њујорк, Београд - Савет безбедности УН разматраће 8. фебруара ситуацију на
Косову која је, према оцени генералног секретара Бан Ки Муна, напета и умногоме
утиче на дијалог Београда и Приштине и разговоре о европској перспективи
региона.
У извештају у који је агенција Бета имала увид, Бан Ки Мун је изразио задовољство због
обнављања дијалога Београда и Приштине и постигнутих договора, али и забринутост
због спорог напретка у повратку расељених и утврђивању судбине несталих.
ШТА КАЖЕМО, МИ И УРАДИМО!
Блиц, Датум : 4.2.2012, Страна : 3
“Кад нешто обећамо грађанима ми то и испунимо.” (ЈОВАН КРКОБАБИЋ, Вечерње
новости, 27. јануар 2012)
Пред парламентарне изборе 2008. лидер ПУПС-а је гарантовао бирачима повећање
пензија за 50 одсто. То се ни после четири године није остварило.
Обећавао је Кркобабић и да ће просечна пензија износити 70 одсто од просечне зараде,
али су оне после достигнутих 66 одсто, почеле да падају. И прошле године је
најављивао раст пензија од пет одсто, да би се, на крају, то свело на само 1,4 одсто.
Нису примања најстаријих грађана једина област где је потпредседник Владе
“омашио”. Његове најаве око затварања колективних избегличких центара нису се
ни приближно оствариле, нити су решени конкретни проблеми људи који живе у
тим центрима.
Оцена: Неистина
ЗАР ЈЕ БИЛО У СРБИЈИ ЛОГОРА ЗА ХРВАТЕ?
Данас – Викенд, Датум : 4.2.2012, Страна : 2
Србија и Хрватска: Затварање отворених питања
Ружа Ћирковић
Фусноте су врло често, у таквим осетљивим правним стварима са дебелом политичком
конотацијом, важније од основне поруке, па су од најављеног хрватског повлачења
тужбе против Србије за геноцид (поднета 2. јула 1999) и још бржег прихватања
Београда да са својом противтужбом (поднетом 4. јануара 2010)учини исто, важнији
услови - решавање отворених питања несталих лица, опљачкане имовине и
процесуирања ратних злочина - које, по хрватској страни са којом се Београд слаже,
треба испунити да до повлачења тужбе стварно и дође.
Ова отворена питања, треба нагласити, доминирају и тужбом Хрватске и противтужбом
Србије за геноцид. Две државе не само да се узајамно оптужују за неспремност на
њихово затварање, него егзодус Срба из Хрватске једна другој уписују у геноцидне
радње док већина стручњака за међународно право и тамо и овде упозорава и Загреб и
Београд да Међународни суд правде у Хагу неће одлучивати ни о агресији, ни о ратној
штети, ни опљачканим уметничким делима, него искључиво о геноциду јер је само о
томе реч у Конвенцији о спречавању и кажњавању злочина геноцида из 1948. године,
коју су обе потписале. Да ће дакле обе државе ма каква да буде одлука суда та отворена
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питања морати да затварају на неком другом месту. И да највероватније обе државе
само залуд бацају милионе евра на адвокате, с обзиром на свеже пресуде у предметима
Босна и Херцеговина и Руанда, а нарочито с обзиром на чињеницу да Хашки суд за
бившу Југославију ниједно дело почињено на територији Хрватске у периоду од 1991.
до 1995. године није оквалификовао као геноцид. Али, видећемо, не мисле сви тако, а
нарочито не они или део оних чија је судбина баш главна потка и једној и другој тужби.
Удруга правника Вуковар ‘91 одмах је саопштила да јој је све напред наведено познато,
али да се повлачењу тужбе ипак противи јер придаје значај и самом изношењу
чињеница пред Међународним судом правде у Хагу. А да би свој став и конкретизовала,
удруга подсећа јавност да је још маја 2008. године предала „кривичну пријаву за пет
логора на територији Србије и да у Србији још ни против кога није покренут никакав
казнени поступак“.
Своје противљење саопштењима су исказала и удружења избеглица из Хрватске у
Србији. Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске верује да би
Међународни суд правде у Хагу донео правичнију пресуду од оне која би била
постигнута преговорима Србије и Хрватске, а и ако би се преговорима постигла нека
решења није јасно ко би њихово спровођење гарантовао. А Коалиција удружења
избеглица верује да би повлачење тужби резултирало лажним помирењем и гурањем
проблема под тепих и подсећа на ратификовани Споразум о сукцесији и Анекс Г, којим
је требало да буде гарантован повраћај власничких и станарских права избеглицама, а
чије спровођење нико не обезбеђује.
Занимљиво да одушевљење и не баш тако новом идејом о узајамном повлачењу тужби
није поделио ни загребачки политиколог Жарко Пуховски: „Насупрот овим популарним
причањима, моје је увјерење да за односе није нужно боље ако се повуче тужба. То је
само једно веома површно националистичко интерпретирање односа, за односе је добро
једно и само једно, а то је да се рашчисте ствари због којих се још увијек у пораћу живи
дјелом у ратним увјетима, а то онда значи да се изађе на крај са судбином несталих, да
се изврши попис онога што је уништено у рату или што је опљачкано с једне и с друге
стране и да се симоличке гесте око годишњице акције Олуја на неки начин примире“.
НИЈЕ ИДИЛА, АЛИ ЈЕ БОНАЦА
„Да ли ће Хрватски рукометни савез тужити Србију међународним спортским
организацијама“, питала је водитељка ХРТ-овог дневника у прошли понедељак
хрватског селектора Голужу. „Не бих ја о томе, ја сам да бринем за резултате
репрезентације“, рекао је Голужа пошто је нагласио да се 27. јануара у београдској
„Арени“ није радило о помахниталим навијачким скупинама него да су, „видела се
мржња у очима“, против хрватских рукометаша били сви. Ни седам дана касније,
Голужа није престајао да мисли на Арену у коју су, гледано са јужних трибина, красиле
заставе са натписима: Бањалука, Добој, Гламоч, Источна Славонија, Мркоњић Град,
Подгорица Српска Спарта, Беране, Будва, а угурали су се и Крушевац и Блок 44, па је
пред камерама исте ХРТ завапио да би „волио да смо их побједили више него медаљу“.
Ко је у петак 27. јануара лично присуствовао рукометном мечу Србија - Хрватска мора
му бити тешко да се из тог српско-хрватског времеплова врати у официјелну српскохрватску стварност. Нов крчаг о клину виси, али новоизабрани хрватски политички
естаблишмент у доста је солидном пријатељству и сагласју са владајућим србијанским
естаблишментом управо пред изборном провером. Нека су пријатељства лична и стара,
идеолошка сродност једног дела обе коалиције исказује се кроз заједничко чланство у
Социјалистичкој интернационали, док је проевропска готово искључивост нове
хрватске министарке иностраних послова Весне Пусић сроднија Чедомиру Јовановићу.
Госпођа Весна Пусић је у Београду рекла да нема мржње између Србије и Хрватске него
су за инциденте на оној утакмици одговорни хулигани. Да, само пар хиљада њих, благо
нама, као на концертима Томпсона усред Загреба.
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Познати хрватски историчар др Никица Барић за Данас каже да „велики дио хрватске
јавности, највећи дио јавности и сад сматра да је Србија водила један агресивни рат
против Хрватске и од српске стране би се очекивала једна геста гдје би Србија јасно
рекла да је тадашња политика Милошевића водила један агресивни рат, али тога чини
ми се нема“. Ипак Барић је изричит да „ и ако се не повуку тужбе, односи, и поред сад
ових инцидената са навијачима, нису идеални, нису јако пријатељски, али нема виза,
путује се међусобно, постоје комуникације и на јавном плану и на културном плану,
ипак се ту пуно направило у односу на те ратне године тако да каква год да буде одлука
око тужби не треба је драматизовати него једним договором и коректношћу обе стране
треба наставити развијати те односе“.
МНОГО ЈАК ПРЕДМЕТ
Што се тиче Тужилаштва за ратне злочине, у оперативном раду са Хрватском немамо
проблема, каже за Данас Бруно Векарић, помоћник тужиоца. А што се тиче предмета на
који се позива Удруга правника Вуковар ‘91, тај је предмет стигао у Тужилаштво. „Да
вас не слажем, тај предмет има око 20 000 страна и они Србију терете за постојање
логора. Ми то сад проучавамо и питање је шта ћемо ми наћи. Предмет је обиман и
четири године рада није за ратне злочине предуго време. Посебно у овом случају где су
сведоци у Хрватској. Ко нам треба дати асистенцију да бисмо дошли до релевантних
података? Хрватска. А кад ми то пошаљемо путем међународне правне помоћи, чекамо
по осам или десет месеци на одговор. У сваком случају ми радимо тај предмет и ако
буде довољно ствари, ми ћемо га процесуирати“
Векарић сумња да у овом случају има и покушаја политичке манипулације јер је прва
пријава о постојању ових логора хрватском тужилаштву поднета 2002. године, а отад до
захуктавања процеса утужења за геноцид пред Међународним судом у Хагу, то
тужилаштво није предузело ниједан акт. Него тек 2008, кад се Суд у Хагу прогласио
надлежним за тужбу Хрватске. „Зашто нису 2002. узели изјаве сведока, сад би могли да
нам их уступе, не бисмо морали сада поново да их саслушавамо. Политизације је доста
и то је доста опасно“, сматра Векарић.
НЕЋЕМО ДА ИРИТИРАМО ХРВАТЕ
Комесар за избеглице у Србији Владимир Цуцић нема лепе речи за најгласнија
избегличка удружења и, као хрватски министар за бранитеље, сматра да би неки
људи изгубили смисао постојања кад би се ствари између Хрватске и Србије
нормализовале и проблеми решили. Ипак, ни он не пориче да је Хрватска на све
начине опструирала решавање избегличког питања и спровођење Анекса Г
Уговора о сукцесији бивше Југославије, којим су гарантована приватна имовина и
стечена права избеглима са стањем на дан 31. децембра 1990. године. Чак смо имали
и низ министара иностраних послова који су говорили „немојмо да додатно иритирамо
Хрвате“ и уверен је да би са стварањем услова за остварење тих права требало
пожурити јер, кад Хрватска коначно буде у ЕУ, врата ће за то у доброј мери бити
затворена.
Мада је избеглички досије требало да буде затворен до 31. децембра 2006. године,
Цуцић каже да је „очигледно било да су механизми уграђени у Сарајевску
декларацију о том питању практично гарантовали да се она никад не спроведе“, па
је процес затварања избегличког досијеа до 2008. године помало заборављен и од
стране наших власти. Као што је пре пар месеци др Гашо Кнежевић, представник
Србије у Комисији за сукцесију бивше СФРЈ, тврдио за Данас да Хрватска годину и по
дана није реаговала на понуду Србије за постизање билатералног споразума о
спровођењу Анекса Г, тако и Цуцић наводи да се хрватска делегација те 2008.
године, кад је питање продуженог избегличког статуса поново покренуто, није
појавила на састанку у Женеви „ни после петомесечног преговара о њему“. „Ви
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имате став Ива Санадера у то време и две године пре тога да је питање станарских права
завршено, да је питање повезивања стажа не постоји, да питање неисплаћених пензија
не постоји, да је питање обнове имовине практично завршено. Он је децидно одбијао да
о томе разговара, Хрватска је била у фази да крене да разговара са ЕУ о чувеном
поглављу 23 и тада Хрватска има децидан став о томе и каже: нас то не интересује“,
каже комесар Цуцић за Данас. После су на притисак Американаца, каже Цуцић, дошли
на тај састанак, одржали говор, промарширали 15 минута и отишли. Комесар за
избеглице тврди да је тада Србија упутила „нон папер“ на адресе 80 земаља и да јој
је 60 оговорило позитивно, па много наде полаже у Донаторску конференцију за
избеглице која ће бити одржана у Сарајеву 26. априла и на којој је планиран
донаторски фонд од 300 милиона евра за Србију.
НАТО ОДЛУЧУЈЕ О СРПСКИМ СВЕТИЊАМА
Правда, Датум : 4.2.2012, Страна : 6
ЕПИСКОП РАШКО-ПРИЗРЕНСКИ И КОСОВСКО-МЕТОХИЈСКИ ТЕОДОСИЈЕ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Епископ рашко-призренски Теодосије у интервјуу за
„Правду“ тврди да се Епархија после рашчињавања епископа Артемија консолидовала,
али и да Српској православној цркви предстоји тешка борба за очување светиња на
Косову и Метохији.
Имали сте сусрет са командантом Кфора, а најавили сте да ћете разговарати о заштити
наших светиња. Да ли сте од њега чули речи охрабрења?
- Сусрео сам се са командантом Кфора, генералом Ерхардом Древсом, и отворено смо
разговарали о будућности заштите манастира Девич. Генерал је веома свестан
озбиљности овог проблема и од њега самог не зависи колико ће Кфор обезбеђивати ову
и преостале две светиње, Пећку патријаршију и Високе Дечане, јер о томе одлучује
Секретаријат НАТО савеза. Аргументовано сам покушао да докажем да још нису
сазрели услови да се Кфор повуче и да ће се последице тог чина веома лоше одразити,
не само на овај манастир, него и на цео наш народ на Косову и Метохији. Договорено је
да наставимо даље разговоре и да Кфор неће предузимати једностране мере.
Како је прошао сусрет са представницима исламске и римокатоличке вероисповести?
- Ово је већ трећа година како се редовно састајемо са највиш им представницима
Исламске заједнице и Римокатоличке цркве на Косову и Метохији, уз подршку
команданта Кфора. Епархија рашко-призренска учествује у овом дијалогу још од 1998, а
2006. је у Пећкој патријаршији одржана прва међурелигијска конференција, са које је
упућен апел за мир и међусобно поштовање свих људи, без обзира на верску или
националну припадност.
Политички проблеми на Косову и Метохији нису суштински везани за питања вере и
веома је важно да се политич ке конфронтације не преносе на простор религије. Могу да
кажем да смо успоставили веома коректне односе.
Каква је тренутно ситуација у Епархији, имајући у виду да сте уложили велики напор у
нормализацију духовне ситуације после рашчињавања дотадашњег епископа Артемија ?
- Богу сам благодаран да је прва година мог епископовања прошла мирно и
благословено. И поред веома тешке финансијске ситуације коју сам затекао, могу да
кажем да се Епархија са успехом консолидовала. У свим нашим манастирима и
парохијама редовно се врше богослужења и покушаји следбеника бившег епископа нису
наишли на подрш ку народа који, хвала Богу, зна шта је Црква. Сви они су остали верни
нашем предању, оличеном у сабору епископа око нашег патријарха.
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Жалосно је да је један број монаха напустио своје манастире, али, искрено да кажем,
они који су отишли својим понашањем и антицрквеним активностима само су
отежавали живот Цркве.
Какво је ваше мишљење о референдуму на Косову?
- Пошто је Косово и Метохија саставни део Републике Србије, све политичке
активности Срба и српских институција на Косову и Метохији треба да буду
координисане са Владом Србије и у складу са Уставом наше државе. Постојећ е
несугласице и неразумевања треба решавати дијалогом, у духу поверења и сагледавања
интереса свих Срба.
Шта се тренутно у Епархији обнавља и да ли се у обновљеним храмовима одвија
богослужбени живот?
- Коначни циљ обнове наших порушених светиња јесте њихово стављање у литургијску
функцију. Хвала Богу, обновом једног броја храмова створени су услови да поново
заживе православне хришћанске заједнице у Приштини, Истоку, Призрену, Ђаковици, а
ускоро ће бити активирана и парохија у Пећи. На појединим локацијама обновљени
објекти нису у сталној употреби, јер на том простору више не живи наше становништво
(Подујево и Вучитрн), али наша намера јесте да, с времена на време, окупљамо верни
народ који је у избеглиштву и да молитвено обележимо нашу заједницу и у тим
храмовима.
Технички дијалог Београда и Приштине свакако ће отворити питање српске духовне и
културне баштине. Можете ли да нам кажете нешто о томе?
- Питање дугорочне заштите наших светиња на КиМ веома је значајно питање и њему
је на преговорима у Бечу 2007. и 2008. године посвећена посебна пажња.
Као резултат тих разговора произашао је такозвани Анекс 5, коме су дефинисане веома
важне мере заштите и специјалне заштићене зоне за наш најугроженије светиње. Будући
да постоји намера да се овај механизам полако преточи у локалне косовске законе, при
чему би неминовно дошло до губљења суштине коју ове мере заштите нуде. Постоји
идеја да се о овом питању разговара у оквиру дијалога Београда и Приштине и да се
изнађе начин како да се настави адекватна заштита српске баштине са чврстим
дугорочним међународним гаранцијама и надгледањем.
Упутили сте писмо генералном директору Унеска, коме сте изразили забринутост због
предлога да се Пећка патријаршија, Богородица Љевишка, Грачаница и Високи Дечани
прогласе „косовском баштином“. Шта су вам одговорили?
- Реч је о проблему који се појавио у Комитету Унеска за светску културну баштину.
Према критеријумима Унеска за наше објекте на КиМ одговорна држава јесте Србија и
српска служба заштите редовно спрем а извештаје о стању споменика Унеска. Поједине
државе покушале су да утичу да се у званичним документима не помиње Србија, пошто
је по њиховом мишљењу за извештавање о овим објектима Унеска одговорно Косово.
Дакле, није реч о негирању идентитета наших светиња, већ о покушају да се као
одговорна државна страна уведе Косово, што је политички проблем.
Антрфиле : Помоћ државе
Шта црква ради по питању повратка Срба на КиМ?
- Нажалост, процес повратка на КиМ је процес који је сада јако успорен. Иако је један
број наших избеглих Срба нашао свој нови живот на територији централне Србије и не
намерава да се враћа на ове просторе, живимо у нади да ће бити више оних који ће се
одлучити на повратак. Веома је важно створити услове за нормалан живот, школовање
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деце, запослење и здравствену заштиту. У томе нам је потребна помоћ и наше државе,
међународне заједнице, али и подршка локалних косовских институција.
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PRESS CLIPPING
Уторак 07.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
КОРИСТ ОД БРИСЕЛА НА ЧЕКАЊУ
Вечерње Новости, Датум : 5.2.2012, Страна : 10
Према извештају канцеларије за европске интеграције, остварен је известан напредак у
односима србије и европске уније
НАЈВЕЋИ ПАРТНЕР
ЕВРОПСКА унија је у претходних неколико година највећи инвеститор, донатор и
трговински партнер наше земље. На пример, у Италију смо током 2010. године
извезли робу у вредности од 844 милиона евра, а у Русију, Кину, Турску и САД заједно
- 528 милиона евра. Од када су склопљени трговински споразуми са ЕУ, бележи се
суфицит у размени са земљама Уније у области пољопривреде - каже директорка
канцеларије за ЕУ.
ДОНАЦИЈЕ
ОКО 2,2 милијарде помоћи коју смо добили од ЕУ расподелили смо на бројне
пројекте. Међу њима су три милиона евра за судство, 22 милиона за програм
подршке општинама, десет за реформу хитне медицинске службе, 16 милиона за
избеглице, око 2,5 милиона за борбу против корупције, у Жежељев мост уграђено је
30 милиона евра...
Тренутно учествујемо у седам програма помоћи ЕУ, а када добијемо статус кандидата
можемо да конкуришемо за свих 26. Уколико добијемо зелено светло Брисела и
постанемо члан ЕУ можемо да рачунамо на 1,4 милијарде евра.
РАСЕЉЕНИМА НОВИ ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 7.2.2012, Страна : 5
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - До краја фебруара у Петровцу ће бити подељена четири
пакета грађевинског материјала, као помоћ избеглим лицима у решавању
стамбеног питања.
Реч је о пакетима вредности од по 440.000 динара. Осим ове помоћи, у Петровцу
планирају изградњу још једне стамбене зграде, треће по реду, са око 20 станова за
смештај избеглих и расељених.
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PRESS CLIPPING
Петак 10.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
КРЕДИТИ ПОВРАТНИЦИМА
Преглед, Датум : 9.2.2012, Страна : 2
Председник војвођанске владе Бојан Пајтић састао се јуче у Загребу с
представницима Тесла банке, основане како би се покренуо економски развој
повратничких подручја. „Покрајинска влада је као оснивач и још увек званично
важећи већински власник Тесла банке покренула ову институцију с намером да се
омогући повратак Срба на подручје Хрватске и да се омогући останак српског
народа на подручјима на којима годинама живе“, рекао је Пајтић за Танјуг.
Пајтић ће данас с представницима Тесла банке присуствовати потписивању уговора о
кредитирању органске производње дрењина у Пољопривредној задрузи „Еко развој“ у
селу Клинац код Петриње, а потом и са задругом Аграриа монт, у селу Матијевићи код
Двора, о кредитирању набавке кошница. Вредност кредита је 65.000 евра, наведено је у
саопштењу.
БРЖЕ ДО КУЋА
Правда – Србија, Датум : 9.2.2012, Страна : 4
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ - До краја овог месеца у Петровцу ће избеглицама бити
подељена четири пакета грађевинског материјала као помоћ у решавању стамбених
проблема.
Реч је о пакетима чија је појединач на вредност 440.000 динара, који ће се доделити
за завршетак већ започетих стамбених објеката. Осим ове помоћ и, у Петровцу
планирају изградњу још једне стамбене зграде, са око 20 станова, за смештај
избеглих и интерно расељених.
50.000 МЛАДИХ БЕЗ ШКОЛЕ
Вечерње Новости, Датум : 9.2.2012, Страна : 5
МАЛЕ ШАНСЕ ЗА ПОСАО ИМА ОГРОМАН БРОЈ НЕШКОЛОВАНИХ МЛАДИЋА И
ДЕВОЈАКА
Преко Фонда за запошљавање до заната и хлеба дошло скоро 3.000
Најмање 50.000 младих у Србији нема завршену ни основну школу, па на бироу за
запошљавање годинама чека прву прилику за радно место. А уз помоћ новооснованог
Фонда за запошљавање младих, у последње две године ухлебљење је нашло скоро
3.000 неквалификованих младића и девојака.
- Канцеларија УН за развој, Уницеф, међународне организације рада и миграција,
основале су посебан буџет за упошљавање младих, посебно рањивих група као што
су Роми, избеглице, особе са инвалидитетом, повратници из реадмисије - објашњава
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Наташа Ивановић, саветник за запошљавање у Фонду и додаје да је половину новца
обезбедила српска, а половину шпанска влада.
У различите програме, који се завршавају у мају, уложено је чак 3,9 милиона долара. А
да они уопште и постоје, као и који су услови за пријављивање, незапосленима указују
саветници НСЗ.
- Циљ нам је да младима који имају низак степен квалификација, и самим тим их је веома
тешко запослити, ипак пронађемо неки посао, јер се дешавало да на бироу проведу десет
и више година - каже Ивановићева.
У Фонду кажу да је њихов фокус омладина из пет српских округа - београдског,
јужнобачког, пчињског, нишавског и поморавског - јер је у њима ситуација
најалармантнија:
- Највише младих прошло је кроз обуке у предузећима која се махом баве производњом.
Уче се одређеним занатима у реалном радном окружењу и за све то време примају
накнаду од 9.350 динара. А послодавац најбоље ученике задржи у сталном радном
односу. До сада је кроз ове обуке прошло 1.865 младих, а сваки трећи је остао код свог
”газде”. Девојке су се углавном одлучивале за оснивање агенција за чување деце,
прославе рођендана.
Осим обучавања, Фонд посредује и у запошљавању особа са инвалидитетом, па је тако
посао, путем ове службе, нашло њих 168. А по угледу на НСЗ, Фонд подстиче и
самозапошљавање. Зато свакоме ко жели да отпочне сопствени бизнис поклони 160.000
динара. До сада је ту шансу искористило њих 180.
Антрфиле : НАДОКНАДА 9.350 ДИНАРА ЗА ВРЕМЕ ОБУКЕ
ФОНД за запошљавање је покренуо и пилот-пројекат у пет градова - Врању, Владичином
Хану, Новом Саду, Бачком Петровцу и Бечеју - у којем је успоствљена сарадња између
НСЗ и центара за социјални рад. Тако је најугроженијим становницима дата предност у
одабиру за обуке. А за све то време су, уз накнаду од 9.350 динара, задржали и право на
социјалну помоћ. До сада је ову шансу добило 214 најсиромашнијих неквалификованих
грађана.
ПОМОЋ НАСЕЉУ ВЕЛИКИ РИТ
Преглед, Датум : 10.2.2012, Страна : 5
Новосадски Радио 021 и омладинска организација Друштвени центар апеловали су јуче
на суграђане да помогну становницима приградског нехигијенског насеља Велики рит,
које је угрожено великом хладноћом. „Позивамо вас да, ако сте у могућности,
донирате ћебад, јоргане, топлу одећу и обућу за наше суграђане из насеља Велики
рит“, наводи се у саопштењу за јавност.
Додаје се да у Великом риту има много породица које живе у екстремно лошим условима
и испод границе људског достојанства, пошто је већина кућа трошна, без струје, воде и
грејања, с картонским или пластичним крововима.
У Великом риту живи око 3.000 Рома и Ашкалија, међу којима има и расељених са
Косова. Донације се прикупљају на адреси Милетићева 45, у просторијама Радија 021,
сваког дана од 7.00 до 21.00. Омладина Демократске странке јуче је саопштила да је
организовала мобилне тимове за помоћ старим, болесним и немоћним лицима на
територији Новог Сада док траје ванредна ситуација. Сви суграђани којима је потребна
помоћ волонтера у смислу достављања лекова и хране могу се јавити на бројеве телефона
021/423 371, а викендом на 069/662 826.
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БРИНЕ ИХ ДРЖАВЉАНСТВО
Вечерње Новости, Датум : 10.2.2012, Страна : 4
ТИМ ИГМАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ СПРЕМА ПРЕПОРУКЕ
ЕКСПЕРТСКИ тим Игманске иницијативе, који чине правници Црне Горе, БиХ,
Хрватске и Србије, у марту ће објавити препоруке које би требало да убрзају
решавање статусних и имовинских проблема грађана у државама насталим после
распада бивше Југославије.
Сарадница Центра за регионализам Александра Попов указала је да је прибављање
документације један од кључних проблема да би скоро два милиона избеглих и
расељених решило питање држављанства. А члан тима из Црне Горе Бранислав
Радуловић оценио је да је најважније анализирати питање двојног држављанства:
- Очекујемо елиминацију етничког принципа код добијања држављанства.

3

PRESS CLIPPING
Понедељак 13.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
КО КОГА ВОЗА И ЗА ЧИЈЕ ПАРЕ
Дневник, Датум : 11.2.2012, Страна : 13
ЕКОЛОШКА ЗАДРУГА „ЗРЕЊАНИНКА” ПОД ЛУПОМ ЈАВНОСТИ
Еколошка задруга “Зрењанинка”, коју су основали УНХЦР, Покрајински фонд за
избегла, прогнана и расељена лица и град Зрењанин, а која се бави сакупљањем и
обрадом ПЕТ-амбалаже и запошљава искључиво избеглице, ових дана је под
лупом јавности а управа, предвођена директором Александром Зиројевићем и
председником Управног одбора Славком Родићем, нашла се на мети одређених
оптужби за несавестан рад.
Од првобитних 11, ова задруга, која је почела рад прошле године, данас упошљава
седам радника, пошто је у међувремену један запослени напустио посао, а троје их је
добило отказ. Мада је у почетку помпезно истицано да је дугорочни план да после
одређеног периода, након што УНХЦР престане да финансира овај пројекат, задруга
“Зрењанинка” настави да послује и постане самоодржива, али и да упосли више
радника, данас се поставља питање колико ће још дуго радити. А шта је довело до тога
да се свега неколико месеци од оснивања доведе у питање даља функционалност
задруге, објаснили су у Удружењу за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима
у Зрењанину и бивша административна радница у “Зрењанинки” Даница Павић, која је
цео случај пријавила полицији за привредни криминал.
Председник Управног одбора Удружења избеглица Марко Гвозденовић у
саопштењу за јавност је подсетио на то да је, осим оснивачког капитала, УНХЦР
финансирао и куповину возила за превоз ПЕТ амбалаже, пресу, 100 контејнера и
плате свим запосленима до краја 2011. године. „Задруга је, уз то, добила и
субвенцију од Националне службе за запошљавање у висини од 600.000 динара и за
тај новац је купљен путнички аутомобил ’опел зафира’ који у приватне сврхе
користи директор Зиројевић„.
Доскорашња административна радница у задрузи Даница Павић, која је отказ добила
након што је, како тврди, указала на несавесно пословање, оптужила је руководство да
је “Зрењанинку” довело до границе ликвидности, иако постоје економски показатељи
који указују да би овај посао требало да буде исплатив.
Она је напоменула да се добијене паре ненаменски троше.
– Директор задруге је новац који је дат за пословање задруге потрошио за куповину
путничког возила, за шта није имао ни одлуку Управног одбора, а користи га за личне
потребе. Радници који су указали на стање у задрузи добили су отказе и тиме се ствара
страх да остали не смеју ништа да предузимају да би “Зрењанинка” могла кренути у
квалитетно пословање – тврди Даница Павић.
Антрфиле : Управа демантује
Како сазнајемо, Полицијска управа у Зрењанину обавља предистражне радње поводом
пријаве коју је Даница Павић поднела против одговорних у Еколошкој задрузи
“Зрењанинка”, а до сада су саслушани и неки радници. Да ли су тврдње о несавесном
пословању руководећих људи тачне или не, требало би ускоро да се утврди. До тада,
Славко Родић је одбацио оптужбе и рекао да су у питању све саме лажи. Такође је
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најавио да ће тужити Даницу Павић због клевете. Директор Зиројевић је казао
новинарима да је огорчен због оваквих оптужби у јавности.
– Задруга послује сасвим успешно. Нисмо на буџету града и сами се финансирамо из
својих пара како умемо. Пре два месеца код нас је била Инспекција рада која је
прегледала сву документацију и није нашла апсолутно никакву замерку. Добили смо,
такође, финансијски извештај за досадашњи рад. Он ће се наћи на Управном одбору,
прегледаће га и Надзорни одбор, и уколико било ко има неку сумњу, у сваком тренутку
може проверити наше пословање – одговорио је Зиројевић.
ПОМОЋ ДЕЦИ И ИЗБЕГЛИЦАМА
Правда, Датум : 11.2.2012, Страна : 12
ОТВОРЕН САЈАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БЕОГРАД - Министар рада и социјалне политике Расим Љајић отворио је у
Београду први Сајам социјалне заштите, на коме учествује више од 130 излагача
који посетиоцима показују шта све систем социјалне заштите обезбеђује корисницима.
Љајић је, отварајући Сајам, рекао да је за очување система социјалне заштите важан
партнерски однос, односно сарадња са невладиним организацијама, локалним
самоуправама и свима онима који могу да допринесу уређењу тог система. Шеф
Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер казао је да социјална инклузија у време кризе
преузима своје право значење и да се мора показати посвећеност у помагању онима
којима је то неопходно.
- Морамо да видимо који су наши приоритети, а то су пре свега деца и морамо
понудити решења која су за њих најбоља - казао је Дежер, указујући на чињеницу да је
остварен помак у броју хранитељских породица у Србији. Према његовим речима,
приоритет би, поред помоћи деци, требало да буду особе са сметњама у развоју,
али и избеглице, односно интерно расељена лица.
ЋАР ПРЕКО ЛЕЂА СИРОМАХА
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 11.2.2012, Страна : 17
ПОСЛОВАЊЕ ЕКОЛОШКЕ ЗАДРУГЕ УНХЦР У ЗРЕЊАНИНУ ПОД ЛУПОМ
Полиција саслушава раднике, „чешља“ рачуне. Ко је критиковао - остао без посла
ЗРЕЊАНИН - Озбиљна сумња надвила се над пројектом еколошке задруге
„Зрењанинка“, која у граду на Бегеју запошљава десетак радника и бави се сакупљањем
секундарних сировина. Реч је о пројекту Високог комесаријата за избеглице УНХЦР и
Покрајинског фонда за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним особама.
Како „Новости“ сазнају, полиција обавља предистражне радње о пословању задруге, а
саслушани су и неки радници. Градоначелник др Милета Михајлов дао је налог
буџетском ревизору града да прочешља рачуне „Зрењанинке“. Једино овдашње
Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним особама саопштава да није
знало за пројекат и позива актуелну власт да престане да се богати преко леђа
невољника који су морали да напусте своје домове.
Сумње у рад задруге прва је изнела Даница Павић, избеглица из Хрватске, настањена у
Зрењанину, која је доскора била у задрузи административни радник.
О својим открићима о ненаменском трошењу пара у „Зрењанинки“ и недомаћинском
понашању руководилаца обавестила је челнике градске управе и полицију. Није
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прошло много времена, а проглашена је за технолошки вишак! Са још двоје радника
који су били критични према задрузи.
- УНХЦР је дао оснивачки улог за старт задруге, транспортно возило са сакупање ПЕТ
амбалаже и плату за раднике за годину дана. Председник УО Славко Родић и директор
Александар Зиројевић требало је својим радом да обезбеде да задруга заживи и
самостално доноси профит. Али, све је изостало због лоших пословних одлука - истиче
Даница Павић.
Није ни знала да је прва на списку оснивача „Зрењанинке“ - са улогом од 108.900
динара! Толики новац, наводно, обезбедило је још девет суоснивача, а ради се, у
ствари, о износу од 1.089.000 динара, који је за регистрацију задруге уплатио УНХЦР!
Занимљиво је да је пројекат, у име Зрењанина, летос потписао заменик градоначелника
Горан Каурић (ДС). Поставља се питање - да ли је то партијски или пројекат УНХЦР,
јер су међу оснивачима углавном истакнути чланови и функционери ДС!?
А, реч је о Каурићевом најближем сараднику Славку Родићу (иначе члану Градског
већа), Габријели Лоди, шефу санитарне инспекције и супрузи републичког посланика
ДС др Габора Лодија, затим Перу Кнежевићу, директору зрењанинске филијале НСЗ,
Бојану Љутићу, директору Пословног инкубатора Зрењанин, предузетнику Милану
Зиројевићу, председнику МО ДС Клек, чији је син Александар (24), без радног
искуства и одговарајуће квалификације именован за директора задруге...
- Без одлуке Управног одбора, новац (600.000 динара) добијен од НСЗ потрошен је
ненаменски - за куповину аутомобила „опел зафира“, који углавном у приватне сврхе
користи директор - тврди Даница Павић, а Удружење за помоћ избеглицама износи да
није знало за пројекат, као ни за то како су бирани оснивачи задруге и по ком
критеријуму запошљавани радници.
„Прозвани“ Родић одлучно одбацује оптужбе и тврди да су то „све саме лажи“. Такође,
најављује да ће тужити Даницу Павић због клевете. Огорчен је и млађани директор
Зиројевић, који је изјавио да задруга послује сасвим успешно. Није на буџету града,
финансира се из својих средстава - како уме.
- Пре два месеца посетила нас је инспекција рада и није имала никакву замерку. Добили
смо финансијски извештај који ће се наћи на управном и надзорном одбору. Ко има
неку сумњу, може да провери наше пословање - поручио је Зиројевић.
На писани захтев „Новости“ није стигао одговор из УНХЦР о праћењу пројекта екозадруге у Зрењанину.
Антрфиле : ГДЕ ЈЕ 100 КОНТЕЈНЕРА
НЕДОМАЋИНСКИМ активностима, руководиоци су довели задругу до границе
ликвидности. Иако постоје економски показатељи да би посао задруге могао да
буде исплатив, с обзиром на цену ПЕТ пластике и количине које могу да се сакупе
у Зрењанину - каже Даница Павић, а тренутно је непозната судбина 100
контејнера, које је задруга лане поставила по граду.
ТВРДЕ - НЕМА ПАРА!
Вечерње Новости, Датум : 13.2.2012, Страна : 31
ЛОКАЛНА ВЛАСТ НЕ ПОМАЖЕ РАД НАРОДНЕ КУХИЊЕ
БУЈАНОВАЦ - Према тврдњама Братислава Лазаревића, секретара општинске
организације Црвеног крста у Бујановцу, локална власт у овој општини једина је
у Србији која не помаже рад Народне кухиње, која дневно припреми и подели
1.290 оброка за најсиромашније.
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Глад не пита да ли си Србин, Албанац или Ром, ми годинама покушавамо да челницима
општине укажемо на проблем и да добијемо неку врсту помоћи, али наши апели нису
уродили плодом, тако да смо принуђени да се сналазимо. Без обзира на све то и даље
успевамо да припремимо оброке за најсиромашније становнике наше општине - тврди
Лазаревић.
У општини Бујановац кратко нам је речено да у буџету нема обезбеђених пара и да
општина није дужна да финансира рад народне кухиње, већ држава. Уосталом
општински челници су проценили да пекара која ради при Црвеном крсту може да
финансира припремање оброка за најсиромашније.
Храна се за најсиромашније сваког дана дистрибуира на четири пункта у Новом
насељу, Црвеном крсту, селу Трновац и избегличком кампу "Салваторе".
ХРВАТСКА УЦЕЊУЈЕ СРБИЈУ
Правда, Датум : 13.2.2012, Страна : 2
БЕОГРАД / ЗАГРЕБ - Да би дошло до повлачења тужби за геноцид између Србије и
Хрватске, Београд мора да уступи 17.800 хектара територија Србије Хрватској.
Саговорници „Правде“ кажу да је чланство Хрватске готова ствар и да Србија више
нема начина да одговори на уцене које ће наш западни сусед постављати Србији на
њеном европском путу.
Наиме, вансудско решење са Хрватском могуће је уколико Србија, осим дела своје
територије, о чему је „Правда“ већ писала, реши спорна питања са Загребом,
попут питања несталих особа, да Србија прихвати „Олују“ као легитимну акцију,
као и решење имовинских питања између две земље.
Индивидуална одговорност
Загреб и даље тражи да границе буду утврђене на основу катастра, док Београд захтева
разграничење на средини пловног пута Дунава. Тибор Варади, правни заступник
Србије у спору са Хрватском, сматра да би вансудско решење, пре усмене расправе у
спору између Србије и Хрватске пред Међународним судом правде, било оптимално
решење и да је кроз утврђивање индивидуалне одговорности требало избећи спор који
би две државе вратио у атмосферу осамдесетих година.
Поравнање је у начелу могућ е у току, па и после усмене расправе - рекао је Варади. Он
је подсетио да је спор између двеју држава ограничен на дело геноцида, као и да Хашки
трибунал није никог осудио, па ни оптужио за дело геноцида на подручју Хрватске.
Драган Петровић, виши научни сарадник Института за међународну политику и
привреду у Београду, истакао је да је српска власт својим односом према Хрватској
угрозила европску перспективу, јер је, како каже, на леђа Србије ставила још један
терет.
Сада Србија нема начина да одговори на уцене из Загреба, које ће ометати
приближавање Србије ЕУ. Имали смо прилику док су Хрвати били у обавези да пре
уласка у ЕУ са свим суседима реше проблеме - рекао је Петровић. Он је додао да уз
границу на Дунаву, разгранич ење треба да иде средином реке, а не по катастру.
Осим питања границе, ту су и питања несталих и државне имовине. Није искључено да
из Загреба затраже да Београд каже да је рат у Хрватској био агресија Србије - наводи
Петровић. Према његовим речима, Хрватска ће, слично Словенији по питању
Пиранског залива, моћи да уцењује Србију, јер држава која је већ чланица врло лако
може да уцењује свог суседа који жели да уђе у ЕУ.
Сложени односи
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Милорад Пуповац, посланик у хрватском Сабору и председник Српског националног
вијећа у Хрватско, не очекује да ће се Хрватска понаш ати као Словенија када се Србија
приближи чланству у ЕУ.
Односи Србије и Хрватске много су сложенији него словенач ко-хрватски односи. Нема
никаквих назнака да се питање кандидатуре Србије повезује са питањем граница.
Словеначко-хрватско искуство са границама је врло негативно за ЕУ. То искуство је
непожељно, ЕУ га не жели и нема никаквих индиција овог тренутка да би се то могло
догодити - рекао је Пуповац, који је потпредседник Самосталне демократске српске
странке, која учествује у власти. На питање да ли из Загреба поступају поштено када
захтевају да граница остане онаква како је зацртана у катастру, Пуповац каже да је
упознат са изјавама појединаца које су биле различите, али да од тога није било ништа.
Антрфиле : Шта тражи Хрватска
17.800 хектара територије Србије
Одмаралишта у Србији
Да Србија прихвати „Олују“ као легитимну акцију
Објекте компаније „Ина“
Шта тражи Србија
Повратак избеглица
Повраћај имовине
Решење питања несталих
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НОВИ НАПАД НА МЕШТАНЕ
Правда, Датум : 14.2.2012, Страна : 8
ПРОБЛЕМАТИЧНИ МИГРАНТИ
ЛОЗНИЦА - Удружење грађана „За Бању Ковиљачу“ најавило је радикалније
протесте уколико не уследи скоро решавање проблема миграната у том
здравствено-туристичком центру Србије.
Повод за обраћање Удружења је физички напад на Горана Полића (42), који се догодио
у недељу у Карађорђевој улици у Бањи Ковиљачи, рекао је председник Удружења
Владимир Вуловић и навео да се ради о четворици нападача, за које се тврди да су
азиланти, а као могући разлог изненадног напада наводи се пљачка. Према договору са
Владом Србије, МУП-ом и Комесаријатом за избеглице, 1. фебруар требало је да
буде рок за измештање свих тражилаца азила из Бање Ковиљаче.
САКУПЉАЈУ АМБАЛАЖУ И ПРОБЛЕМЕ
Политика, Датум : 14.2.2012, Страна : А14
Из Програмске секције представништва УНХЦР у Србији ипак поручују да је пројекат
оснивања задруге „Зрењанинка” успешно реализован и да је сада на задругарима да се
осамостале и наставе рад као привредно друштво
Зрењанин – Задруга „Зрењанинка“ је основана да би се бавила сакупљањем пет
амбалаже, односно флаша од пластике, које су преплавиле нашу околину.
Замишљено је да се ту запосле избеглице, а идеју и почетни капитал дала је
међународна организација за избеглице УНХЦР. Све је кренуло на најбољи начин,
а онда су се појавиле сумње да се директор задруге и председник њеног управног
одбора баве проблематичним радњама.
Поред УНХЦР, у оснивање су се као материјална подршка укључили и Покрајински
фонд за избегла, прогнана и расељена лица и град Зрењанин, а задруга је запослила
искључиво избегла и расељена лица. Испочетка је једанаест младих избеглица
сакупљало пластичну амбалажу, затим је, користећи пресе, паковало и
испоручивало на тржиште на коме постоји интерес за ову робу и цена која
омогућује рентабилно и самостално пословање.
После неколико месеци рада појавиле су се приче да челници задруге директор
Александар Зиројевић и председник управног одбора Славко Родић ненаменски
троше новац, без одговарајућих одлука и пратеће документације. На такав начин
они су, тврди се, купили и службени аутомобил, за фирму са десетак радника, који
користе у само њима познате сврхе. Пропусте у раду прва је приметила службеница
Даница Павић и најпре упозорила директора.
– Пошто није реаговао ни председник управног одбора, што има посебну тежину јер је
он функционер у градској управи, ја сам то пријавила градским челницима. Резултат је
био да сам након неког времена добила отказ. Родић је то и најавио кад ме је срео у
градској кући – каже Даница Павић.
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На тражење коментара, Славко Родић је рекао да су у питању све саме лажи и да ће
Даницу тужити суду. Нико други од управе задруге, чланови управног одбора, ни
директор, ни председник Скупштине, није хтео да каже ниједну реч о дешавањима у
„Зрењанинки“. Једино што се чуло јесте то да ће ускоро уследити званично саопштење.
Огласило се и овдашње Удружење избеглица и оградило се од дешавања у задрузи,
с нагласком да оно ни у чему није учествовало, те да се с њима није разговарало ни
о руководећем кадру ни о запошљавању. Избегличко удружење пита ко је и како
изабрао управни одбор задруге, а реч је о припадницима ДС и Г17 плус, који се
налазе на виђенијим функцијама, па и у градској управи.
Из Програмске секције представништва УНХЦР у Србији ипак поручују да је пројекат
оснивања задруге успешно реализован и да је сада на задругарима да се осамостале и
наставе рад као привредно друштво. У Фонду за пружање помоћи избеглицама мисле
да, ако има проблема, надлежни треба све да провере и утврде истину.
– Сарадња са локалном самоуправом на пројекту чији је првенствени циљ да запосли
избегла и расељена лица у Зрењанину је била одлична. Наш посао је окончан крајем
прошле године, али још имамо контакте с локалном управом и она је недавно платила
кирију за пословни простор, а охрабрује што задруга редовно откупљује пет амбалажу –
рекао је директор Фонда новинарима.
МЕШТАНИНА НАПАЛА ЧЕТИРИ АЗИЛАНТА
Пресс, Датум : 14.2.2012, Страна : 17
Напето Нови инцидент са странцима у Бањи Ковиљачи
БАЊА КОВИЉАЧА - Горан Полић (43) из Бање Ковиљаче тврди за Пресс да су га у
недељу увече напала четворица азиланата у близини његове куће. Он каже да на
срећу није повређен, али да је то још један у низу инцидената са страним
држављанима који су преплавили Бању Ковиљачу.
Горан Полић прича да су га у недељу око 18 часова недалеко од куће напала четири
црнопута мушкарца, а када је почео да дозива помоћ, они су се разбежали.
- Био сам у колима са супругом, дететом од 20 месеци и шураком, када смо се заглавили
недалеко од моје куће. Они су отишли у кућу, а ја сам остао код кола.
У сусрет су ми наишла четири момка и један је изненада покушао да ме удари песницом
у главу, али је промашио. Други ме је гурнуо у снег и када сам пао, неколико пута су
покушали ногама да ме ударе у главу, али сам се заштитио рукама. Почео сам да
дозивам у помоћ и они су побегли. Не знам зашто су ме напали, до сада са азилантима
нисам имао проблема. Једино сам видео да су нападачи били црнопути. Претпостављам
да су из мог насеља где их има много, по 15-20 у кућама, али од страха никога нисам
препознао. На сву срећу нису ме повредили - испричао је Полић који је случај пријавио
полицији. У лозничкој полицији нам је потврђено да је напад пријављен и обављен
увиђај, али и да нападачи нису препознати.
Прекобројни тражиоци азила и илегални имигранти и даље су у Бањи Ковиљачи
упркос договору Удружења „За Бању Ковиљачу“ са министром Расимом Љајићем
да од 1. фебруара остану само азиланти из Центра за азил, а да остали буду
измештени у привремени центар. Владимир Вуловић, председник Удружења „За
Бању Ковиљачу“, каже да безбедност грађана у Ковиљачи још није одговарајућа.
- На последњем састанку са министром Љајићем, представницима полиције и
комесаријата уверавали су да ће до 1. фебруара тражиоци азила ван Центра за азил
бити измештени у привремени објекат, а илегални имигранти депортовани.
Знамо да је све било спремно да се договор са министром спроведе у дело, али је то
стопирано, а не знамо ко је и зашто то учинио. Знамо да је ситуација све гора, а према
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нашим сазнањима има више од 1.000 илегалних имиграната који су у још тежој
ситуацији због зиме. Уколико држава неће да реши проблем мораћемо да сазовемо збор
грађана и можда поново организујемо протест - каже Вуловић који тврди да азиланти и
даље стижу.
УНУК ПОНОСАН НА ХРАБРОГ ДЕДУ
Вечерње Новости, Датум : 14.2.2012, Страна : 16
БЛАГОЈУ СТОЈКОВИЋУ, ИЗБЕГЛИЦИ ИЗ ОСИЈЕКА, „НОВОСТИ“ ЋЕ ДОДЕЛИТИ
КОПИЈУ ПЛАКЕТЕ ЗА ПОДВИГ ГОДИНЕ 1968.
Милош нам упутио молбу да обезбедимо „доказ“ дедине племенитости који је остао у
Хрватској
МАЈОР у пензији Благоје Стојковић (70) не сећа се тачно датума када је у лето 1968.
године, током војне службе у Осијеку, скочио у запаљени тенк и из њега спасао
четворицу повређених војника. Али памти дан када је за тај храбри чин пре 44 године
добио плакету „Вечерњих новости“ за најплеменитији подвиг године и прикључио се
армији храбрих и племенитих чија људскост не посустаје пред мукама, недаћама,
неправдама..., а коју већ пет деценија „регрутује“ наш лист.
Благоје данас живи у Лесковцу. С породицом је избегао из Осијека. Све је оставио. Није
стигао да понесе ни породичне фотографије, а ни плакету „Најплеменитији подвиг“.
Баш због те плакете нашој редакцији се јавио његов унук Милош са молбом и питањем
да ли његовом храбром деди некако можемо обезбедити копију. „Здравље му је
ослабило и то би му пуно значило.“
- Када су ми син и унук рекли шта су урадили, био сам дубоко дирнут. Помислио сам:
„Успео сам у животу“. Учио сам децу несебичности и сада знам да цене и разумеју оно
што сам урадио. Данима сам дирнут због тога, а моја супруга није могла да сакрије сузе.
Та плакета ми је највеће признање. А одликован сам и Орденом заслуга за народ са
сребрним зрацима, плакетом која је додељивана најбољим старешинама „Прегалац“ и
медаљом „Подвиг војника“.
У месту Горовик, код Осијека, у лето 1968. године, још једна генерација тадашње
Југословенске народне армије имала је обуку из гађања тенком. Док је, тада старији
водник, Благоје Стојковић држао обуку дошло је до експлозије гранате за
самоуништење у једном тенку и он је почео да гори.
- Чуо сам јауке. Инстинкт ме је повукао да јурнем ка возилу и уђем у запаљени тенк.
Друге је повукао да беже од њега - каже Благоје, сећајући се дана који Димитрије
Арсовски, Миодраг Домановић и још један војник, чијег имена Благоје не може да се
сети, славе као други рођендан. Нажалост, четврти војник, Радослав Ђукић, подлегао је
повредама.
Уз помоћ неколико војника, не знајући откуд му снага, крупније и теже људе од себе
подизао је до отвора тенка као да су перје. Једног за другим. Димитрија Арсовског није
могао ни да ухвати како треба....
- А ја сам му играо на свадби, као што сам му у тренутку извлачења из тенка и обећао.
После 14 операција Димитрије се извукао и вратио у своје Куманово - поносан је
Благоје.
На средњим странама „Вечерњих новости“, после доделе плакета за најплеменитији
подвиг године и пријема код председника Тита, у фебруару 1969. године, објављен је
велики текст са насловом кога се Благоје још увек сећа:
„Друг Тито са мирнодопским херојима“. То му је, каже, доказ да се није џабе родио и
живео.
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Антрфиле : КОПИЈА ПЛАКЕТЕ
„ВЕЧЕРЊЕ Новости“ ће ових дана у нашем дописништву у Лесковцу Благоју
Стојковићу уручити копију плакете „Најплеменитији подвиг године“ . Истовремено,
Благоја ћемо позивати да присуствује овогодишњој, јубиларној 50. додели признања
најплеменитијима у овој години.
САЧУВАНА ФОТОГРАФИЈА
ЗА добитнике признања, после свечане доделе, приређен је и пријем код председника
Тита, а једна од фотографија са тог пријема једино је Благојево сећање на подвиг који је
учинио.
- Једну од фотографија које сам добио од „Вечерњих новости“ одмах сам послао оцу у
Петровац, селу удаљеном 15 километара од Лесковца, где игром судбине данас живим,
и тако је та фотографија опстала, јер су све друге, као и плакета, нестале у вихору рата у
Хрватској - каже Благоје.
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PRESS CLIPPING
Субота 18.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
АЗИЛАНТИ НЕЋЕ БИТИ СМЕШТЕНИ У ЛОЗНИЦИ И ОБРЕНОВЦУ
Политика, Датум : 15.2.2012, Страна : А9
Министар Љајић каже да ће трајно решење бити нађено до јуна.
– Мештани Бање Ковиљаче најављују нови протест
Ситуација у Бањи Ковиљачи, где се већ месецима налази око хиљаду илегалних
имиграната, махом лажних азиланата, поново прети да измакне контроли. После
инцидента у недељу, када су мештанина Горана Полића напала четворица
имиграната намеравајући, како се сумња, да га опљачкају, становници овог места
најављују нове протесте, захтевајући да азиланти буду измештени из њиховог
места.
Крајем јануара одржан је тендер за отварање новог центра за азил. Јавио се само један
учесник из Лознице и понудио локацију у самом граду, што је тек око шест километара
удаљено од Бање Ковиљаче, па се проблем тиме не би решио и предлог је одбијен.
После тога, организован је нови тендер. Незванично сазнајемо да је понуђена једна
локација у Обреновцу, али ни тај предлог није прошао, пре свега због
незадовољства тамошњих мештана.
Министар за рад и социјалну политику Расим Љајић потврђује за „Политику” да је први
тендер пропао, а да се сада очекује исход другог, за који верује да ће бити успешнији.
– Имали смо тај неуспешни тендер за привремени смештај азиланата, који је
расписао Комесаријат за избеглице како би се растеретио Центар за азил у Бањи
Ковиљачи. Желели смо да пронађемо неко решење за смештај ових невољника,
све до отварања трајног центра за азил у некој од касарни.
Била је понуђена та локација у центру Лознице, али обавештен сам да услови те понуде
нису били адекватни. Сад је Комесаријат расписао нови тендер и надам се да ће се
јавити заинтересовани, како би могао се пронађе тај привремени смештај. Што се тиче
трајног решења, у договору с Комесаријатом рекли смо оријентационо да би та
касарна могла да буде стављена у функцију у јуну, али не могу да кажем где ће то
да буде – напомиње министар Љајић.
Иначе, како сазнајемо, у Бању Ковиљачу последњих дана опет пристиже све више
илегалних имиграната, а примећено је да их довозе чак и возилима с мађарским
таблицама. Мештани Бање Ковиљаче најављују да су могући нови протести,
укључујући и обнављање бојкота наставе, као што је то било јесенас. Тада деца нису
недељу дана ишла у школу, после чега је влада формирала радну групу, на челу с
министром Љајићем.
ДРЖАВНИ ОРГАНИ ТРЕБА ДА ИСПИТАЈУ ПОСЛОВАЊЕ
Дневник, Датум : 17.2.2012, Страна : 6
ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА О ЕКОЛОШКОЈ ЗАДРУЗИ
„ЗРЕЊАНИНКА”
Уверавања директора Еколошке задруге “Зрењанинка” Александра Зиројевића,
председника Управног одбора Славка Родића и председнице Скупштине те
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задруге Габриеле Лоди да у досадашњем пословању није било никаквих
неправилности и злоупотреба почињених од руководства, нису била довољна да би
ова тема сишла с “дневног реда” у зрењанинској, а богами и војвођанској јавности.
Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у Зрењанину и
бивша административна радница у “Зрењанинки” Даница Павић оптужили су
пословодство, односно Зиројевића и Родића, за несавесно пословање и ненаменско
трошење задружних пара, и то мимо одлука Управног одбора, а у ову причу укључиле
су се и поједине опозиционе политичке партије, користећи је, наравно, за прозивање
актуелне власти. Еко-задруга “Зрењанинка”, да подсетимо, пројекат је УНХЦР-а и
Покрајинског фонда за избегла, прогнана и расељена лица, који је заживео јуна прошле
године. Задруга запошљава искључиво избеглице, а од првобитних једанаесторо, данас
је у њој остало седморо радника који се баве откупом и прерадом ПЕТ-амбалаже.
После конференције за новинаре коју су у уторак одржали Зиројевић, Родић и Габриела
Лодиј, поново се огласило зрењанинско удружење избеглица, позивајући
градоначелника Милету Михајлова да стане у одбрану више од 5.000 избеглих и
расељених лица који живе на територији града Зрењанина и да одмах распусти
Управни одбор и Скупштину “Зрењанинке”. У овом удружењу подсећају на то а су
исти пројекти реализовани и у Оџацима и Кикинди, и да су оба временом пропала.
– Поучени искуством из ове две општине, тражимо од градоначелника да одмах
распусти Управни одбор. Управа је субвенцију од 600.000 динара, добијену од
Националне службе за запошљавање, потрошила на куповину путничког возила
“опел зафира” коју сада Зиројевић и Родић користе у приватне сврхе. Немојте
дозволити да “Зрењанинка” заврши исто као еколошке задруге у Оџацима и у Кикинди
јер ако се то буде десило, вас ћемо сматрати најодговорнијим – поручио је лордмеру
председник Управног одбора зрењанинског Удружења за помоћ избеглим, прогнаним и
расељеним лицима Марко Гвозденовић, и додао да се Габриела Лоди на пресконференцији, на којој је демантовала да је било злоупотреба у пословању, “није
дотакла суштине проблема”.
Огласио се и Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима, где истичу да су све релевантне чињенице о реализацији пројекта Еколошке
задруге “Зрењанинка” садржане у пословном извештају за 2011. годину.
– Наводне злоупотребе почињене од руководства задруге не могу се односити на
новац који је обезбедио УНХЦР. Опрему за задругу, односно пресу за пластичну
амбалажу, контејнере, радне униформе, куповао је Фонд, а “Зрењанинки” су
пренете само паре за плате и трошкове регистрације. Циљ пројекта је био да се
задрузи помогне у фази оснивања да би се обезбедила радна места за известан број
избегличких породица. То је и постигнуто, а на руководству задруге и њеним
радницима је сада да се изборе за место на тржишту и одрже предузеће.
Подразумева се да су при том обавезни да поштују законске прописе, који важе за
“Зрењанинку” једнако као и за сва друга привредна друштва и предузетнике у Србији –
казао је директор Покрајинског фонда Радомир Кукобат, и додао да читав проблем
једноставно може бити решен тако што ће надлежни државни органи проверити
пословање задруге и утврдити шта је истина а шта подметање.
Антрфиле : У управи нема монструма
Један од укупно десет формалних оснивача Еколошке задруге “Зрењанинка” Перо
Кнежевић, иначе директор зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање,
такође је одбацио оптужбе о несавесном пословању.
– Какав то монструм треба да буде неко па да узме и динар од људи који су на ове
просторе дошли у ратном вихору? – упитао је Кнежевић.
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НАМЕШТАЈ И ГАРДЕРОБА КАО ОГРЕВ
Данас, Датум : 17.2.2012, Страна : 20
Ромске породице из нехигијенских насеља тешко остварују право на социјалну помоћ
Ниске температуре у последњих двадесетак дана најтеже су поднели становници
нехигијенских насеља. У једном од њих, насељу Грмеч у Земуну, које је посетила
екипа Данаса, кажу да је недостатак хране и огрева највећи проблеми с којим се
суочавају, а колико је ситуација тешка говори и чињеница да је породица
Бургази, како би се огрејала, у шпорет стављала чак и гардеробу.
Бургазијеви су се доселили са Косова 1999.године. Селатин и Бехара имају троје
деце, а ускоро ће добити и четврто. Живе од прикупљања секундарних сировина, али
ни то сада не могу да раде, због великог снега и ниских температура. „Соба“ у којој
живи ова породица није велика, има два кревета, орман, телевизор и шпорет. И ништа
више.
- Тешко подносимо ову зиму. Када сам видео сина како дрхти, морао сам да поломим
регал и један кревет како бисмо имали чиме да запалимо ватру у шпорету.
И гардеробу смо стављали у шпорет како бисмо се огрејали. Четири дана смо били у
постељи и тако се грејали, али ни то није помогло, јер узалуд што смо се покрили кад је
у соби хладно - каже Селатин, глава породице. И залихе хране су им при крају.
- Имамо мало брашна и два килограма пасуља, с тиме морамо да преживимо. Син је пре
неколико дана, тражећи хлеб, плакао. Морао сам да позајмим хиљаду динара да купим
нешто од хране.
Посебно им тешко пада то што, као интерно расељени са Косова који станују у
неформалном насељу, не могу да остваре права из социјалне заштите, као и остали
из насеља, јер немају пријављено пребивалиште и боравиште на адреси на којој
живе. Селатин је обишао све адресе које треба да помогну социјално угроженим
групама, али без успеха.
Децембра 2010. године предао је захтев за социјалну помоћ, да би након неколико
месеци његов захтев био одбачен, јер је Центар за социјални рад Земун сматрао да
није надлежан пошто он и његова породица немају пребивалиште, ни боравиште у
Земуну. Он се венчао у Земуну, где су му и сва деца рођена, где се лече, иду у школу,
али немају пријаву пребивалишта. После жалбе, Центар је, ипак, донео ново решење,
којим се Селатину признаје право на социјалну помоћ, али он, због проблема са
усаглашавањем новчаних давања остварених по старим и новим прописима о
социјалној заштити и проблемима у исплати социјалних давања, већ скоро четири
месеца чека да му буде исплаћен новац који је одобрен њему и његовој породици. Када
је протеклог петка и понедељка ишао да затражи помоћ, јер је посебно погођен лошим
временом, речено му је да он не може да оствари помоћ која је опредељена за ову
намену, пошто је корисник новчане социјалне помоћи за коју има решење, али не и
новац.
- Једино решење је или да се убијем или да почнем да крадем. Другог решења немам.
Или да се вратим на Косово, али ни тамо немам где живим - каже Селатин.
Он нам, док седимо у његовој кући, показује да ће, када снег почне да се топи, вода
продрети у кућу, а у то време добиће још једно дете. Каже да ће му и за то требати
доста новца, додајући да ћерка, која је кренула у предшколско, највероватније неће
моћи да настави са школовањем.
Антрфиле : Посредна дискриминација
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Интерно расељена лица из неформалних насеља у Центрима за социјални рад
општина у којима живе упућују се да се јаве Центрима у месту свог пребивалишта
на Косову, иако су са Косова избегли због рата 1999. године.
Проблем им представља пријава пребивалишта или боравишта коју не могу да добију,
иако годинама живе на територији општина чијим Центрима за социјални рад се
обраћају. Према мишљењу правника из НВО Праксис, реч је о класичном случају
посредне дискриминације, јер им се постављају услови за остваривање социјалне
помоћи коју не могу да остваре.
НЕМА ОПАСНОСТИ ОД УВОЂЕЊА ВИЗА
Блиц, Датум : 18.2.2012, Страна : 4
РЕЧ ПЛУС ЗОРАНА ВЛАТКОВИЋ, саветница министра унутрашњих послова Србије
Према подацима немачког министарства унутрашњих послова, у јануару ове
године грађани Србије поново су били најбројнији међу онима који траже
политички азил у овој земљи. Са 697 захтева испред смо Авганистана, Пакистана,
Ирака. Саветница министра унутрашњих послова Србије Зорана Влатковић потврдила
је за “Блиц” да Србија и даље има проблем са великим бројем азиланата.
У односу на период пре визне либерализације, бројка је знатно већа. Али ако погледамо
статистику за последње две године, јасно је да мере које држава предузима у сарадњи
са земљама које су највише погођене дају добар резултат.
Током 2010. било је око 17.000 захтева, а 2011. број је смањен на 10.000. То је и даље
много и наставићемо да се боримо да још више смањимо тај број - каже Зорана
Влатковић.
ЕУ припрема текст одлуке о условима за привремену суспензију безвизног резима,
односно активирање тог механизма у случају наглог прилива илегалних миграната,
азиланата или значајних проблема у примени споразума о реадмисији.
У овом тренутку нема опасности од поновног увођења виза, критеријуми за то још нису
утврђени, а независно од тога Србија је значајно смањила број тзв. лажних азиланата. И
даље се активно бавимо даљим смањењем, па се надамо да нећемо доћи на удар те
одлуке - оцењује Зорана Влатковић.
КУЋИ НОСЕ САМО СИЋУ
Вечерње Новости, Датум : 18.2.2012, Страна : 40
У КРАЉЕВАЧКИМ КОЛЕКТИВНИМ ЦЕНТРИМА ЈОШ 250 ИЗБЕГЛИЦА ИЗ
ХРВАТСКЕ И СА КОСМЕТА
Од 28 некадашњих центара остала два. Надају се новим социјалним становима
КРАЉЕВО - И после више од две деценије од ратова, прогонства и узалудних
покушаја повратка на прадедовска огњишта, на подручју Краљева и данас живи
тридесетак хиљада избеглица из многих крајева негдашње Југославије.
Али, и поред тога, нада у повратак још није згасла, бар не међу онима који су све ове
године „привремено“ боравили у колективним центрима, за разлику од прогнаника који
су се, у међувремену, овде већ некако скућили и, осим повремених излива носталгије,
више и не размишљају о повратку у завичај.
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Од некадашњих 28 колективних центара у Краљеву, ближој и даљој околини
града, са неколико хиљада расељених и избеглих, преостала су, међутим, само још
два званична избегличка центра са око 230 избеглица
- У Матарушкој Бањи и популарном „Шаторском насељу“ у Краљеву, и у задружним
домовима у селима Витановац и Врба као неформалним центрима у којима је, чекајући
опет неко пресељење, смештено још двадесетак душа.
Све остале избеглице пронашле су смештај или приватно, или у неком од око 200
социјалних станова које су инострани „добротвори“ подигли у Краљеву зарад
„интеграције расељених у локалну заједницу“, али и са јасном поруком да им повратка
на прадедовска имања, заправо - више нема.
У Матарушкој Бањи - вилама Природног лечилишта и одмаралишта, као једном од
доскора највећих колективних центара у Србији, релативно удобно за ове зимске
услове, смештено је 110 избеглица, углавном са Космета, из Босне и Хрватске.
Будући да користе централно грејање Природног лечилишта, њима је, осим у души,
ипак знатно топлије неголи ромским прогнаницима с Космета који и по цичи зими
бораве у „Шаторском насељу“, чије име све говори. За утеху, свих двадесетак
ромских породица са око 120 чланова и то углавном деце, добило је по неколико
метара огревног дрвета да се, кад „загуди“, макар заједно и огреју око огњишта.
- Осим огрева, сви расељени и избеглице који су преостали у формалним или
неформалним центрима добијају и три оброка дневно, па и другу помоћ неопходну
у овим условима - ћебад, одећу, обућу, или пакете с храном и хигијенским
производима - каже Слободан Станишић, повереник Републичког комесаријата за
избеглице у Краљеву.
Засад је најважније презимити зиму, мада ни на пролеће, кад сунце одскочи и угреје,
избеглима и расељенима неће бити много топлије. Бар не - око срца.
Антрфиле : ГАСЕ СЕ
- АКО све буде по плану, овога лета угасићемо и ова четири преостала, формална
и неформална колективна центра. Уз помоћ Владе, у насељу Грдичка коса
изградићемо 22 монтажне куће за ромске породице избегле с Космета, док ће у
такозваном Борачком насељу УНХЦР саградити 20 станова. од којих је 16 намењено
интерно расељенима, а четири стана резервисана су за социјално угрожене Краљевчане
- наглашава Станишић.

5

PRESS CLIPPING
Понедељак 20.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
РЕШИТИ ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА И ПОВРАТНИКА
Политика, Датум : 20.2.2012, Страна : А4
Загреб – Заменик америчког државног секретара Вилијам Бернс и хрватска
министарка спољних и европских послова Весна Пусић изразили су задовољство
јучерашњим разговорима који показују добре односе двеју земаља, преноси Танјуг.
Главне теме разговора Бернса и Пусићеве, како је наведено, биле су је регионална
сарадња, али и решавање отворених питања као што је питање избеглице и
повратника, као и односи САД и Хрватске.
Бернс је казао новинарима да је Хрватској дат подстицај да настави развој добрих
односа у региону, као и да реши питање избеглица и повратника.„САД цене добро
партнерство с Хрватском, с којом имају снажне односе, а осим о међусобним односима
и начинима како их ојачати, разговарали смо о унапређењу односа и сарадњи у региону
и шире”, рекао је Бернс и похвалио Хрватску за напредак у 20 година самосталности, у
којима је постала чланица НАТО-а, а сад је на прагу ЕУ.
Амерички дипломата је рекао да САД цене и хрватску преданост у решавању других
питања, и поздравио најаву председника Иве Јосиповића о враћању имовине жртвама
холокауста.„Хрватска се цени и због помоћи на решавању изазова у свету и учешћу у
Кфора, ИСАФ-у и УН мисијама у свету”, рекао је он.
Бернс, који је у Загреб стигао после посете Београду, Сарајеву и Приштини, рекао да је
посета западном Балкану „потврда преданости јачању билатералних односа са свим
државама које је посетио, али и подстицање јачања евроатлантских интеграција свих
посећених земаља”.„Верујем да ће државе с којима смо разговарали и даље радити на
својим кандидатурама за чланство у ЕУ и да ће испунити преузете обавезе”, рекао је он.
Пусићева је рекла да су разговори још једном показали „одличне односе САД и
Хрватске”, и додала да је било речи и о напретку региона у евроатланским
интеграцијама, улози САД у региону и будућој регионалној улози Хрватске.
Она је најавила учешће на самиту НАТО-а у Чикагу, на коме ће, како је рекла, доћи до
даљњег јачања америчко-хрватског партнерства.
ЈАВНИ РАСХОД ПОД ЛУПУ
Преглед, Датум : 20.2.2012, Страна : 5
„Амити снага пријатељства“ шаље апел за већу транспарентност социјалних буџета
Потребе угрожених све веће, а центрима за социјални рад лане се обратило преко
милион грађана
„Доступност услуга социјалне заштите, начин прикупљања и трошења новца за све
веће потребе у тој области требало би да буде далеко транспарентније и да утицај има
шира друштвена заједница укључујући и кориснике. То је порука коју шаљемо преко
новчанице од 1.000 динара, коју грађанима делимо у промотивне сврхе“, наводи за
„Привредни преглед“ Владе Сатарић, представник Удружења грађана „Амити снага
пријатељства“.
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Ова чудна монета појавила се по први пут 10. фебруара на првом сајму социјалне
заштите одржаном 10. фебруара у Београду. Према речима Сатарића, број социјално
угрожених превазишао је пола милиона, а најугроженије су старије особе без
прихода, избегли и расељени и деца са хендикепом.
„Не само да би симболична подела праве 'хиљадарке' свакоме од њих била неки вид
хуманитарног геста, већ и показатељ да је потреба за хуманитарним радом све већа, као
и финансијске потребе за све већи број особа“, додао је представник Удружења грађана
„Амити“.
На црвеној новчаници „Амитија“ се указује и на финансијске проблеме трошења 900
милиона динара који су у 2011. години били потребни за покриће трошкова државе, те
на потребу укључивања шире заједнице у управљање и планирање јавних средстава.
„Амити“ у току 2012. године планира да спроведе више пројеката, међу којима је
рад у 55 општина западне и источне Србије и Београда, на помоћи 1.500 угрожених
и 1.000 особа из избегличке популације, затим формирање мобилних тимова за 200
деце ометене у развоју.
„Наставиће се и са програмом за смањење сиромаштва уз помоћ донације Краљевине
Норвешке укључујући и већу видљивост буџета за социјалне потребе на локалном и
националном нивоу“, наводе у овом удружењу.
На сајму социјалне заштите, који је по први пут одржан 10. фебруара, учествовало је
130 излагача, међу којима установе социјалне заштите које имају око 18.500 корисника,
центри за породични смештај и усвојење који брину о око 5.500 деце смештене у
хранитељским породицама. Своје програме представили су и центри за социјални рад
којима се током 2011. обратило више од милион грађана, а социјалне активности многе
општине и градови, невладине организације, као и синдикати. Свим заинтересованим
пружане су информације из свих области социјалне заштите и начин остваривања права
за старе и немоћне, децу ометену у развоју или без родитељског старања,
хендикепиране и инвалидне особе...
ЗЛОУПОТРЕБИЛИ НОВАЦ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 20.2.2012, Страна : 8
ЗРЕЊАНИН - Писање „Правде“ о многобројним малверзацијама у раду Еколошке
задруге „Зрењанинка“, чије је руководство расипало новац намењен избеглицама,
изазвало је лавину реаговања и отворило нове афере.
Ова прича дјекнула је не само у Зрењанину, већ и у читавој Војводини. Укључило се и
Удружење за избегла и расељена лица, које свакодневно шаље дописе градонач елнику
Зрењанина Милети Михајлову да стане у одбрану 5.000 избеглица који живе на
територији града и да одмах распусти Управни одбор и Скупштину „Зрењанинке“.
Управа је субвенцију од 600.000 динара, добијену од Националне службе за
запошљавање, потрошила на куповину путничког возила „опел зафира“, које користи у
приватне сврхе - поручио је председник Управног одбора зрењанинског Удружења за
помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима Марко Гвозденовић.
Фонд жели проверу
Огласио се и Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим лицима, где истичу да су
све релевантне чињенице о реализацији пројекта Еколошке задруге „Зрењанинка“
садржане у пословном извештају за 2011. годину.
Наводне злоупотребе почињене од руководства задруге не могу се односити на новац
који је обезбедио УНХЦР, а „Зрењанинки“ је пренет само новац за плате и трошкове
регистрације. Циљ пројекта био је да се задрузи помогне у фази оснивања, да би се
обезбедила радна места за известан број избегличких породица - казао је директор
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Покрајинског фонда Радомир Кукобат, и позвао надлеж не да провере пословање
задруге. Да подсетимо, Даница Павић, избеглица и бивша запослена, открила је низ
детаља о малверзацијама у овој фирми.
- Приметила сам многе нелогич ности у пословању на које сам указала, почев од плата
радника, преко набавке опреме, бонова за гориво и субвенција Националне службе за
запошљавање, затим вожње аутомобила у приватне сврхе - каже Даница.
Прете тужбом за клевету
И поред тога што је своје тврдње документовала, председник УО Славко Родић претио
је да ће је тужити за клевету.
Чланови Скупштине потписали су изјаву да сваки уписује 108.900 динара, али да на
основу тога могу да остваре нула динара добити - изјавила је Габријела Лоди,
председница Скупштине задруге, шеф санитарне инспекције Зрењанина и супруга
републич ког посланика.
Клупко је почело да се одмотава када се испоставило да се међу оснивачима налазе
Славко Родић, члан Градског већа и председник Управног одбора задруге, затим Перо
Кнежевић, директор зрењанинске филијале Националне службе за запошљавање, као и
Бојан Љутић, директор „Бизнис инкубатора“, у чијим просторијама се налазе
канцеларије.
Оснивач је и бизнисмен Милан Зиројевић чији је син, 25годишњак без дана радног
искуства и са неадекватном школском спремом, именован за директора задруге.
Екипа „Правде“
Антрфиле : Нови детаљи
Удружење за помоћ избеглим и расељеним и лицима данас ће одржати
конференцију за новинаре поводом изјава челника задруге о критеријумима запош
љавања и начину рада, док ће се у другом делу конференције новинарима
обратити Даница Павић са новим детаљима.
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ЗАДОВОЉНИ ИЗЈАВОМ БЕРНСА
Правда, Датум : 21.2.2012, Страна : 9
КОАЛИЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица у Србији поздравила је изјаву
заменика америчког државног секретара Вилијама Бернса, који је позвао
Хрватску да заједно са суседима ради на решавању преосталих отворених питања,
укључујући и решавање проблема избеглица и њихове имовине.
Коалиција је поново апеловала на владе Србије и Хрватске да отворе дијалог за
проналажење свеобухватног, правичног и трајног решења.
ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ИЗ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА
Преглед, Датум : 21.2.2012, Страна : 4
Заменик градоначелника Београда Милан Кркобабић посетио је јуче неформални
колективни центар у Пионирском граду на Кошутњаку и породицама које живе у
њему уручио пакете помоћи са храном, ћебадима и средствима за одржавање
хигијене.
„Београд има 21 неформални центар са више од 1.000 становника и још три
формална колективна центра. У последњих шест месеци већ смо раселили три
формална центра. Град је јасно опредељен да расели све формалне центре, тако да
ћемо и људима из преостала три центра омогућити нови кров над главом. Затим
нам остаје да раселимо и неформалне центре. И њиховим становницима морамо да
нађемо одговарајући смештај, али и запослење, образовање за децу, социјалну и
здравствену заштиту“, рекао је Кркобабић. Он је подсетио да је конкурс града
Београда за коришћење станова намењених избеглим и расељеним лицима у
Великом Мокром Лугу завршен и у њих ће у наредним данима бити усељено 20
породица. „Затим настављамо даље, а постоји и могућност расељавања у сеоским
домаћинствима у рубним општинама Београда. Разговараћемо са сваком породицом, да
видимо шта им одговара“, најавио је Кркобабић.
Снежана Љушић из општине Исток, која у две собе живи са мужем, троје деце и
болесним оцем, захвалила је Граду Београду на додељеној помоћи. „Нисмо се током
ових ледених дана смрзавали јер смо ложили дрва, али је било теже одлазити сваког
дана до Видиковца у набавку, јер је тамо најближа продавница.
Ова помоћ нам много значи и зато што је храна данас прескупа, цела зарада оде на
прехрану“, рекла је Љушић.
ЈУБИЛЕЈ 220 ГОДИНА ЗАНАТСТВА У ГРАДУ
Преглед, Датум : 21.2.2012, Страна : 13
Ниш
Поводом 220 година организованог занатства у Нишу, Занатска комора Србије и
Удружење самосталних привредника и занатлија Ниша доделиће сутра признања
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појединцима и институцијама који су дали значајан допринос афирмацији привреде и
занатства у нишком крају, али и у читавој земљи. Јубиларно златно мајсторско писмо и
јубиларне златне плакете биће уручене на свечаности која ће бити одржана у Градској
кући у 12 часова.
Председник занатске коморе Србије Благоје Станисављевић подсетио је да су први
еснаф у Србији основале нишке мутавџије и то 1791. године. „Занатству припада
значајно место у историји града Ниша и у његовом привредном развоју. Пре
ослобођења од Турака, у Нишу је било 1.507 дућана, три велика магацина, 26 ханова,
четири хамама и 23 табакана.
Ниш сада има око 15.000 приватних субјеката од којих је око 5.000 занатских радњи, а
остало су мала и средња предузећа. У приватном сектору по разним основама ради
преко 40.000 Нишлија, а од њиховог рада живи око 100.000 особа“, изјавио је
Станисављевић. Он је подсетио да је Удружење занатлија протеклих година
стручно оспособило или преквалификовало око 16.000 незапослених лица. Међу
особама које су научиле занат у радњама нишких занатлија највише је
прогананих и избеглих лица, бораца рата, самохраних мајки, лица с
инвалидитетом и Рома.
ПОМОЋ ЗА ПОРОДИЦЕ ПИОНИРСКОГ ГРАДА
Данас, Датум : 21.2.2012, Страна : 21
У Београду има 21 неформални центар са више од 1.000 становника
Заменик градоначелника Београда Милан Кркобабић посетио је јуче неформални
колективни центар у Пионирском граду на Кошутњаку и породицама које живе у њему
уручио пакете помоћ и са храном, ћебадима и средствима за одржавање хигијене.
- Београд има 21 неформални центар са више од 1.000 становника и још три формална
колективна центра. У последњих шест месеци већ смо раселили три формална центра.
Град је јасно опредељен да расели све формалне центре, тако да ћемо и људима из
преостала три центра омогућити нови кров над главом. Затим нам остаје да раселимо и
неформалне центре. И њиховим становницима морамо да нађемо одговарајући смештај,
али и запослење, образовање за децу, социјалну и здравствену заштиту - рекао је
Кркобабић и подсетио да је конкурс Града за коришћење станова намењених избеглим
и расељеним лицима у Великом Мокром Лугу завршен и у њих ће у наредним данима
бити усељено 20 породица.
ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Вечерње Новости, Датум : 21.2.2012, Страна : 19
ПОРОДИЦЕ које живе у неформалном колективном центру у Пионирском граду, јуче
су од Града добили пакете са храном, ћебадима и средствима за одржавање хигијене.
Драгоцену помоћ уручио им је заменик градоначелника Београда Милан Кркобабић.
- Београд има три формална и 21 неформални центар са више од 1.000 становника.
Циљ ове градске управе је да њиховим становницима нађемо одговарајућ и смештај,
али и запослење, образовање за децу, социјалну и здравствену заштиту - рекао је
Кркобабић, подсећајући да је конкурс за коришћење станова намењених избеглим и
расељеним лицима у Великом Мокром Лугу завршен и да ће у наредним данима бити
усељено 20 породица.
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ОБРАДОВАЛИ СЕ ПАКЕТИМА ХРАНЕ
Правда – Београд, Датум : 21.2.2012, Страна : 3
КРКОБАБИЋ УРУЧИО ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Породице из неформалног центра у Пионирском граду јуче је посетио Милан
Кркобабић, заменик градоначелника, и уручио им пакете помоћи са храном, ћебадима и
средствима за одржавање хигијене.
Снежана Љушић из општине Исток, која у две собе живи са мужем, троје деце и
болесним оцем, истакла је да ће јој помоћ много значити.
Нисмо се током ових ледених дана смрзавали, јер смо имали дрва, али је било тешко
стићи до Видиковца, где нам је најближа продавница. Храна нас је највише обрадо
вала, јер на њу оде цела плата - рекла је она.Милан Кркобабић је истакао да у 24 оваква
центра у граду живи више од 1.000 становника.
Бећ смо раселили три формална центра, а план нам је да и људима у преостала три
омогућимо кров над главом. Потом хе на ред доћи и неформални центри, чијим
становницима такође морамо да нађемо одговарајући смештај и запослење - рекао је он
и подсетио да ће још 20 избегличких породица наредних дана почети да користи
станове у Великом Мокром Лугу.
ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ИЗ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА
У ПИОНИРСКОМ ГРАДУ
Политика, Датум : 21.2.2012, Страна : А16
Неформални колективни центар у Пионирском граду на Кошутњаку посетио је јуче
Милан Кркобабић, заменик градоначелника, и породицама које живе у њему уручио
пакете помоћи са храном, ћебадима и средствима за хигијену.
Београд има 21 неформални центар са више од хиљаду становника и још три формална
колективна центра. У последњих шест месеци већ смо раселили три формална центра.
Град је јасно опредељен да расели све формалне центре, тако да ћемо и људима из
преостала три центра омогућити нови кров над главом. Затим нам остаје да раселимо и
неформалне центре. И њиховим становницима морамо да нађемо одговарајући смештај,
али и запослење, образовање за децу, социјалну и здравствену заштиту - рекао је
Кркобабић.
Он је подсетио да је конкурс Београда за коришћење станова намењених избеглим и
расељеним лицима у Великом Мокром Лугу завршен и у њих ће бити усељено 20
породица.
Постоји могућност расељавања у сеоска домаћинства у рубним општинама Београда.
Разговараћемо са сваком породицом, да видимо шта им одговара - најавио је
Кркобабић.
ЛИМУЗИНА УМЕСТО КАМИОНА
Правда, Датум : 21.2.2012, Страна : 8
У року од четири дана купљен је аутомобил а Национална филијала за запошљавање
уплатила је субвенције за ангажовање радника
Задрузи било потребно возило за скупљање ПЕТ амбалаже
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ЗРЕЊАНИН - Ми јесмо избеглице, али нисмо никакав шљам да по нама газе. Многи од
нас су тамо где су живели оставили много више него што сви ови овде заједно имају изјавила је Даница Павић на конференцији за новинаре одржаној поводом актуелне
приче о Еколошкој задрузи „Зрењанинка“, која је изазвала многобројне реакције
јавности.
Конференцију је одржало Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним
лицима из Зрењанина, а повод је био пројекат рециклаже под покровитељством
УНХЦР-а, Покрајине и Града Зрењанина којим је требало да се упосли 11 избеглица на
пословима у вези са рециклаж ом и прерадом ПЕТ отпада. Међутим, испоставило се да
су оснивачи ове задруге функционери ДС-а, а који су, како су изјавили, ту по
препоруци УНХЦРа као најбољи менаџери и правници града.
Није негативна кампања - Није истина да водимо негативну кампању против овог
пројекта, ми само тражимо да јавност сазна истину о дешавањима приликом оснивања
и рада Задруге - рекао је Марко Гвозденовић, председник УО Удружења за помоћ
избеглим и расељеним лицима.
Он је подсетио да је својевремено када је грађено избегличко насеље у Клеку,
председник Штаба за прихват избеглица у Зрењанину узимао новац од избеглих, а
заузврат им давао станове у том насељу.
Славко Родић, председник Управног одбора „Зрењанинке“ и члан Градског већа,
изјавио је како је спорни „опел зафира“ плаћен 296.000 динара од субвенција за
запошљавање, а да по унутрашњим актима директор Задруге може да располаже малим
средствима вредности до 300.000 динара. Ако су за њега то мала средства, за нас
избеглице нису - закључио је Гвозденовић.
Многобројне малверзације
Возило „опел зафира“ купљено је на име камиона који нам је био неопходан за
прикупљање ПЕТ амбалаже. У року од четири дана купљен је аутомобил и уплаћене су
субвенције за запошљавање радника од стране Националне филијале за запош љавање
града Зрењанина.
Права вредност купопродајног уговора је 416.000 динара - тврди Даница Павић, бивша
радница администрације, избеглица, која је добила отказ из Задруге јер је указивала на
грешке у раду младог директора Александра Зиројевића, сина бизнисмена Милана
Зиројевића, председника МО ДС у Клеку.
Многобројним избеглицама и присутним представницима медија указала је и на друге
малверзације у пословању Задруге, почев од ципела за раднике које су купљене тек три
месеца по почетку рада, жутицу коју је добио један од радника услед нехигијенских
услова, незаведеним боновима за гориво.
Представници избеглица и оснивачи Задруге данас би требало да све спорне детаље и
аргументе изнесу у заједничком сучељавању на локалном радију.
Антрфиле : Одлуке Скупштине и УО
Даница тврди да је чудно и што руководство Задруге тек сада износи податак да за све
што је до сада урађено постоје одлуке Скупштине и Управног одбора. Док је она
радила тамо, а о чему је водила и детаљну евиденцију, никада се нису састали
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PRESS CLIPPING
Среада 22.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НАПАД НА СПОРАЗУМ
Правда, Датум : 22.2.2012, Страна : 5
Прогнани
Коалиција удружења избеглица ће позвати избегла и прогнана лица из Хрватске,
БиХ и Словеније, као и грађане Србије који воде порекло из ових држава, да
својим гласом подрже Српску напредну странку на предстојећим изборима на
државном, покрајинском и локалном нивоу. То стоји у споразуму, који сам 11.
јануара ове године потписао са председником Српске напредне странке
Томиславом Николићем. У споразуму се даље наводи да се потписници обавезују да
ће на партнерским основама и у духу дијалога радити на реализацији споразума, као и
да овај споразум не утиче на самосталност потписника у њиховом раду и реализацији
њихових програмских задатака.
Коалиција је одмах постала објекат инсинуација да сам малтене чланство избегличких
удружења превео у СНС, што, како се види из одредби споразума, није тачно.
Нападнути смо да смо напустили принцип да су избегличка удружења нестраначке и
невладине организације. Наглашавам, ми нисмо чланови СНС-а, већ широког
народног покрета, чији је циљ формирање нове владе, која ће радити у интересу
свих грађана. Једини интерес Коалиције је остваривање права избеглих и
прогнаних лица, на чему садашња власт није учинила готово ништа.
Нажалост, по потписивању споразума са СНС-ом уследио је ударац са стране са које
смо га најмање очекивали. Асоцијација избегличких и других удружења Срба из
Хрватске осудила је наш споразум са СНС-ом, тврдећи да смо злоупотребили 70.000
потписа подршке Петицији избеглих и прогнаних Срба из Хрватске. Наше колеге из
Асоцијације знају добро да је актуелна власт у Србији одбила да подржи ту петицију. С
друге стране, СНС је дала пуну подршку петицији, којом само тражимо повратак наше
одузете имовине и стечених права, исте стандарде у суђењима за ратне злочине и
решавање питања несталих лица. Постављам питање: ко је овластио неколико људи у
врху Асоцијације избегличких удружења да нападају споразум о сарадњи између
Коалиције и СНС-а и да се на тај начин залажу да оних 70.000 потписа подршке
петицији које смо предали на све најважније домаће и стране адресе остану мртво
слово на папиру?
Речено је и да су избегличка удружења упућена да сарађују са државним
органима. Врло интересантно запажање! Наиме, нема те надлежне институције у
Србији од које у ове три године постојања Коалиције нисмо тражили помоћ у
решавању наших имовинских и бројних других проблема. Нисмо чак добили ни
писмени одговор на барем један од послатих дописа. Такође, фебруара прошле
године послали смо свим посланичким групама молбу да подрже нашу
иницијативу да Скупштина Србије усвоји резолуцију о поштовању људских права
избеглих и прогнаних лица и других оштећених грађана из република бивше
Југославије. Досад је једино СНС дала пуну подршку. Такође, СНС је подрж ала
наш предлог да се при Влади Србије оснује фонд за пружање помоћи избеглим,
прогнаним и расељеним лицима.
Сматрам да је актуелна власт упропастила све сјајне прилике које је имала како би нам
помогла. Једна од њих била је да покрене дијалог са Хрватском о решавању наших
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имовинских и других проблема за време док је званични Загреб са ЕУ водио преговоре
о поглављу 23, Правосуђе и људска права, током 2010. и 2011. године.
АУТОР ЈЕ ПРЕДСЕДНИК КОАЛИЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА У СРБИЈИ
ДИРЕКТОР ИЗБЕГАО СУЧЕЉАВАЊЕ
Правда, Датум : 22.2.2012, Страна : 6
ЗРЕЊАНИН - Најављени дуел руководства Еколошке задруге „Зрењанинка“, бивше
раднице Данице Павић, која је у јавност изнела низ малверзација које је чинила управа,
као и представника Удружења за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима на
регионалном Радио Зрењанину завршио се без присуства руководства Задруге. Иако је
синоћ потврдио долазак, директор „Зрењанинке“ Александар Зиројевић, како
сазнајемо, у последњем тренутку је отказао гостовање са оправдањем како ипак више
неће да се појављује у јавности са овом причом.
Играли се са 5.000 избеглих
Слушаоци су остали ускраћени за одговоре на низ новинарских питања, али и за све
што су хтели да питају Марко Гвозденовић и Милан Мркобрада, представници
Удружења избеглица.
У емисији смо поновили наше захтеве да се сазна права истина у вези са формирањем и
избором чланова и оснивача Еколошке задруге. Исто тако, поновили смо и захтев
градоначелнику да стане у одбрану више од 5.000 избеглих и расељених лица која живе
на територији Зрењанина - каже за „Правду“ Марко Гвозденовић, председник Управног
одбора Удружења.
Он је додао и то да се више неће са овом темом појављивати док год се не добије
одговор од надлежних органа, полиције и Тужилаштва, где је још 4. фебруара предата
сва документација у вези са пословањем Задруге коју је поседовала Даница Павић,
избеглица која је радила у Задрузи и педантно бележила све малверзације и
нелогичности које је примећивала код управе.
Пробни рад шест месеци
Документација је предата и члановима новоформираног Клуба бораца против
корупције који треба да је проследе даље Локалном антикорупцијском форуму града
Зрењанина.
После емисије разговарали смо и са шефицом протокола кабинета градоначелника, која
нам је обећала да ћемо у четвртак бити позвани на разговор са градоначелником који је
заинтересован да се упозна са проблемом и нашим предлозима. Између осталог,
предлож ићемо да се бар на шест месеци промени руководство и да избеглице саме
преузму „Зрењанинку“ са својим предлогом људи који би могли да изнесу читав
пројекат и да спрече пропадање фирме, као што се то десило са пројектима у Кикинди и
Оџацима - закључ ује Гвозденовић.
Екипа „Правде“
Антрфиле : Признање „Правди“
У Зрењанину је јуче формиран Клуб бораца против корупције, саветодавно тело које
треба Скупштини и одборницима да указује на корупцију у јавним предузећима и
другим сегментима друштва. Међу десет чланова Клуба је и дописница „Правде“ Маја
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Пандуров, која се ту нашла захваљујући серији текстова којима је указала на корупцију
у том граду, међу којима су најзапаженији управо они о „Зрењанинки“.
ИЗБЕГЛИ ИЗГУБЉЕНИХ ПЕНЗИЈА
Политика, Датум : 22.2.2012, Страна : А14

Став представника Пензионог фонда Хрватске изнесен недавно на састанку у
Београду поводом доспелих а неисплаћених пензија остварених у овој бившој
југословенској републици, не даје наду за оптимизам. Оштећеним пензионерима
једино преостаје да наставе разговоре у које треба укључити релевантне
институције Републике Хрватске и представнике Срба у хрватском Сабору.
Такође ће затражити од Комитета за људска права Европског парламента да
наложи хрватском Сабору да укине спорну одредбу Закона о пензионом и
социјалном осигурању о застаревању потраживања доспелих а неисплаћених
пензија.
Од октобра 1991. корисници хрватских пензија, који су наставили да живе на подручју
ван контроле хрватских власти или су под притиском избегли у Србију или у неке треће
земље, остали су без пензија јер им је исплата обустављена једностраним актом
загребачког пензионог фонда. Хрватска је 1. јануара 1999. донела Закон о пензионом и
социјалном осигурању и у члан пет уградила одредбу о застаревању потраживања
доспелих а неисплаћених пензија у року од три године. Ова законска одредба
онемогућила је кориснике, а углавном је реч о хрватским држављанима српске
националности, да добију исплате из Пензионог фонда у који су уплаћивали током свог
радног века.
Овај поступак хрватских власти у директној је супротности с Конвенцијом 48
Међународне организације рада, на чију се примену обавезала и РХ, а односи се на
очување права на пензије радника који мигрирају.
Захтев да се исплате доспеле а неисплаћене пензије нашао је своје место и у петицији
коју је потписало око 70.000 избеглих и прогнаних Срба из Хрватске, која је упућена у
ЕУ. Осим ових пензионера, оштећени су и многи други који су поднели и још увек
подносе захтеве за пензије на основу оствареног радног стажа у Хрватској. Многима се
негде „загубила” документација, тако да им недостају године радног стажа које су
иначе остварила лица хрватске националности која су са њима радила.
Наду да ће нова хрватска влада учинити све да поништи дискриминишуће законе
налазимо у њеном програму у коме се каже да ће „влада узети у обзир проблем оних
грађана који, иако су редовно уплаћивали у мировинске фондове, нису добили
мировине”.
Милојко Будимир, Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске
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PRESS CLIPPING
Петак 24.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ДРЖАВА ДАЈЕ ПАРЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Дневник, Датум : 23.2.2012, Страна : 4
ЈАВНИ ПОЗИВ НСЗ-а ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ПОСЛОДАВЦИМА
Национална служба за запошљавање расписала је јуче јавни позив послодавцима
за доделу субвенција за отварање нових радних места у 2012. години. Субвенција се
одобрава у једнократном износу послодавцима који запошљавају до 50 незапослених
лица, односно до 19 незапослених особа када послодавац запошљава особе с
инвалидитетом, наводи се у огласу који је објављен на сајту НСЗ-а.
Изузетно, послодавац може остварити право на субвенцију за отварање нових радних
места за запошљавање више од 50 незапослених ради уједначавања регионалног развоја,
уклањања диспаритета на тржишту рада и већег степена запошљавања, у оквиру
гринфилд и браунфилд инвестиција. Висина субвенције зависи од развијености
општине у којој је седиште послодавца или у којој послодавац има регистровано
предузећа, као и од броја особа које се запошљавају.
Послодавац који је остварио право на субвенцију за отварање радних места дужан је да
закључи с незапосленим лицем уговор о раду на неодређено време, с пуним радним
временом, у трајању од најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа и да
измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање. Право на
доделу субвенција за отварање нових радних места послодавац може остварити под
условом да запошљава лица с евиденције Националне службе за запошљавање и да
одржи број запослених у последња три месеца која претходе месецу у којем је поднет
захтев, осим у случају природног одлива запослених.
Приоритет за доделу субвенција има послодавац који запошљава лице из
категорије теже запошљивих, и то: дугорочно незапослена лица, незапослене без
квалификација или нискоквалификоване, вишак запослених, особе с
инвалидитетом, Роме, избегла и расељена лица, повратнике по споразуму о
реадмисији, младе до 30 година, старије од 50 година, жене и рурално
становништво, жртве породичног насиља и трговине људима и кориснике новчане
социјалне помоћи.
НЕМЦИ НЕ ДАЈУ АЗИЛ
Илустрована политика, Датум : 23.2.2012, Страна : 27
Грађани Србије били су у јануару на првом месту листе земаља из којих је у јануару
2012. дошло највише подносилаца захтева за азил у Немачкој. Како је саопштило
немачко Савезно министарство унутрашњих послова, на основу података Савезног
уреда за миграцију и избеглице, прошлог месеца је 697 држављана Србије
затражило политички азил.
То је знатно више од броја захтева које су поднели грађани Авганистана, Ирака,
Пакистана, Ирана и Сирије. Као и претходних месеци, број држављана Србије који су у
Немачкој добили азил, статус заштићеног избеглице или барем поштеду од
протеривања, раван је нули.
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Почетком прошле недеље из савезне покрајине Северна Рајна Вестфалија у Србију је
протерано 50 грађана чији су захтеви за азил одбијени. Реч је претежно о Ромима, а
међу протеранима било је и 17 малолетника.
ДЕСЕТ ПОРОДИЦА ДОБИЛО СТАНОВЕ
Правда – Србија, Датум : 24.2.2012, Страна : 3
ИНВЕСТИЦИЈЕ У КРУШЕВЦУ
КРУШЕВАЦ - У Улици Бранка Јанковића од јуче званично живи десет социјално
угрожених породица, којима су свечано уручени кључеви станова. Изградња је
финансирана фондовима Европске уније, а Град Крушевац је учествовао са
пројектном документацијом.
Комесеријат за избеглице је у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике
развио програм подршке најугроженијим друштвеним категоријама, па је тако
спровођење пројекта у Крушевцу један пример успешне подршке решавању оваквих
стамбених проблема.
Новоизграђени стамбени објекат омогућава трајно становање осам интерно расељених и
избеглих породица и две социјално угрожене породице из локалне заједнице, од којих је
већина живела у готово нехуманим условима. Све ово је део пројекта „Подршка
интерно расељеним лицима и избеглицама у Србији“, кога финансирају АСБ и ЕУ,
у сарадњи са Комесаријатом за избеглице Републике Србије и Градом Крушевцом.
ПРОВЕРАВА СЕ ПОСЛОВАЊЕ ЗАДРУГЕ
Правда, Датум : 24.2.2012, Страна : 6
ИЗБЕГЛИЦЕ КОД ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ЗРЕЊАНИН - Пројекат запошљавања избеглица у Еколошкој задрузи
„Зрењанинка“ реализован је са УНХЦР-ом, а замишљен је као врста социјалног
предузетништва, што не може да функционише без присуства локалне самоуправе,
која је на свој начин изашла у сусрет - рекао је Радомир Кукобат, директор
Покрајинског фонда за избегла и расељена лица, на јучерашњем састанку
представника Удружења за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима са
градоначелником Зрењанина.
Наш пројекат је истекао у децембру прошле године. Добили смо извештај о раду и
пословању те фирме. Дали смо средства за плате и трошкове регистрације, а за
оперативне ствари нисмо ми задуж ени. У извештају о раду задруге стоји да је све
поштовано како треба, а да ли је тако, провериће надлежни органи - рекао је Кукобат.
Према њемим речима, оснивачи не би требало да имају добит, и ту су изабрани само
формално, с тенденцијом да се повуку кад задруга заживи.
У разговору са представницима избеглица Кукобат је забележ ио све примедбе које су
изнели присутни и обећао да ће проверити спорне наводе. Помоћ је обећао и
градоначелник.
Зрењанину је у интересу да ово предузеће функционише исправно, са свим запосленим,
и да се шири. Ангажоваћу се на томе да се све испита, као и да од полиције и тужилаш
тва сазнам докле се у томе стигло - изјавио је др Милета Михајлов, градоначелник
Зрењанина. Поред Марка Гвозденовића, председника Удружења за помоћ избеглицама,
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и саветника Милана Мркобрада, на састанку са градоначелником били су и Даница
Павић, бивша радница и Маја Пандуров, представник Клуба за борбу против корупције.
ЗНАЧАЈНА ИЗДВАЈАЊА ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Преглед, Датум : 24.2.2012, Страна : 5
Крушевац
Јоланда Сан Хозе, прва секретарка и шефица сектора у делегацији ЕУ у Србији,
изјавила је јуче у Крушевцу да је Европска унија до сада издвојила 64 милиона
евра за решавање проблема интерно расељених, избеглица и социјално угроженог
становништва у Србији.
Приликом отварања зграде за социјално становање у Крушевцу, чију је изградњу
са 183.000 евра финансирала ЕУ, она је казала да ће се до краја године из
претприступних фондова обезбедити додатних седам милиона евра са крајњим циљем
да се затворе сви колективни центри. „Зграда у Крушевцу део је ширег пројекта,
вредности миллион евра, и из тих средстава изграђена је још једна зграда за социјално
становање у Ужицу, подељен је грађевински материјал и све је то део програма за
побољшање услова становања људи који су живели у колективним центрима“, рекла је
Сан Хозе. Подсетивши да је прошле године одржана регионална конференција на којој
су учествовале Хрватска, Црна Гора, Србија и Босна и Херцеговина, на којој је
договорен регионални пројекат за смештај избеглих и расељених особа, она је казала да
је у току још један пројекат вредан три милиона евра који ће такође дати конкретне
резултате.
Светлана Велимировић, заменик комесара за избеглице у Србији, захвалила је
овом приликом делегацији ЕУ која, како је рекла, сваке године подржава
програмирање различитих видова помоћи за избегле и интерно расељене, као и
повратнике према споразуму о реадимисији.
ЕУ ЗАТВАРА КОЛЕКТИВНЕ ЦЕНТРЕ
Правда, Датум : 24.2.2012, Страна : 7
ФОНДОВИ ЗА УГРОЖЕНЕ
КРУШЕВАЦ - Јоланда Сан Хозе, први секретар и шеф Сектора у делегацији
Европске уније у Србији, изјавила је у Крушевцу да је Европска унија до сада
издвојила 64 милиона евра за решавање проблема интерно расељених, избеглица и
социјално угроженог становништва у Србији, и да ће се до краја године из
претприступних фондова обезбедити додатних седам милиона евра са крајњим
циљем да се затворе сви колективни центри.
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PRESS CLIPPING
Субота 25.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
Данас, Датум : 25.2.2012, Страна : 14
Крагујевац - У блоку Авала, у крагујевачком насељу Аеродром, јуче је свечано
предат на коришћење новосаграђени стамбени објекат, са 15 станова намењених
избегличким и социјално угроженим породицама, који су, кроз пројекат Европске
уније Унапређење социјалне и економске интеграције избеглица и интерно
расељених лица, заједнички изградили надлежна агенција Европске уније и град
Крагујевац.
Уз подршку Комесаријата за избеглице, пројекат ЕУ у Крагујевцу реализују
овдашња Градска стамбена агенција и удружење 484. Кључеве од 15 станова у
новом објекту у блоку Авала јуче је добили 12 интерно расељених породица са Косова,
које су до сада биле смештене у избегличком кампу, као и три социјално угрожене
породице из Крагујевца.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 1
КРУШЕВАЦ
У Улици Бране Јанковића усељена је зграда у којој је дом нашло осам
избегличких и две социјално угрожене породице. ЕУ је за изградњу обезбедила
183.000 евра, док је град Крушевац учествовао са 65.000 евра.
ПЕРФОРМАНС О УГРОЖЕНИМА
Блиц – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 8
Група “Хајде да...” вечерас од 19 сати организује перформанс “Да се њихова порука
чује” у простору СКЦ у Бановини.
Перформанси и кратки видео записи настали су као продукт седмодневног
тренинга о потребама маргинализованих група, ЛГБТ популације, особа са
инвалидитетом, младих Рома, младих из руралних подручја, избеглих и интерно
расељених и ратних ветерана.
СТАНОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Блиц – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 2
К Р АГ У Ј Е ВАЦ - Представник делегације Европске уније у Србији Мартин Керн
уручио је јуче у Крагујевцу кључеве станова за 12 породица расељених са Косова који
су 13 година били смештени у колективном центру. Стамбену зграду са 15 станова
намењену расељеним и социјално угроженим породицама заједно су финансирали ЕУ и
Град Крагујевац кроз пројекат који реализује Комесаријат за избеглице Србије.
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УКРАТКО
Вечерње Новости, Датум : 25.2.2012, Страна : 4
БЕОГРАД - На шалтерима свих пошта у Србији данас почињу исплате редовних и
привремених новчаних накнада расељенима са подручја КиМ, саопштено је из
Националне службе за запошљавање.
СТАНОВИ ЗА 10 ПОРОДИЦА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 18
НАЈУГРОЖЕНИЈИ ДОБИЛИ КРОВ НАД ГЛАВОМ
КРУШЕВАЦ - Ђурђица Мојсић, из Ораховца, била је трудна када је Кфор у последњем
тренутку евакуисао с Космета 1999. године. После 12 година подстанарског живота
петочлана породица Мојсић добила је кров над главом у згради за социјално становање
у Улици Бране Јанковића бб.
У згради на периферији града, домове је добило још 10 интерно расељених или
избегличких породица. Свака прича је тешка на свој начин. Јулијана Башић је
самохрани родитељ са дететом, пристигла у Крушевац реадмисијом из Италије.
Њена комшиница Марија Стошић, из Приштине, сама подиже двоје деце. Млађи син
похађа специјалну школу... Сви се сами питају како су толико година успевали да
плаћају кирију. Станови су подигнути донацијом ЕУ и града Крушевца.
БИЗНИС
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.2.2012, Страна : 17
КУРШУМЛИЈА - НВО "Енеца" из Ниша потписала је уговор са куршумлијском
општином о донацији осморо избеглих и интерно расељених, којима ће бити
додељена опрема у вредности од 2.000 евра за почетак приватног бизниса.
У питању је пројекат који финансира ЕУ. До сада су ову помоћ, по речима
председнице Весне Јаковљевић, добиле 23 избегле и расељене особе настањене на
подручју куршумлијске општине.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 27.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

КАКО ЈЕ ЂОРЂИЈЕ ПОСТАО ЛАЛА
Политика, Датум : 26.2.2012, Страна : А8
Шесточлана породица Ђоровић с Космета напустила избеглички камп и купила
лепу кућу у Башаиду, али ту није крај њиховим проблемима
Башаид – Шушти ветар у епицентру севернобанатског микросвета. Белина снега меша
се с типичним сивилом облачног преподнева, одакле је управо побегла магла,
стварајући идеални колорит за равничарску меланхолију. Али Ђорђије није типични
Лалош који живи у другој брзини, коме је равно све до Суботице на северу, и до
Београда, на југу. Шта је сада Ђорђије Ђоровић? Интерно расељено лице које цупка,
поскакује у летњим папучама и виче, усред села Башаид: „Ајде, упадајте, поцрках на
ову ладноћу!”. Или је љубазни домаћин што нас дочекује играјући колце испред
металне зелене капије, као кандидат за Лалу који ради на пет хиљада обртаја.
То је Ђорђије! Кућевласник, новопечени равничар, родом из неког, сада тако далеког
села код Клине, који је протеран из јужне покрајине, настањен сада у северној. У селу
Башаид, удаљеном 22 километара од Кикинде, 33 од Зрењанина и 18 од Бечеја.
Писао сам о о Ђорђију, његовој супрузи Милици и четворо деце септембра прошле
године. Једини се Ђорђије из тужног, уклетог кампа за избеглице у Крњачи јавио на
позив „Политике” да обиђе војвођанско село и уз помоћ Комесаријата за избеглице
купи неку од јефтиних, напуштених кућа из којих су млади побегли у град, а старци
под земљу.
Ђорђије је био пред пуцањем у кампу изгубљених душа на ободу Београда, ужелео се
дворишта, штала и слободе, али није имао ни цвоњка за превоз до Војводине.
Али, коцкице су се поклопиле, сеоске власти Башаида упутиле су званични позив да
избеглице дођу, да покупују двадесетак напуштених кућа, да се населе, да попуне
демографску црну рупу… Село је гасификовано, с кафићима, школом и вртићем,
продавницама, домом здравља који ради у две смене. Башаидом патролирају полиција и
бендови који се ту загревају пред новосадске тезге. Ко се моли богу, има где то да
учини, ко хоће преко леба погаче, нема где да уплати лото.
И, стиже Ђорђије, у возилу УНХЦР-а, као висока званица. Запала му тада за око лепа,
бела кућа, зидана крајем педесетих, са уређеним двориштем, пет великих чистих соба,
свињцем стерилним као апотека и оставом за алат. Али, газдарица је снимила госте,
чула да Комесаријат купује куће, па подигла цену на 12.000 евра. Ђорђије је клонуо,
његова Милица, родом из Санског Моста, добра али љута Босанка, почела је да куне и
чинило се да ће Ђорђије довека остати у Крњачи, као човек без адресе који обитава на
црном хлебу и лековима за смирење.
Силна обећања
Али Ђорђије је од оних ликова који заслужује хепиенд. Једног сунчаног јутра, 17. јуна
1999. године, побегао је из Дреновчића, тако се зове то село с бајковитим пејзажем, а
потом скитао, надничио и диринчио по селима дуж Ибарске магистрале. Двоје деце је
добио у избеглиштву, двоје је повео са собом.
Најстарији Василије има 17 година, Марија 15, а Немања 11 и Стефан две и по године.
Има Ђорђије још шесторо из првог брака и расути су, што по свету, што по Србији.
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Ђоровићи су прекинули да маштају о Војводини, о кући, о свињцу и дворишту, из
Комесаријата се ућутали, заборавили на силна обећања о давању 7.000 евра по
кући, о томе да би на леђима носили несрећнике до јефтиних кућа, само да напусте
кампове…
Срећа, међутим, није заувек окренула леђа Ђорђију. Људи из хуманитарне
организације „Дански савез” читају „Политику”, па су видели како смо распукли
слику породице испред беле, лалошке куће, у Улици Николе Тесле, број 59, задња
пошта Башаид. Дил је брзо склопљен. Цена куће је спуштена на 10.000 евра,
Данци су дали 8.000, Ђорђијев син из Шведске послао три хиљаде, Комесаријат,
дакле, наша драга и брижна држава се „придружила” с нула евра. Данци су за
Ђорђијем послали и стари намештај, Комесаријат није послао ни чоколаду за
клинце.
Срећна Нова, 2012, Ђорђије! Унео је овај педесетдвогодишњак само ствари и загрејао
смедеревац. Бела, типична лалошка кућа, почела је да дише. Требало би да је овде крај,
требало би да напишем да су Ђорђије, његова Милица и деца живели срећно, до краја
живота. И била би ово бајка, да није српска! Ђорђије, дакле, није унапређен у грофа.
– Уселисмо се усред зиме, послушасмо државу, одосмо из кампа! Комесаријат нам
није дао ни евро за кућу, ни помоћ за усељење, ни социјалну помоћ, ни пакете
хране. Остављени смо на милост и немилост – каже Ђорђије, док Милица кува
кафу.
Расељена лица
И жена куне, псује, производи више децибела него сирена за ваздушну опасност. Зар да
њена деца немају за хлеб у снегом окованом селу? Да није било комшинице бакаСтојке, која им је дала дрва, да није било комшије Живе, који им је донео кило масти и
две патке, да није било осталих, добрих људи из Башаида, ко зна како би завршили?
Можда као замрзнута, интерно расељена лица, без дрва, без брашна, без хлеба… Само
снега! Узалуд је звао Ђорђије у помоћ. У МУП-у Кикинде нису желели да му издају
пребивалиште, на основу кога би деца могла да добијају дечји додатак.
– Долазили су из полиције и испитивали нас, као да смо из Ал Каиде! Не верују да овде
живимо. Питају ме, ал да брзо одговорим: Како ти се зове учитељица твог детета? Како
се зове директор школе? Ја их молим да ми дају папире, показујем држављанства,
изводе, уговор о куповини куће… Сумњиво лице тихо ми и поверљиво препричава
детаље с информативног разговора. Шта је Богу скривио црни Ђорђије? Јесте да је црн
и брадат, јесте да има подочњаке, јесте да је једва покретан и једва разумљив, јесте да
воли да попије… И његова Милица, што јес, јес, псује и куне државу и власт тако
гласно да је чују и даље од Кикинде, све до Хоргоша, али нису ваљда то разлози да њих
двоје постану интерно расељени Бони и Клајд, људи који се проверавају већ два
месеца, као потенцијална претња за националну безбедност?
У помоћ је ускочио и шеф Месне заједнице Зоран Петровић. Отишао је до МУП-а
Кикинде где му је објашњено да МУП Палилуле заправо још није одјавио Ђорђија, па
отуд неспоразум. Једна полиција не зна шта ради друга полиција. Формално, црни
Ђорђије је још становник кампа у Крњачи, без сертификата да је постао Лала.
Антрфиле : Без помоћи
Од јуна прошле године нема расподеле пакета хране за избегла и расељена лица у
повереништву у Кикинди – изјавио је за „Политику” Предраг Војновић, повереник за
избеглице и интерно расељена лица у Кикинди, одговарајући на питање зашто је
породица Ђоровић остала без помоћи током ледене зиме. Војновић је рекао да је
упутио Ђорђија у Црвени крст, Центар за социјални рад и Фонд општинске
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солидарности. Ђорђије је рекао да је Војновић био једини представник државе
који се заложио за његову породицу.
БИЋЕ НОВЦА ЗА СТАНОВЕ ПОВРАТНИКА
Дневник, Датум : 26.2.2012, Страна : 12
ИНТЕРВЈУ СТАНКО ЈАНИЋ, ПОМОЋНИК МИНИСТРА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ
У ВЛАДИ ХРВАТСКЕ
Почетком седмице усвојен буџет Хрватске за 2012. годину предвидео је значајне
уштеде на расходовној страни. Између осталог, смањен је и износ на позицији која
се односи на тзв. подручја посебне државне скрби (ППДС), где се до сада један од
најважнијих програма односио на стамбено збрињавање и обнову у рату
оштећених стамбених јединица, као и стамбено збрињавање бивших носилаца
станарског права.
– Иако су за ове програме буџетска средства у 2012. мања у односу на прошлу
годину за око 20 процената, односно сада износе 414,31 милиона куна (око 55
милиона евра) предвиђени програм биће реализован – категоричан је у изјави
„Дневнику” помоћник министра за регионални развој и фондове ЕУ Станко
Јанић.
– Наиме, планирани број изградње и обнове стамбених јединица у овој години
оствариће се у потпуности јер је лане већ започела изградња већег броја станова, а у
овој години се очекује завршетак истих и реализација остатка плана. Тако ће, на
пример, у овој години бити осигурана квота од 834 стана за бивше носиоце
станарског права, као што је и планирано.
По Јанићевим речима, важно је истаћи и да је програм стамбеног збрињавања
направљен за трогодишњи период у којем се очекује и практични завршетак програма.
– До сада је новац за реализацију алоциран искључиво из буџетских ставки, а од
идуће године биће доступна и донаторска средства, што ће значајно убрзати
процес изградње и обнове стамбених јединица. Иначе, поред овог програма, на
подручју посебне државне скрби посебно се суфинансирају пројекти изградње или
обнове објеката комуналне и социјалне инфраструктуре. И за ову годину су планирана
средства у износу од 35 милиона куна, што је исти износ као и прошле године.
Да ли би се смањење издвајања за ППДС могло на известан начин компензовати кроз
европске и пројекте прекограничне сарадње?
– У овој години осигурана су буџетска средства у износу од 501 милион куна за два
програма подстицања регионалне инфраструктуре и привреде те прекограничне и
транснационалне сарадње, што је за 127 милиона куна више него лане. У претходно
наведеном износу укључена су средства претприступног програма ИПА и средства
Европске инвестиционе банке. И реализација ових програма значајно ће утицати на
развој подручја посебне државне скрби.
Истовремено, будућа реализација инфраструктурних пројеката и пројеката подстицања
развоја одређених грана привређивања повећаће укупни привредни раст и развој
јединица локалне и регионалне самоуправе.
У наредном периоду део средстава биће намењен и улагањима у припрему и израду
пројеката суфинансираних из структурних и Кохезијског фонда Европске уније.
Министарство регионалног развоја и фондова ЕУ, као будуће средишње тело за
координацију структурних фондова, учиниће максималне напоре како би се
апсорпцијски капацитети јединица локалне и регионалне самоуправе подигли на виши
ниво. Самим тим, развојне компоненте свих регија, а посебно оних које се налазе у
подручју посебне државне скрби, биће снажније.
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Избеглице су сагласне да је највећа препрека за њихов повратак сада, заправо,
економске природе. Да ли се у 2012. години могу очекивати пројекти који би
подстакли запошљавање, поготово у повратничким срединама, или то у овим
економским и финансијским околностима није реално?
– На самом почетку Програма Владе Републике Хрватске за период 2011-2015.
година пише: „У тешкој економској кризи, с којом је Хрватска суочена, нужно је
покренути привредни опоравак и раст, осигурати нова радна места и ново
запошљавање, праведније расподелити терет кризе и створити темељ за већа
примања и раст животног стандарда грађана...“
Сходно томе, у првих пар месеци рада, Влада је упутила у процедуру, а Сабор
усвојио, неколико закона којима се постиже пореско растерећење привреде,
смањење доприноса на плате те осигуравају олакшице за реинвестирану добит. Уз
то, доношењем буџета за 2012. створене су претпоставке за почетак новог
инвестиционог циклуса, који ће допринети даљем јачању привреде, а тиме и
запошљавања, те за почетак провођења мера које ће се реализовати кроз програме
осмишљене у министарствима из подручја саобраћаја, инфраструктуре, привреде,
предузетништва, пољопривреде и туризма. Наравно, није реално очекивати да ће се
одмах, у неколико месеци, значајно повећати број запослених, али се стварају реалне
претпоставке да се у средњорочном периоду и то оствари.
Планирано је да ове године буде одржана донаторска конференција, на којој би
било прикупљено 584 милиона евра за решавање статуса најугроженијих избеглих
и расељених лица у региону. Ако се у обзир узме економска криза, да ли ће
конференција уопште бити одржана и да ли је реално да се прикупи пројектовани
износ?
– Све активности везане за одржавање донаторске конференције у априлу ове године
одвијају се сходно предвиђеним роковима. На пред-донаторској конференцији,
састанку на којем се информисани потенцијални донаторе о напретку процеса
регионалне сарадње за повратак избеглица, исказан је добар одазив
потенцијалних земаља донатора и запажен значаја интерес за процес. Програм је
презентован представницима САД, Јапана, Италије, Ирске, Норвешке, Шведске,
Данске, Финске, Немачке, Малте, Аустрије, Кипра, Словеније, Словачке, Чешке,
Француске, Румуњске, Азербејџана, Турске, Саудијске Арабије, Кувајта и Катара.
У току су даљи разговори с представницима држава потенцијалних донатора,
укључујући УНХЦР, Европску унију, те представнике држава регије које ће бити
корисници донаторских средстава.. Управо чињеница да су четири државе регије
направиле заједнички пројект за изналажење трајних решења избјегличког питања
међународна заједница сматра похвално, те истиче као пример другима.
Уколико средстава не буде довољно, да ли је већ припремљен план како да се мањак
надомести или ће државе бити приморане на редукцију планова за збрињавање
избеглица?
– Поред бесповратних средстава, које предвиђамо да прикупимо на донаторској
конференцији, у случају потребе биће осигурана и средства дугорочних кредитних
линија. Она ће, у случају потребе, надокнадити евентуални недостатак донаторских
средстава.
Антрфиле : За мањине исто пара
Имате ли информацију да ли ће и у којој мери бити смањено финансирање институција
српске мањине у Хрватској и хоће ли хрватска заједница у Војводини моћи да у 2012.
рачуна на одређену финансијску потпору свог рада?
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– Иако конкретне бројке нису још у потпуности познате, у појединим истим ставкама
буџета више је корисника, а институције које се баве мањинским питањима у
Републици Хрватској очекују квалитетнију помоћ у овој години.
Средства Савета за националне мањине тек су незнатно смањена, значи реално је
очекивати да ће програми за остваривање културне аутономије, информирања и
издаваштва бити на прошлогодишњем нивоу.
Истовремено, Хрватска заједница у Војводини наставиће да прима одговарајућу помоћ,
јер су у буџету за 2012. годину у ставци Министарства вањских и европских послова
предвиђена средства за Програме Хрвата изван Републике Хрватске у износу од 7,681
милиона куна.
Могућа сарадња с Тесла банком
Да ли је ваше министарство припремило некакав заједнички програм активности са
Тесла банком?
– Министарство регионалног развоја и фондова ЕУ до сада није припремало заједничке
програме с Тесла банком. Но, како су њихове активности и напори усмерени подршци
развоју повратничких средина, отворен је простор за могућности будуће сарадње.
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PRESS CLIPPING
Уторак 28.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ЗАСТРАШИВАЊЕ ЗБОГ КРИТИКЕ ВЛАСТИ
Правда, Датум : 28.2.2012, Страна : 9
ОШТЕЋЕН АУТОМОБИЛ МИОДРАГА ЛИНТЕ
БЕОГРАД - На возилу „рено кангу“ које користи председник Коалиције удружења
избеглица Миодраг Линта, претпрошле ноћи разбијено је стакло на вратима од
гепека. Линта сумња да је у питању политичка провокација и врста директног
застрашивања, а о свему је обавестио и полицију.
Сматрам да се ради о политич ки мотивисаном догађају који је усмерен да застраш и
Коалицију удружења избеглица као и мене лично, да одустанемо од критике државне
политике лажног помирења према бившим југословенским републикама и борбе да се
избеглим и прогнаним Србима и другим оштећеним грађанима врати одузета имовина,
успоставе исти стандарди у суђењима за ратне злочине и коначно реши питање
несталих лица - каже Линта.
Председник Коалиције удружења избеглица сматра да је прљава кампања против
њега и његове организације почела 11. јануара, када је потписан Споразум о
сарадњи између Српске напредне странке и Коалиције удружења избеглица.
Из возила није узета прва помоћ нити стерео уређај, а иако се те ноћи на паркингу
налазио већи број возила, ниједан други аутомобил није оштећен.
ПОМОЋ
Вечерње Новости, Датум : 28.2.2012, Страна : 4
ЕВРОПСКА унија планира да уложи 2,6 милиона евра у пројекте за социјалну
инклузију избеглица и интерно расељених лица, који ће се спроводити у 25
општина и градова у Србији.
Уручивању бесповратне помоћи у Палати Србије данас ће присуствовати шеф
делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер, министар рада Расим Љајић и републички
комесар за избеглице Владимир Цуцић.
ОШТЕЋЕН АУТОМОБИЛ МИОДРАГА ЛИНТЕ
Политика, Датум : 28.2.2012, Страна : А8
Аутомобил „рено кангу” председника Коалиције удружења избеглица Миодрага Линте
оштећен је јуче на Новом Београду. „Станујем код ’Фонтане’, када сам око 9 часова
дошао на паркинг затекао сам разбијено стакло на петим вратима. Ово схватам као
застрашивање због моје критике лажног помирења Београда и Загреба, посебно након
што сам потписао споразум са СНС-ом”, каже Линта најављујући писмо директору
полиције Милораду Вељовићу у коме ће инсистирати на расветљавању овог случаја.
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PRESS CLIPPING
Среда 29.02.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
НЕМА ПОВРАТКА СРБА НА КОСОВО
Правда, Датум : 29.2.2012, Страна : 5
РАДОЈИЦА ТОМИЋ, МИНИСТАР У КОСОВСКОЈ ВЛАДИ
ПРИШТИНА - Налазимо се на почетку године у којој би морао да се догоди
преокрет у политици повратка, у којој би морао да заживи закон бар у оном делу
који се односи на политику запош љавња на Косову, каже у интервјуу за „Правду“
Радојица Томић, министар за заједнице и повратак у влади Косова.
Шта кочи повратак?
Политика повратка која је вођена у протеклих 12 године, са резервом за претходну
годину, не може добити прелазну оцену. Нико ко је иоле савестан и одговоран, не
може да каже да политика и свеукупан процес повратка задовољава стандарде који се
намећу и траже у демократском друштву. Напросто, повратак се није догодио. У
присуству међународне заједнице и под њеним надзором догодили су се страшни
промашаји. Утрошена су огромна средства, милиони и милиони евра, а на терену
имамо празне повратнич ке куће и углавном старце, назови повратнике.
Очигледан пример је Српски Бабуш код Урошевца, Зочиште код Ораховца. Нове куће,
нажалост празне, амбуланте, водоводна и канализациона мрежа, асфалтиране улице,
сокаци, сви услови за живот, али људи нема, нити, бар по нашим информацијама, они
имају намеру да се врате.
Неко због тога треба да сноси кривицу?
У питању је потврда једне промашене политике, која представља директну последицу
неусаглашене, често пута смишљене политике да се спречи, уместо подржи повратак.
Када говоримо о кочницама повратка, морам да кажем да одговорност сносе сви,
почев од расељених, преко надлеж них у влади Косова и Влади Србије, до
међународних субјеката. Свако је водио своју политику, у којој је расељени био пуки
предмет поткусуривања. Свако је имао свој циљ, али су последице велике, јер се
налазимо у ситуацији да је све мање оних који желе да се после 12 година живота ван
Косова врате на своје.
Али, неко је ипак крив?
Тешко је говорити о одговорности, јер не верујем да ће међународна заједница
прихватити оцену да је њена одговорност највећа, пошто је у протеклих 12 година,
посебно у периоду до 2008. године до проглашења независности Косова, у њеним
рукама било све. С друге стране, косовске институције сасвим извесно неће преузимати
одговорност за туђе промашаје, а то неће ни Влада Србије и њене институције.
Да ли је повратак уопште могућ?
Покушавамо да докажемо да је повратак могућ и одржив. Конкретно, „збрисали“
смо такозвани организовани повратак, што је заправо перфидан начин за прање
пара и још веће усложњавање процеса повратка, и у блиској сарадњи са
Британијом започели пројекат повратка у Призрен, Гњилане, Ново Брдо...
Нико неће признати кривицу, али ће имати алиби зашто повратак није успео?
Дошао је тренутак да нико, баш нико, више нема алиби за одлагање процеса повратка.
Међународна заједница је схватила да је немогуће надокнадити изгубљено времена и
средства, и баш зато је потребна озбиљност и косовских институција и власти Србије.
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Антрфиле : Јака воља
Расељеним људима није могуће упутити неку оптимистич ку поруку?
Ушао сам у политику јер разумем и схватам шта значи живети на своме, живети
слободно, али и како је живети у изолацији и обесправљено. Желим да свака
расељена породица добије могућност да се врати тамо где жели, без наметања и
условљавања. Једноставно, залажем се да све заједнице на Косову имају исти
статус и да се не препознају по националној припадности и вероисповести. Мој
циљ је да сваки повратник у сваком тренутку осећа да је заштићен и да се о његовој
безбедности брину надлежне институције, да не стрепи, попут повратника у Жачу, од
надолазеће ноћи или од тога шта ће политичари одлучити у његово име.
ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 2,6 МИЛИОНА ЕВРА
Правда, Датум : 29.2.2012, Страна : 9
БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ ЕУ ЗА 25 ОПШТИНА
БЕОГРАД - Представницима 25 општина и градова Србије додељена је
бесповратна помоћ Европске уније од 2,6 милиона евра за реализацију пројеката
социјалне интеграције и запошљавања избеглих и интерно расељених.
Реч је о пројектима који ће бити реализовани у наредних годину дана, а у њих ће бити
укључен и део најугроженијег домаћег становништва у тим локалним заједницама.
Сертификате њиховим представницима уручили су шеф Делегације ЕУ у Србији
Венсан Дежер и министар рада и социјалне политике Расим Љајић.
Ваши пројекти су прошли нашу ригорозну селекцију, јер ће на најбољи начин
допринети заједничким напорима да помогнемо избеглицама и расељеним лицима
- нагласио је Дежер и додао да се ради о пројектима који су битни за угрожено
становништво.
Дежер је указао да ће тим пројектима бити решени важни проблеми најугроженијих
избегличких и расељеничких породица у којима је доста старих, болесних и особа са
инвалидитетом, и објаснио да програм ЕУ обухвата и обуку кроз коју ће избегла и
интерно расељена лица бити оспособљена за обављање одређених делатности из
области социјалне заштите. Министар Љајић је указао да је Србија по броју избеглица
13. земља у свету и прва у Европи са 74.500 избеглица и 200.000 интерно расељених.
ИЗБЕГЛИМА 2,6 МИЛИОНА €
Вечерње Новости, Датум : 29.2.2012, Страна : 4
за 25 опШтина и градова Србије додељена помоЋ ЕУ
ПРЕДСТАВНИЦИМА 25 општина и градова Србије додељена је јуче бесповратна
помоћ ЕУ у укупном износу од 2,6 милиона евра за реализацију пројеката социјалне
интеграције и запошљавања избеглих и интерно расељених. Реч је о пројектима који ће
бити реализовани у наредних годину дана, а у њих ће бити укључен и део
најугроженијег становништва у тим локалним заједницама, а сертификате њиховим
представницима уручили су шеф Делегације ЕУ у Србији Венсан Дежер и министар
рада и социјалне политике Расим Љајић.
Дежер је објаснио да ће бесповратну помоћ ЕУ добити 28 пројеката у 25 општина и
градова и да је реч о најуспешнијим пројектима који су од 37 приспелих одбрали
Делегација ЕУ у Србији и Министарство рада и социјалне политике.
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Министар Љајић указао је да је Србија по броју избеглица 13. земља у свету и прва у
Европи са 74.500 избеглица и 200.000 интерно расељених и додао да још има 3.000 које
живе у колективним центрима којих има 41.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 01.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗБАЦУЈУ НА УЛИЦУ
Правда, Датум : 1.3.2012, Страна : 7
БЕОГРАД - Породица Стојисављевић, која је већ двадесетак година смештена у
неформалном колективном центру за смештај избеглица у Пионирском граду на
Кошутњаку, пре двадесетак дана добила је налог Првог основног суда да се до 1.
марта у подне исели из принудног смештаја. Стојисављевићи су, тврде, једна од
три породице које су добиле решење Града, и то без права на жалбу.
Босиљка Стојисављевић, стара 76 година, којој је решење упућено, једва је
покретна, јер се већ годинама опоравља од последица можданог удара. Са њом
живе син Никола и кћерка Љубица, који не знају куда да иду и шта да раде са
болесном мајком ако заиста буду избачени на улицу.
Нећемо у контејнер
- Ми смо 1991. године избегли из Лике, из Госпића, и отада смо смештени овде. Ја
радим, док мој брат чува мајку, коју не смемо да остављамо саму, јер је готово
непокретна и не може да брине о себи - прича Љубица Стојисављевић, док старица
Босиљка слеже раменима и понавља: „Ја не знам где ће они са мном.“
- На налог за исељење који смо добили немамо право жалбе, и не знамо шта да радимо.
Ја нисам рођена, нити сам икада живела у контејнеру, па нећу ни сад - огорчено каже
Љубица, и напомиње да је у згради у којој Стојисављевићи живе смештено укупно шест
породица, а да су, према њеним сазнањима три добиле налог за исељење. Један је био
упућен човеку који одавно више и не борави у тој згради, а породицу која је добила
трећи налог нисмо затекли у стану.
Обећали им смештај
У Београду тренутно постоји 21 неформални колективни центар за смештај избеглица,
у којима живи више од 1.000 људи. Центар у Пионирском граду пре само десетак
дана посетио је заменик градоначелника Милан Кркобабић, који је станарима
донео помоћ у виду пакета хране, ћебади и средстава за одржавање хигијене.
Том приликом Кркобабић је подсетио да Град Београд намерава да расели
преостала три формална центра за смештај избеглица, а потом и 21 неформални,
али под условом да најпре расељенима обезбеди радна места и кров над главом.
Кркобабић је напоменуо и да ће наредних дана у станове у Великом Мокром Лугу
бити усељено 20 избеглих и расељених породица, а да се после тога наставља са
збрињавањем, и то углавном у сеоским домаћинствима по рубним крајевима
престонице. До закључ ења овог броја покушавали смо да од Милана Кркобабић а
добијемо објашњење за исељење породица из Пионирског града, али он није одговарао
на позиве.
Антрфиле : Полиција надгледа
Љубичин брат Никола напомиње да их већ неколико дана посећује полиција, која
проверава да ли су спремни за исељење.
- Не знам шта хоће од нас. Можда сумњају да имамо оружје, будућ и да је доста
избеглица са собом са ратиш та донело наоружање - нагађа Никола Стојисављевић, и
додаје да би се лако одрекао станишта у неформалном центру и сналазио се само да
није тешко покретне мајке.
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НЕИСТИНА У СЛУЖБИ ДНЕВНО-ИЗБОРНЕ ПОЛИТИКЕ
Данас, Датум : 1.3.2012, Страна : 8
РЕАГОВАЊЕ :Поводом текста „Линта сматра да је реч о политички мотивисаном
нападу“
У вашем броју од уторка 27. фебруара објавили сте текст под насловом „Линта
сматра да је реч о политички мотивисаном нападу“ који представља класичну
предизборну манипулацију и злоупотребу. Аутор текста наводи, цитирам
„демолирали су јуче ујутро ауто..,“, „затекао кола са разлупаним стаклима“...
„политички мотивисани напад“...“претње упућене од Комесара за избеглице РС“...
Па да кренем редом:
Није демолиран ауто, већ разбијено задње стакло. Дакле, није он затекао кола са
разлупаним стаклима, већ једним стаклом. Реч је о нажалост учесталом ситном
криминалу масовног разбијања задњих стакала ради крађе сета за Прву помоћ (у овом
случају актен-ташне) што сваки грађанин (полиција посебно) зна. Каква је ту
политичка позадина? Опет неистина у служби дневне-изборне политике.
Сложићете се са мном да се политички напади изводе паљењем кола, бомбом или
тоталним демолирањем аута, зар не?
Пошто сам директни судионик састанка удружења избеглица и њихових
представника у КИРС-у, дужан сам због себе, јавности и наше организације која је
респектабилна да јавно кажем да је комесар за избеглице РС тада изјавио да сва
удружења која се укључе у политичку кампању на начин да потписују коалиције
и савезе са било којим странкама (у овом случају са СНС-ом), не могу и неће
имати исти статус као пре јер постају политички инструмент странака, што је
противно свим конвенцијама и повељама УН-а о избеглицама. То је речено! О
каквим претњама прича г-дин Линта? Па изгледа да је малтене комесар наручио да г.
Линти разбију задње стакло од аута крај којега је ставио „на изволте“ актен-ташну!?
Дакле опет манипулација. Сет неистина или преувеличаних чињеница су, надамо се,
несретно упаковане да се од г-дина Линте направио српски Нелсон Мандела као једини
и неприкосновени борац за права избеглица и прогнаних лица што је у најмању руку
смешно.
Наиме, г-дине уредниче, постоји низ удружења у Србији као што су Регионални
одбор за помоћ избеглицама Војводине, Центар за комуникацију „Правда“,
Асоцијација избегличких удружења, Заједница Срба Хрватске и БиХ, Савет
избеглица итд. која су много бројнија, утицајнија и не подржавају коалиције
избеглица са било којом странком, па ни са СНС-ом и не желе бити монета за било
чију предизборну трговину.
Драган Секуловић, председник УО Центра за комуникацију „Правда“
НА ПРАГУ ПОМОЋ У КУЋИ
Дневник, Датум : 1.3.2012, Страна : 9
ЕУ ФИНАНСИРА ГРАДСКИ ПРОЈЕКАТ СА 111.160 ЕВРА
Новом Саду је одобрен пројекат из области социјалне инклузије, под називом
„Home Care Services in Novi Sad”, који ће се реализовати у партнерству са Центром
за социјални рад и Новосадским хуманитарним центром, саопштавају из Градске
куће. Вредност пројекта је 111.160 евра, а финансира га Делегација Европске
уније у Републици Србији кроз пројекат Унапређење права и запошљавања и
животних услова избеглих и расељених лица у Србији.
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Пројекат ће трајати 13 месеци, а реализоваће га Градска управа за социјалну и дечију
заштиту у сарадњи са наведеним партнерима.
Пројекат предвиђа успостављање тима Службе помоћи у кући, што подразумева
селекцију, тренинг и организацију функционисања тима, пружање услуга кућне неге и
помоћи циљним групама у Новом Саду.
Циљ пројекта је допринос процесу интеграције избеглих лица и интерно
расељених лица у Србији и њиховом једнаком учешћу у друштву. Намера је да се
унапреде капацитети за самосталан живот најугроженијих избеглих лица, интерно
расељених лица и локалног становништва, чиме ће се допринети решавању
егзистенцијалних проблема угрожених грађана у Новом Саду.
У ЗАМЦИ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Преглед, Датум : 1.3.2012, Страна : 5
Интерно расељена лица с КиМ-а у незавидном положају
Биљана Љубисављевић, Ниш
Интерно расељена лица са Косова и Метохије и даље су веома рањива категорија,
са далеко већим процентом незапослених од домицилног становништва, показали
су резултати истраживања „Расељени на тржишту рада у Србији“ које су урадиле
невладине организације Фонд за развој економске науке и Група 484.
Подаци овог истраживања говоре да стопа незапослености међу интерно расељеним
особама износи чак 36 одсто, док је стопа запослености свега 34,4 одсто. На
презентацији резултата истраживања у нишком Медија центру, активиста Групе 484
Синиша Воларевић изјавио је да су расељени у Србији, а процењује се да их има скоро
206.000, у неповољнијем положају на тржишту рада од других категорија
становништва, што за последицу има њихов лошији животни стандард.
„Истраживања су показала да интерно расељена лица много чешће раде у неформалном
сектору, односно у сивој економији, као и на привременим и сезонским пословима, а
зарада коју остварују углавном је испод просечне или чак и испод минималне зараде.
Расељена лица такође много дуже чекају на запослење у односу на домицилну
популацију“, изјавио је Воларевић и објаснио да је истраживање „Расељени на
тржишту рада у Србији“ урађено како би биле подстакнуте одређене промене у
националним и локалним политикама и подстакнуто запошљавање интерно расељених
особа. Према Воларевићевим речима, истраживање је показало да се расељеничке
породице углавном ослањају на привремену накнаду за расељена лица која од 2007.
године износи 8.500 динара.
„Привремена накнада чини две трећине свих социјалних трансфера које примају лица
која су у Србију дошла са КиМ, а за 30 одсто породица она чини више од половине
укупних прихода. Упркос томе што је за велики број породица привремена накнада
главни извор прихода, она их управо држи у замци неактивности и сиромаштва.
Корисници привремене накнаде су формално запослене особе и не могу да легално
обављају привремене или повремене послове, а као последицу тога имамо то да 24
одсто корисника привремене накнаде ради у сивој економији.
Накнада је такође узрок неактивности расељених лица. Она нису мотивисана да почну
да раде, а 45 одсто анкетираних каже да би могло да се запосли, али неће, јер ће
изгубити привремену накнаду и доприносе за здравствено и пензионо осигурање“,
објаснио је Воларевић. Он је истакао да су све анализе показале да је привремена
накнада за расељена лица лоше осмишљена мера и да је треба постепено укидати.
„Средства за исплату накнаде треба преусмеравати ка финансијским програмима који
омогућавају запошљавање и самозапошљавање корисника накнаде. Ови програми
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могли би да буду организовани на начин да корисници накнаде који се запосле у
оквиру овог програма, као и њихови послодавци, у одређеном периоду буду
ослобођени пореза на зараде, а да се доприноси исплаћују из средстава из којих је
исплаћивана привремена накнада. На тај начин, могли би да се финансирају доприноси
на зараде у износу до 40.000 динара. Потребно је такође укинути праксу која
онемогућава да се корисници привремене накнаде укључе у активне мере финансијске
подршке самозапошљавању, као што су субвенције или старт-уп кредити. Кориснике
накнаде никако не би требало издвајати из саветодавних и едукативних програма
Националне службе за запошљавање, чак би примање привремене накнаде требало
условити учешћем у програмима саветовања и обуке, јер ће се тако повећати шансе тих
лица за проналажење посла“, рекао је Воларевић и додао да интерно расељена лица, у
односу на домицилну популацију, показују знатно нижи ниво познавања вештина које
се често траже за посао, а то су страни језик, рад на рачунару и возачка дозвола.
ВИШЕ ДИЈАГНОЗА ОД ГОДИНА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 1.3.2012, Страна : 31
ХОЋЕ ЛИ ДВОЈЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ МАЛИШАНА ИЗ СЕЛА ЛИПОВАЦ УСПЕТИ
ДА ОТПУТУЈУ ПО СПАС У РУСИЈУ
Оливера и Славиша Јовић, избеглице из Подујева, не одустају од борбе за своју децу
КРУШЕВАЦ - Као да ожиљци из тешко „рањеног“ Подујева, из којег су избегли 1999,
нису били довољни, Оливеру и Славишу Јовић и далеко од породичног огњишта
стизале су нове невоље. Њихов данас једанаестогодишњи син Божидар, наиме,
рођен је без целих крста (!) и са чак девет дијагноза, међу којима је и атрофија
оптичких нерава у оба ока. А две године млађу ћеркицу Бранку, патуљастог раста,
„напао“ је и невероватно редак, „тетеред корд синдром“ на кичми, па је и њој
потребна хитна операција.
Породица Јовић, која пола живота своје деце провела на клиникама у Београду и
Нишу - по савету овдашњих лекара, посебно за Бранку - покушава да сакупи
новац за лечење деце у Центру за ортопедију и трауматологију „Илизаров“ у
Русији.
Драгоцену помоћ пружају им учитељице Светлана Лазић и Нада Ђурић, покретачи
хуманитарне акције у ОШ „Нада Поповић“, у којој мали Јовићи похађају четврти и
други разред...
- Бранки је кичма почела драстично да се криви, а највећа опасност прети од такозваног
кончића, који може да се залепи на стуб и ногама причини трајну штету - објашњава
мајка Оливера.
- Речено нам је да би неурохируршки захват и металоконструкција кичме трајали
два дана, без престанка, али су неопходни како би Бранка могла да хода и,
касније, буде самостална.
Опет, мали Божидар готово је медицински феномен. Иако су лекари прогнозирали да са
„агенезијумом сакрума“, без крста, има минималне шансе да прохода - после три и по
године - мали херој и то је успео!
- Сину су четири пута оперисали стопала, јер од колена наниже готово да нема мишиће
и не може да помера прсте, а хируршки захват на бубрезима био је нужан зарад
њиховог очувања - наставља пожртвована мајка.
- Ако сакупимо новац, много би нам значило да и њега поведемо у Русију, да га
тамошњи лекари прегледају и предложе нам шта даље.
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Глава породице, Славиша Јовић, вели како су се он и супруга договорили да Оливера
заснује радни однос у дому „Јефимија“, а да он остане у кући, те да брине о деци. С
обзиром на то да их свакодневно одвози до школе и помаже око књига, а често мора и
да их носи на леђима, домаћин, једноставно, не би могао било где да ради...
Иначе, брат и сестра се лепо слажу, вредно уче и добри су ђаци. Иако су им хендикепи
бројни, родитељи су се изборили за то да похађају редовну школу, што им другари из
клупа посебно олакшавају. А слога је видљива и у породичном дому: док их отац и
мајка спремају за наставу, Божидар нам показује уредне домаће задатке, а Бранка цртеж. На њему, дрвеним бојицама, исцртан пут до Русије, уз објашњење: „Овде идемо
бата и ја, да оздравимо“!
Антрфиле : РАЧУН ЗА ПОМОЋ
НА наменски рачун Јовића, у Комерцијалној банци, број 205-9011004556490-05,
људи добре воље уплатили су око 25.000, племенити родитељи ђака ОШ „Нада
Поповић“ сакупили су 200.000 динара, а још толико износио је приход са
хуманитарне утакмице ветерана ФК Напредак и ФК Партизан. Иначе, за
Бранкину операцију и Божидаров преглед потребно је најмање 20.000 евра.
ДОМ
ПОСЛЕ голготе Срба на Космету, Јовићи су пребегли најпре у Куршумлију, а онда - у
потрази за бољим животом - дошли до Липовца поред Крушевца, где живе у
недовршеној кући једног рођака.
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PRESS CLIPPING
Петак 02.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ОДЛОЖЕНО ИСЕЉЕЊЕ СТОЈИСАВЉЕВИЋА
Правда, Датум : 2.3.2012, Страна : 6
„ПРАВДА“ УКАЗАЛА НА ПРОБЛЕМ ИЗБЕГЛИЦА
БЕОГРАД - Исељење породице Стојисављевић из неформалног центра за смештај
избеглица у Пионирском граду, по Решењу којим Град налаже да напусте стан 1.
марта у 12 часова, одложено је после писања „Правде“ до даљег, а на иницијативу
директора Пионирског парка, Мирослава Лазовића.
О Решењу које је пристигло на име Босиљке Стојисављевић, једва покретне старице,
која би са сином Николом и кћерком Љубицом остала без крова над главом ако би се
тај налог заиста спровео, „Правда“ је писала јуче. Реч је о избеглицама из Лике, које у
том неформалном центру живе од 1991. године.
Директор Пионирског парка, Мирослав Лазовић, објашњава да су они једна од многих
породица које живе у Пионирском парку и које су добиле Решење о исељењу, али ипак
и даље ту живе.
Спорови о њиховом исељавању трају и по петнаест година, а многима су нуђена
различита решења стамбеног питања, која они нису прихватали. Нисам за то да се
људи избацују одавде, док се не нађу појединач на решења за сваку породицу, али
морам да подсетим да сви тренутно живе о трошку Пионирског парка, који за све
њих плаћа комуналије - каже Лазовић.
Никола, син Босиљке Стојисављевић, прексиноћ је приведен јер је претио да ће „бити
крви ако неко покуша да га исели“ и да ће повредити себе, своју мајку или неког трећег.
У МУП-у објашњавају да ће Стојисављевић у року од 48 часова од тренутка хапшења
бити пуштен, и да ће против њега бити поднета кривична пријава.
И ПАРАЋИН СПРОВОДИ ПРОЈЕКАТ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ
Данас, Датум : 2.3.2012, Страна : 21
Параћин - Општина Параћин једна је од 25 општина у Србији у којој је почела
реализација пројекта социјалне инклузије избеглих и интерно расељених,
финансиран средствима Европске уније. Општина је за пројекат добила око 73.000
евра. Посао геронтодомаћице добиће 14 жена са евиденције Центра за социјални
рад у Параћину, међу којима је 10 избеглих и расељених.
Према речима секретара Скупштине општине Параћин Татјане Жикић, пројекат траје
13 месеци, а геронтодомаћице ће од маја до краја фебруара 2013. године обилазити око
80 старих особа у сеоским срединама које су социјално угрожене или без адекватне
породичне бриге.
У Београду су 28. фебруара министар рада и социјалне политике Расим Љајић и шеф
делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер уручили представницима 25
општина бесповратну помоћ од 2,6 милиона евра за пројекте социјалне инклузије
избеглих и расељених у оквиру програма који ће финансирати ЕУ. Те општине су
добиле од 41.000 до 133.000 евра и већина пројеката се односи на кућну негу и
помоћ особама са инвалидитетом. Кроз пројекте ће бити запослено скоро 150 особа
које ће проћи неопходну обуку.
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ЖИВОТ У ЈЕДНОЈ ПОРЦИЈИ
Вечерње Новости, Датум : 2.3.2012, Страна : 13
НАРОДНА КУХИЊА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ У БЕОГРАДУ, УТОЧИШТЕ
ЗА ГЛАДНЕ И ЗАБОРАВЉЕНЕ
У кухињи дневно послуже 130 топлих оброка. Обезбеђена помоћ лекара и правника
ОСТАЛО је још десетак минута до отварања кухиње, а пред вратима је већ педесетак
људи који чекају свој спасоносни тањир варива и комад хлеба.
Стрпљиво, као да нису гладни. Пропуштају старије од себе.
- Не сликај ме, молим те - чује се из реда.
Ово је кухиња СПЦ, у Београду, улица Француска, број 31.
У њој изгубљени погледи, готово опипљива несреће, усуд.... Племенитост оних који
помажу, а много их је, држи их у, каквом-таквом, животу. Шаљу предузећа и појединци
на ову адресу храну, од које зависи голи опстанак ових људи.
У првом сату поделе оброка, смењују се у невеликој просторији највише по
тридесеторо несрећних људи: избегли и расељени, бескућници, млади брачни
парови без посла...
- Из Бијеловара сам, дошла оне 91. године. Имали смо, тада, код теткине бабе стан. То
су нам узели. Ко? Ма шта знам, само су нас избацили на улицу: мог болесног сина и
мене - говори Босанка Бјеловац (76). - Још нам је остао овај тањир варива, хлеб и
топлота ове кухиње.
Два сата трају смене гладних људи. За та два сата подели се око 130 оброка. Миришу
оброци, мирише сиромаштво и безнађе. За неке од ових невољника - безнађе и
сиромаштво су трајни.
- Прогласили су ме неурачунљивим у мојој фирми. Када је фирма почела да пуца, тада
сам и ја стварно пукао. Нико ме више неће - казује Р. Б. - Сам сам на свету. А Београд је
мој град. Ту сам рођен, ту сам до ове славе доспео. Где спавам? На Железничкој
станици! Има нас тамо... барем шездесетак, што у вагонима, што онако, по перонима и
пред шалтерима. Црква ме прихватила. Пре тога нисам био верник.
Бацио је торбу, препуну папира. Ту је његов прошли живот. Разна решења, представке,
писма надлежнима, молбе.
- Ја сам Настић, из Липљана, имам 47 година. Био сам тамо где више ништа немам. Све
моје, сада је туђе. У фабрици „Лименка“, рекао сам: Липљан, остало је пола мога
живота - пропиње се човек на прсте док ово говори.
Ред је да и он седне за сто. Ово је једина народна кухиња у Србији у којој несрећни
људи имају свој сто, столицу, место где да се огреју.
За столом, уз Настића и млади Десимир (29) из Београда. Он је са женом.
- Отац ми умро 1993, имао сам 13 година. Мајка се преудала. Очух ме није трпео. Од
тада се сналазим. Молеришем, глетујем, грбачим. И жену болесну вучем. Сад нити има
посла, а и где га помало има газда неће да плати. Неће, јер види да иза мене нико не
стоји. Глад нас је обоје довде довела.
Сто тридесет људи, од 10 сати до поднева, сменило се за столовима ове црквене
кухиње. На списку их је - 200! Архиепископија карловачка отворила је ову кухињу
прошле године, патријарх Иринеј освештао ју је почетком фебруара - ове. Њоме
управља Верско добротворно старатељство.
Генерални секретар Старатељства, свештеник Владимир Марковић прича да су,
најпре почели са поделом сувих оброка. Кад су видели колико је невољника
упућено само на тај суви оброк, решили су да им олакшају живот и тако што ће
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моћи овде да нешто поједу из тањира, мало предахну и угреју се. Убрзо, ниједан
лонац од 30 литара, није био довољан, па су додали још један. Исте запремине.
- Сваки дан долазим - говори Јулија Варга (70), бришући око марамом - имам једно
ванбрачно дете. Оно има свој живот. Док сам могла, радила сам. Кувала и прала по
београдским кућама. Сад сам остарила. Нити могу више да радим, нити ме ко жели.
- Све су то добри људи и тешко им пада стање у које су доспели - каже свештеник
Владимир Марковић. - Боримо се да их из тог стања извучемо. Али сами не бисмо
могли да није добрих људи који помажу.
На крају поделе спасоносних оброка варива, невољници са најудаљенијих адреса,
чекају да преостане хлеба. Носе га на своје бескућничке адресе. До сутрашњег дана.
Тада се овде поново окупљају.
Антрфиле : ПРИХВАТИЛИШТЕ
- НАМЕРА нам је да, уз Божију помоћ и разумевање надлежних, отворимо једно
купатило и прихватииште - каже свештеник Марковић.
- Било би то за ове људе такође спасоносно решење.
ЛЕКАРСКА И ПРАВНА ПОМОЋ
У оквиру Верско добротворног старатељства, осим народне кухиње, црква је
отворила и амбуланту и канцеларију за правну помоћ. Дванаест лекара, разних
специјалности, волонтирају и помажу људима у невољи. Исто толико правника
волонтера ангажовано је са истим циљем.
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ЕУ ДОНИРАЛА 70.000 ЕВРА ЗА СОЦИЈАЛНО ИНТЕГРИСАЊЕ
Политика, Датум : 3.3.2012, Страна : А16
Куршумлија – Општина Куршумлија добила је бесповратну финансијску помоћ од
Европске уније у вредности од 71.459 евра за спровођење пројекта „Социјално
интегрисана Куршумлија“ којим ће посао добити десет незапослених грађана,
јавља Бета.
Реч је о пројекту којим ће у наредних 13 месеци бити обухваћено око 60
домаћинстава са особама са инвалидитетом, као и старима и немоћнима са подручја
куршумлијске општине којима ће обучене геронтодомаћице пружати стручну негу.
„Ради се о веома значајном пројекту у који су укључене избеглице и интерно
расељена лица која ће добити посао у наредних годину дана. Истовремено, биће
збринут већи број особа са инвалидитетом, као и стари и немоћни којима је стручна
нега преко потребна“, рекла је председница општине Куршумлија Весна Јаковљевић.
Сертификат за успешну пројектну апликацију председници општине Куршумлија Весни
Јаковљевић уручио је шеф делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер. ЕУ је за
пројекат „Унапређ животних услова, права и запошљавање избеглица и интерно
расељених лица у Србији“ издвојила је 2,6 милиона евра за 25 локалних
самоуправа.
ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЧЕКА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 4.3.2012, Страна : 23
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
Карловачка општина додељиваће помоћ у грађевинском материјалу избеглицама,
као и онима који су тај статус угасили за завршетак градње или адаптацију
стамбеног простора. Реч је суми од 3,2 милиона динара, које је за побољшање
услова становања избеглица у Карловцима обезбедио Комесаријат за изгбеглице, с
тим што је максимални износ који један подносилац захтева може добити 440.000
динара. У ту цифру урачунат је и ПДВ.
Право на овај вид помоћи имају избеглице и они који су то били под условом да живе у
неадекватним условима, имају српско држављанство или су поднели захтев за то. Поред
тога, услов за добијање помоћи је да подносиоци захтева не поседују непокретности у
Србији, држави порекла или некој другој, којом би могли да реше стамбени статус, као
и да нису укључени у неки други пројекат за побољшање стамбених услова живота.
Услов је и да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, да је нису
отуђили или заменили, да нису повратници из миграције у друге земље, те да имају
непокретнст коју су сами стекли са грађевинском дозволом или су поднели захтев за
легализацију.
Захтеве за грађевински материјал треба да поднесу Комисији за доделу помоћи
избеглицама за побољшање услова становања од сутра до 20. марта на писарници
Општинске управе у Магистрату, у канцеларији 2, сваког раног дана од 8 до 13 сати.
Образац пријаве, као и све информације, укључујући и оне које се тичу документације,
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коју морају да приложе, могу добити у канцеларији 4 у Магистрату или на број
телефона 021/685-3075.
Ово је четврти пут да се у Карловцима дели помоћ у грађевинском материјалу
избеглицама захваљујући новцу добијеном од Комесаријата за избеглице. Вредност до
сада испорученог грађевинског материјала је шест милиона динара, а добило га је 35
породица са територије карловачке општине.
ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛЕ
Преглед, Датум : 5.3.2012, Страна : 4
Завршени су грађевински радови на првој од три зграде у Великом Мокром Лугу,
намењеној избеглим и интерно расељеним лицима смештеним у колективним
центрима на територији града Београда, а у понедељак ће бити објављена и
прелиминарна ранг-листа. Како је рекао Зоран Костић, члан Градског већа, први
објекат имаће двадесет станова, колико ће имати и остала два, за које је крајем јануара
потписан споразум о финансирању изградње са Европском унијом.
„Рангирано је 50 породица које су испуниле све услове конкурса. Остале пријаве
су одбачене јер су биле неблаговремене, непотпуне или се ради о особама које не
станују у колективним центрима за чије је расељавање и расписан конкурс. Сви
који су конкурисали имају рок од осам дана да поднесу приговор уколико сматрају
да је у њиховом случају направљена нека грешка или повређено неко право.
Приговоре ће разматрати градоначелник Београда и након његове одлуке,
формираћемо и коначну ранг-листу која се очекује до 20. марта. Једна од породица
која се буде уселила у прву зграду од 20 станова, на предлог Градског центра за
социјални рад, добиће статус домаћина зграде. Посао ће им бити да воде рачуна о
потребама осталих станара зграде и посредују у комуникацији са надлежним
институцијама, а за то ангажовање биће плаћени из градског буџета“, рекао је Зоран
Костић, председник комисије.
Породице које су се нашле „испод црте”, као и све остале које су смештене у
колективним центрима имаће прилику да на следећем конкурсу за преосталих 40
станова реше своје стамбено питање.
ДЕЦА У ПРВОМ ПЛАНУ
Политика, Датум : 5.3.2012, Страна : А15
Пратећи захтеве времена, економске неприлике и потребе грађана, Крагујевац се
трудио да пружи сигурност рањивим групама и буде ослонац за све оне који су се
услед сиромаштва, болести и других проблема нашли у стању социјалне потребе.
Са изграђеним новим правима и услугама, систем социјалне заштите се у великој мери
ослања на локални буџет. Само ове године за програме социјалне заштите биће
издвојена 862 милиона динара.
У Стратегији социјалне заштите приоритетну групу чине деца. После скоро три
деценије изграђена су два нова вртића, а бесплатне услуге као треће рођено дете у
породици користи око 300 малишана. Но, то је само једна од одлука којима се
стимулише рађање. На име родитељског додатка за свако прворођено дете, двојке или
тројке, породице добијају по 30.000 динара, а од првог јануара све незапослене
породиље остварују месечну накнаду од 20.000 динара до навршене прве године детета.
Сваке године о трошку града летује око 150 малишана из социјално угрожених
породица, док 16 одличних ђака, угрожених сиромаштвом, помажемо са по 50.000
динара. Деца из ромских породица при поласку у први разред добијају школску опрему,
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а основани су и центри за младе. Систем социјалне заштите заокружен је
прихватилиштима за децу која се затекну у скитњи, просјачењу или су злостављана и
занемарена у породици.
Жртве породичног насиља су, такође, заштићене, а у току су и завршни радови на
оснивању прихватилишта за одрасла и стара лица.
Сви наши суграђани старији од 65 година, особе са инвалидитетом, добровољни
даваоци крви, породице палих бораца, ратни војни инвалиди, труднице, деца и
незапослени имају право на бесплатан градски превоз.
Посебна пажња поклања се особама са инвалидитетом, а град финансира 14 удружења,
дневних центара и клубова за младе.
За најсиромашније грађане, њих око 400, развијен је програм добровољног радног
ангажовања, 600 грађана сваког дана користи услуге Народне кухиње, а 3.000
малишана добија по један бесплатан оброк у школи. Уз подршку Европске уније и
других партнера изграђено је 180 станова за избегла и расељена лица, али и за
локално становништво, откупљено је 18 сеоских домаћинстава, направљене су
четири монтажне куће и додељено 19 грантова у грађевинском материјалу.
* Славица Савељић, лични став, чланица Градског већа за социјалну политику и
друштвену бригу о деци
“ЛЕГЛЕ“ ПАРЕ ЗА ПОВРАТАК
Вечерње Новости – Србија, Датум : 6.3.2012, Страна : 18
МИНИСТАРСТВО ЗА КиМ
ГРАЧАНИЦА - Министарство за Косово и Метохију уплатило је 4,3 милиона
динара помоћи повратничким породицама на Космету. Према речима Горана
Богдановића, министра за КиМ, право на ову врсту помоћи остварило је 637
повратничких породица.
- У питању је помоћ на месечном новоу на коју право остварују породице чија су
примања за 50 одсто мања од минималних зарада у Републици, а која се у зависности од
чланова породица крећу од 5.000 до 10.000 динара - објашњава Бранислав Ристић,
надлежан за повратак у овом министарству.
Он напомиње да, осим повратника, право на новчану помоћ остварују и социјално
угрожене, као и породице киднапованих у Покрајини. Иначе, према подацима
Министарства за КиМ, до сада се на Космет вратило свега око 4.000 Срба који су
остварили одржив повратак, и то највећи број њих у метохијским селима.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 6.3.2012, Страна : 18
АЛИБУНАР - У општини Алибунар, од децембра прошле године, спроводи се
пројекат „У Алибунару нисте сами“, чији је циљ побошљање квалитета живота
интерно расељених, избеглица и домицилног становништва. Предвиђено је да тај
пројекат траје наредних годину дана, а његово спровођење ће олакшати и грант
који је та општина добила од ЕУ од 2,6 милиона евра за социјалну инклузију
избеглица и интерно расељених.
ЕУ и министарство социјалне политике су грантове у истим износима уручили
представницима још 24 општине у Србији.
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КОЛИКО СЕ СРБА ВРАТИЛО У ХРВАТСКУ
Политика, Датум : 6.3.2012, Страна : А22
Од регистрованих повратника, у РХ живи око 38 одсто
У Загребу је 27. фебруара ове године промовисана студија „Мањински повратак у
Републику Хрватску – Студија отвореног процеса”, коју је наручио УНХЦР, а чији
су аутори Милан Месић и Драган Багић, истакнути академици с подручја
миграција и друштвених истраживања, те професори на Филозофском факултету у
Загребу.
Поменути академици су, такође по наруџби УНХЦР-а, израдили и прву студију из
раздобља 2006–2007: „Одрживост мањинског повратка у Републици Хрватској”.
Већина медија у региону је представљању ове студије поклонили доста пажње,
вероватно и због присуства председника Хрватске, Иве Јосиповића, и шефа Делегације
ЕУ у Хрватској, амбасадора Паула Вандорена. Поред изјава аутора студије и високих
гостију, медији су пренели и изјаву Теренца Пикеа, представника УНХЦР-а у
Хрватској, да су од почетка процеса повратка 1996. године хрватске власти
регистровале више од 132.600 повратника српске националности, што одговара
отприлике половини оних који су напустили своје домове за време конфликта.
Присетивши се да је у првој студији био наведен број од 120.000 регистрованих
повратника српске националности, од чега је само њих 52.000 остало да живи у
Хрватској, док је 48.000 и даље у земљама избеглиштва (Србија и БиХ), да
повремено борави у Хрватској њих 7.000, а око 13.000 их је већ било умрло, морам
рећи да ме је изнесен број регистрованих повратника, без пропратних бројева и
објашњења, испровоцирао да што пре набавим нову студију и да проверим,
знајући да су у првој студији аутори били веома објективни, колики је број
стварних повратника.
На моје задовољство, нова студија је већ 28. фебруара осванула на сајту УНХЦР-а,
и ево шта су аутори навели у поглављу „квантитативно истраживање повратка”:
према подацима Владе Хрватске, 2010. године регистровано је 130.220 повратника
српске националности; тек сваки трећи (33 одсто) мањинских повратника сада
живи у РХ, што је за пет одсто мање него 2006. године; нешто више (око 39
процената) регистрованих повратника трајно пребива изван Хрватске, што је за
око 3,5 одсто више него 2006. године, од чега 70 одсто у Србији (седам процената
мање у односу на 2006), 7,5 одсто у другим деловима бивше Југославије, а 22,5
процената у осталим земљама (12 одсто више него 2006.); од регистрованих
повратника 15 одсто је у међувремену умрло, што је за 3,5 процената више него
2006; за око 13 одсто повратника нема поузданих информација где сада живе и да
ли су уопште живи, што је за око два одсто мање него 2006. године.
Аутори су број „непоузданих” 13 одсто расподелили подједнако на остале три
категорије и дошли до процене да од регистрованих повратника српске националности у
РХ живи око 38 одсто, изван Хрватске око 45, а да их је око 17 процената умрло.
Ауторима студије одајем признање на објективном истраживању, а замерам
представнику УНХЦР-а што на представљању ове публикације није дао потпунију
повратничку слику. А та слика је заиста суморна, суморнија него 2006. године.
Колико је суморна очито да је свестан и господин Пике, па ју је хтео „улепшати”
податком о формалном броју повратника, јер је једино кроз тај број а посебно
објашњењем да је то „отприлике половина оних који су напустили своје домове за
време конфликта”, могао да правда дугогодишњи рад УНХЦР-а на повратку Срба у
Хрватску.
Далеко је то од половине избеглих Срба из Хрватске у време конфликта.
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Подсећања ради, Срба у Хрватској 1991. године, према званичним подацима, било је
око 582.000 и око 106.000 Југословена, а 2001. тек око 201.000 Срба и мање од 200
Југословена. Нажалост, Хрватска још није објавила податке о учешћу Срба у
прошлогодишњем попису становништва. Да ли ће икада ико поставити питање
одговорности за поновну миграцију најмање 45 одсто (око 59.000 људи) оних који су се
већ били вратили у Хрватску?
* Саво Штрбац, Председник Информационо-документационог центра „Веритас”
ИЗБЕГЛИ И РАСЕЉЕНИ У НОВИМ ДОМОВИМА
Политика, Датум : 6.3.2012, Страна : А19
Прва од три зграде у Малом Мокром Лугу са по 20 станова намењених социјално
угроженим из колективних центара биће усељена следећег месеца
Двадесет избеглих и интерно расељених особа, које су рангиране изнад црте на
прелиминарној листи за доделу социјалних станова, до краја априла ће
колективне центре заменити новим домовима у Малом Мокром Лугу. На листи
која је јуче објављена, 50 од 97 избеглица и расељених, углавном из колективног
центра „ПИМ Крњача", испунило је све услове конкурса.
Њих 30 који су остали испод црте моћи ће следеће године да се пријаве за
коришћење 40 станова у две зграде на истој локацији. Исту шансу добиће и они
који су на овом конкурсу послали непотпуну документацију а, осим у Крњачи,
живе у још два преостала колективна центра у Београду - „7. јулу" и „Грађевинару
Ниш".
Први стамбени објекат у Малом Мокром Лугу је завршен. Станови ће се изнајмљивати,
а њихови станари моћи ће да у њима живе све док су социјално угрожена категорија.
- Једна од породица која се буде уселила у прву зграду од 20 станова, на предлог
Градског центра за социјални рад, добиће статус домаћина зграде. Посао ће им бити да
воде рачуна о потребама осталих станара зграде и посредују у комуникацији са
надлежним институцијама, а за то ангажовање биће плаћени из градског буџета - каже
Зоран Костић, председник Комисије за стамбена питања града. Градња друга два
објекта са по 20 станова између улица Владимира Ћоровића, Теодорине,
Владимира Дворниковића и Јовијанове у Малом Мокром Лугу треба ускоро да
почне. Станови су површине од 20 до 57 квадрата, а но структури су гарсоњере,
једнособни, двособни и двоипособни.
Они се зидају у оквиру програма Европске уније и Владе Србије „Социјално становање
у заштићеним условима", а укупна вредност радова и опреме је 90 милиона динара.
Изградњом социјалних станова у заштићеним условима, Београд се придружио 28
општина у Србији које су од 2002. године изградиле 590 станова.
Концепт становања у заштићеним условима који је пре десет година у Србији
започела швајцарска Агенција за развој и сарадњу постао је део Стратегије
развоја социјалне заштите ПЦ и оцењен је као најбоље решење за житеље
колективних центара. Према последњем попису, у престоници живи 59.534
интерно расељених и 20.709 избеглих особа.
Антрфиле : Осам дана рок за жалбе
Сви који су учествовали на конкурсу за доделу социјалних станова избеглим и
расељеним чија је прелиминарна листа јуче објављена имају рок од осам дана да
поднесу приговор, уколико сматрају да је у њиховом случају направљена грешка или да
им су повређена права.
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- Приговоре ће разматрати градоначелник и након његове одлуке биће формирана
коначна ранглиста која се очекује до 20. марта - каже Зоран Костић, председник
Комисије за стамбена питања града.
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PRESS CLIPPING
Среда 07.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ДНЕВНИ ЦЕНТАР ЗА СТАРЕ У КРАЉЕВУ
Преглед, Датум : 7.3.2012, Страна : 5
Краљево
У Краљеву ће у мају бити отворен Дневни центар за стара лица, у коме ће ова
категорија становништва добити ефикасну и квалитетну негу, услуге
геронтолошке амбуланте и социјалних радника, као и место за дружење, речено је
јуче на представљању пројекта „Унапређење животних услова, права и
запошљавања избеглих и расељених лица“.
Отварање Дневног центра у Краљеву и његов једногодишњи рад биће финансиран
са 125.000 евра из претприступних фондова Европске уније кроз пројекат
„Унапређење животних услова, права и запошљавања избеглих и расељених
лица“. Укупна вредност пројекта је 2,6 милиона евра и укључено је 25 локалних
самоуправа. Најмање 20 одсто запослених у Дневном центру биће избегла или
расељена лица. Директорка ЦСР Светлана Дражовић рекла је да на овом подручју
гравитира велики број особа трећег животног доба, а у непосредној близини је и велики
број станова за социјалне категорије.
ПРАВИ ПОВРАТАК
Правда, Датум : 7.3.2012, Страна : 4
РАДОЈИЦА ТОМИЋ
ПРИШТИНА - Поводом интервјуа објављеног у „Правди“, под насловом „Нема
повратка Срба на Косово“ Радојица Томић, министар за повратак и заједнице у
влади Косова, затражио је да своје поједине изјаве додатно објасни.
- Никада нисам изјавио да „нема повратка Срба на Косово“.
Оно што јесам изјавио, а и даље стојим иза тога, јесте следеће: „Да ће Министарство за
повратак улагати максималне напоре на пољу повратка, али да ће се паралелно радити
и да ће приоритет бити на останку и опстанку српске и осталих заједница, јер једино у
том случају можемо говорити о правом повратку и његовој одрживости - навео је,
између осталог, Томић.
ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА ОТКУП КУЋА
Данас, Датум : 7.3.2012, Страна : 25
Сомбор - Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
расписао је јавни позив за пружање помоћи за стамбено збрињавање избеглих
лица. Јавни позив је намењен избеглим лицима која су до дана ступања на снагу
Одлуке о оснивању фонда за за пружање помоћи за стамбено збрињавање
избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем на територији АП
Војводине, била смештена у колективним центрима или у подстанарском односу,
а намеравају да остану да живе у локалној заједници у којој имају боравиште.
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Фонд нуди помоћ за откуп кућа са окућницом, а највише се може одобрити помоћ
у износу од 6.000 евра, од којих су 50 одсто бесповратна средства, а 50 одсто се
враћа Фонду у року до 10 година од момента доделе средстава. Конкурс је отворен
до 24. марта 2012. године.
Додатне информације могу се добити и код повереника за избеглице у Сомбору, 025/ 25
839 или 021/475 42 95, као и на адреси fondźfondajnfort.rs
Пријаве на конкурс могу се донети лично или послати поштом на адресу: Фонд за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина 25, са назнаком „За јавни позив“.
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PRESS CLIPPING
Петак 09.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗБЕГЛИЦАМА 20 КУЋА
Политика, Датум : 9.3.2012, Страна : А15
Нова Црња – Куће које су својевремено откупљене у неколико села новоцрњанске
општине средствима швајцарске добротворне организације и додељене на
коришћење избегличким породицама биће истим корисницима поклоњене на
трајно уживање. То је одлучено на седници Скупштине, а збринуто је 12 породица
из Александрова и осам из Војводе Степе.
Интересантно је да због непоштовања уговора склопљених код усељавања две породице
морају да врате некретнине које су постале власништво општине. Скупштина је
овластила председника Перу Миланкова да потпише појединачне уговоре о давању
непокретности без накнаде.
ОСМОМАРТОВСКА ДОНАЦИЈА
Преглед, Датум : 9.3.2012, Страна : 20
Поводом међународног Дана жена, жене запослене у Сосијете женерал банци
одрекле су се и ове године осмомартовских поклона у корист организација које се
баве заштитом и унапређењем женских права. Наиме, сума од 250 хиљада динара
намењена празничним поклонима, биће уплаћена на рачун Удружења самохраних
мајки, саопштила је та банка.
Претходних година, средства су донирана сигурним женским кућама у Београду и
Нишу, СОС телефонима за жене жртве породичног насиља и удружењу жена инвалида,
наведено је у саопштењу. Ове године поклоњен је новац Удружењу самохраних
мајки које окупља око 800 чланова, највећимделом жена лошијег материјалног
стања, међу којима је велики број избеглица и расељених лица. Поред пружања
психосоцијалне помоћи, Удружење се бави обезбеђивањем склоништа за мајке и
њихову децу, као и прикупљањем финансијских средстава и организовањем едукације
за жене које саме брину о својој породици.
ОПЉАЧКАНА СРПСКА КУЋА
Правда, Датум : 9.3.2012, Страна : 4
КЛИНОВАЦ
ГОРАЖДЕВАЦ - У повратничком селу Клиновац у општини Клина непознате
особе разбиле су прозоре на повратничкој кући Вулете Костића. Представник села
Клиновац Јово Јовић казао је за радио Гораждевац да су непознате особе око 20 часова
разбиле прозоре на повратничкој кући.
Разбијене прозоре на кући први је приметио његов комшија, који је одмах позвао
полицију. После пола сата полицајци су дошли и извршили увиђај. Дошли су и
представници Кфора и представник Министарства за заједнице и повратак Милорад
Шарковић са својим сарадницима, да види шта се десило и затражио да се пронађу
починиоци напада на повратничку кућу - казао је Јовић.
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ПЕТ ГОДИНА У НЕМОГУЋОЈ МИСИЈИ
Ало!, Датум : 10.3.2012, Страна : 8
ИЗБЕГЛИЦА МИЛОВАН ГУСЛОВ ОПТУЖУЈЕ „НЕМОГУЋУ МИСИЈУ“ И ФОНД
ВЛАДЕ ДИВЦА
Милован Гуслов, чија деветочлана породица под ведрим небом живи у селу
Лаћарак код Сремске Митровице још 2007, дошао је у центар медијске пажње
када је причу о њиховом тешком животу направила екипа „Немогуће мисије“ с
намером да прикупе средства за њихов дом. Апелу за помоћ тада се одазвао и
Владе Дивац, који је пристао да учествује у емисији не би ли се што више новца
скупило. Иако су паре скупљене, после пет година сан о крову над главом је и даље
„немогућа мисија“ јер породица Гуслов није стигла даље од темеља куће! Како за
„Ало!“ сведочи глава ове породице, прикупљени новац једноставно је испарио!
- Отворен ми је рачун, али не на моје име, већ за помоћ мени и мојој породици. Сам
Дивац је рекао да ће се одрећи свог хонорара не би ли ми се помогло. Многи и обични
људи су уплаћивали средства на мој рачун и последњи пут када ме је звао извесни
Предраг Сарић из „Немогуће мисије“ рекао ми је да је прикупљено око 19.000 евра
и да је време да потражимо дом. Нашли смо плац у селу и поручили материјал.
Међутим, та акција је трајала од 12. до 31. марта 2007, а када је завршена, више
нам се нико није јавио! - каже Гуслов, који је после два месеца чекања почео сам да се
распитује шта се десило.
- Отишао сам до банке у којој ми је отворен рачун, међутим, пошто га нисам лично
отворио, нису могли га ми дају никакве информације. У „Немогућној мисији“ су ми
рекли да је Дивчев хонорар био 300.000 динара и да ми могу дати тај новац, што су
и учинили, а за остатак су ми рекли да се обратим Дивцу лично јер је новац с
рачуна наводно пребачен на његов фонд, који је у међувремену отворен. Када сам
их назвао, јавила ми се извесна Маја Дивац и обећала да ће случај истражити, међутим,
после две недеље ми је само поручила да тамо више не ради - прича Милован, који је
тада одлучио да пресавије табак и тужи „Немогућу мисију“ и Дивца.
- Пре неког времена, позвао ме је Дивчев адвокат и на руке ми дао 2.500 евра као
помоћ од нашег кошаркаша. Нама су добри људи помогли, а неко је те паре узео.
Није на мени да истражујем, за то постоје надлежни. Што нису рекли „нема пара,
добили сте кило банана, и то је то“. Лакше би ми било - завршава Гуслов.Пише:
ЕКИПА АЛО!
Антрфиле : ДИВЧЕВ ФОНД: ПАРЕ СМО ДАЛИ, А НЕ ПРИКУПЉАЛИ
Желећи да проверимо наводе нашег саговорника, покушали смо да контактирамо с
Гораном Марковићем, првим човеком „Немогуће мисије“, који је на пет познатих
бројева телефона био недоступан! С друге стране, овим поводом огласила се Фондација
„Ана и Владе Дивац“, која је демантовала да су икада прикупљали средства за ову
породицу под окриљем своје организације.
- Фонд није ни био основан у тренутку када је покренута акција. Дивац је као
јавна личност учествовао у програму „Немогућа мисија“ и одрекао се хонорара у
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хуманитерне сврхе. Организатор тог програма усмерио је прикупљена средства за
помоћ породици Гуслов, а Дивац је на основу написа у медијима о лошем
материјалном стању поменуте породице лично дао одређена средства - саопштено
нам је из овог фонда.
САН О СВОМ ДОМУ СВЕ БЛИЖИ
Вечерње Новости, Датум : 10.3.2012, Страна : 16
НАШИ ЧИТАОЦИ ПОМАЖУ НЕСТОРОВИЋИМА, КОЈИМА ПРЕТИ ИСЕЉЕЊЕ
Менићанин платио кирију, а Николић даје капару за куповину куће
Неверица и радост смењивали су се јуче на лицима Милене и Радосава
Несторовића из куршумлијског села Рача када смо им донели вест да су се јавили
хумани људи да им измире дуг за кирију, али и да помогну да откупе кућицу у
којој као подстанари, са само 8.000 динара сигурних прихода, живе са четворо
деце.
Најмлађа Милица има осам, Милан је старији годину, а Јована две. Јасмина је
најстарија и има четрнаест година. Све им недостаје, али највише сањају свој дом.
Прво се после нашег текста о Несторовићима, избеглим из Крајине, којима сада прети и
исељење, јер годину дана нису успели да плате кирију, која месечно износи 20 евра,
јавио Драгомир Менићанин, приватни предузетник из Београда, родом из Крајине:
- Јако ме је потресла прича о породици Несторовић, а пошто сам и ја преживео исту
судбину, платићу кирију за последњих годину дана, рекао је.
А онда је у редакцију „Новости“ јуче дошао Миодраг Николић, председник
хуманитарне организације „Спасимо српску децу“ из Лос Анђелеса и понудио
помоћ за куповину куће у којој Несторовићи живе.
- Стигао сам ових дана у Србију и донео помоћ за 14 породица, али сам у
„Новостима“ прочитао причу о Несторовићима. Јако ме погодила судбина ових људе, а
пре свега њихове деце, па сам се договорио са управом у Калифорнији да и овој
породици уручимо 1.600 евра. Желимо да тај новац дају као капару за кућу и осигурају
кров над главом - саопштио нам је са радошћу Николић.
Шокирани вешћу и радошћу која им је после толико година донела наду, Несторовићи
су јуче поверовали да ће после вишегодишњег потуцања заиста добити свој дом.
- Па, то је најважнија ствар у животу сваког човека. Кров над главом, свој дом... понавља Радосав ове речи и чини се стрепи да ли ће бити довољно добрих људи који ће
моћи да издвоје понеки динар да се сакупи преосталих 2.400 евра колико је још
потребно да кућа у којој живе, а чија је цена 4.000 евра, буде њихова.
- Велике су то паре, понавља Радосав. Зна он то најбоље. Свикао је на сиромаштво. Још
као дечак, остао је без родитеља, одрастао је у хранитељској породици. У потрази за
послом, деведесетих година обрео се у Госпићу, где је упознао супругу Милену, али их
је ратни вихор довео у његов родни крај.
- У Косаничку Рачу код Куршумлије дошли смо без ичега, али смо опстали
захваљујући хуманим људима, попут Ђорђа Вукадиновића, код кога смо без икакве
надокнаде становали годинама. У међувремену сам се запослио у Подујеву, а онда ме и
ту стигао рат, па сам остао без посла - прича Радосав, који се са породицом у
међувремену сместио у кућицу некадашњих учитеља. Без посла, ради на надницу, ако
има ко да га зове. највише му је жао, каже, деце.
Антрфиле : РАЧУН ЗА ПОМОЋ
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Сви који могу и желе да помогну да Несторовићи добију кров над главом могу то да
учине уплатама на рачун месне заједнице Рача (18440) код Куршумлије у Трезору: 8402629645-09, са обавезном назнаком „за помоћ породици Несторовић“.
ПЛАТЕ I BEY СТРУКЕ
Вечерње Новости, Датум : 12.3.2012, Страна : 5
НА БИРОУ НАЈВИШЕ НЕКВАЛИФИКОВАНИХ, А ШАНСУ ЗА ПОСАО ИМАЋЕ
КРОЗ ЈАВНЕ РАДОВЕ
Од краја априла ангажман може да очекује 6.000 најугроженијих грађана
Мале су шансе да ико од 216.492 незапослених у скорије време добије добар посао јер у
рукама немају ниједну диплому, а ништа лакше неће бити ни за 33.619 оних који су
завршили само „осмољетку“. У Националној служби за запошљавање кажу да „људи
без икакве струке“ на бироу чине више од трећине свих који се надају редовној плати и
да је њихово упољшавање по правилу - најтеже.
Ипак, пролеће би могло да донесе зараду и многима са овог списка, јер у то време
почиње сезона јавних радова. Како планирају у овој служби, посао би могло да
добије 6.000 грађана којима је то до сада тешко полазило за руком.
- Јавни радови намењени су запошљавању најугроженијих категорија особа које
се налазе на бироу - објашњава Срђан Андријанић, из НСЗ.
- Ту, поред неквалификованих радника, спадају и Роми, социјално најугроженије
становништво, избеглице и расељени, дугорочно незапослени, особе са
инвалидитетом, старији од 45 година...
У овој служби прогнозирају да би сви јавни радови требало да почну у другој половини
априла и почетком маја. До тада незапослени са бироа имају времена да се пријаве у
својој филијали.
А на талону је највише понуда у вези са социјалним, хуманитарним и културним
делатностима, па би они који добију посао пружали помоћ старим и угроженим
особама, сређивали би архиве, депое, библиотеке, радили санацији дивљих депонија,
уређивању обала, јавних површина и паркова, али и изградњи путева, уређивању
водоводних и канализационих мрежа, санацији мостова...
- Да би се укључили у јавне радове, незапослени морају прво да се обрате својим
саветницима у служби за запошљавање, а они ће, на основу захтева извођача јавних
радова, одабрати одговарајуће кандидате и предложити их послодавцу - објашњавају у
НСЗ.
Они који буду изабрани имаће прилику да у наредних пола године зарађују најмање
20.000 динара месечно:
- То је уједно и најмања сума и она припада радницима са првим и другим степеном
стручне спреме. Они са трећим и четвртим степеном могу да зарађују 22.000 динара,
они са петим и шестим 23.000 динара, а особе са седмим степеном 24.000 динара
месечно. Ово су износи нето зарада и уплаћују се на рачун послодаваца, с тим да су
увећани за порезе и доприносе.
Осим за плате, НСЗ покрива и трошкове превоза у висини од 1.500 динара по
особи за сваки месец ангажовања, као и трошкове спровођења јавних радова и
евентуалне трошкове обуке у једнократном износу до 50.000 динара.
Да неће бити слаб одзив, у НСЗ закључују на основу прошлогодишњих показатеља. У
2011. одобрена су 434 пројекта за јавне радове и кроз њих се упослило 5.211 људи са
бироа, а највише по неразвијеним општинама.
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НСЗ је у прошлој години одобрила и 112 пројеката у оквиру јавних радова намењених
особама са инвалидитетом, на којима је посао добило 756 особа са хендикепом, и то
углавном на уређењу зелених површина, сређивању архива, изради сајтова или
уметнина.
Антрфиле : ПОСЛА ЗА 2.500 ИНВАЛИДА
Код јавних радова намењених особама са инвалидитетом, особама које се ангажују на
пословима асистенције исплаћује се 22.000 динара, без обзира на степен стручне
спреме. У НСЗ додају да се у овој години планира се упошљавање 2.500 особа са
инвалидитетом и персоналних асистената.
СТАНОВИ ИЗБЕГЛИЦАМА
Вечерње Новости, Датум : 12.3.2012, Страна : 5
СОМБОР - Покрајински фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним особама расписао је јавни позив за пружање помоћи за стамбено
збрињавање.
Нуди се помоћ за откуп кућа са окућницом од највише 6.000 евра, од којих су 50
одсто бесповратна средства, док се преостали део враћа у року до 10 година.
Конкурс је отворен до 24. марта.
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ПРЕДАВАЊЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 13.3.2012, Страна : 17
КУРШУМЛИЈА - Избегли и расељени који су добили донацију у опреми и
материјалу од НВО “Eneca” у вредности до 2.000 евра, јуче су се окупили у сали
општине. Од 58 особа колико их је конкурисало за добијање средстава, право на
донацију оствариле су 23 особе.
СВЕ БРЖИ ПАД ПРИРОДНОГ ПРИРАШТАЈА
Данас, Датум : 13.3.2012, Страна : 7
Представљање истраживања -“Природно кретање становништва у Републици Србији,
1961-2010“
Београд - Промене у броју становника наше земље биле су делимично услед
ниског, односно негативног природног прираштаја, а делимично због одлива
становништва у иностранство. У изразито неповољном периоду за развој
становништва какве су биле деведесете године на пораст броја становника у
неким насељима највише је утицао прилив избеглица из република бивше СФРЈ,
истиче за Данас Гордана Бјелобрк, шефица Одсека за демографију Републичког
завода за статистику.
Према њеним речима, објашњење за ове податке, као и за многе друге који су условили
лошу демографску ситуацију у нашој земљи, биће представљени у публикацији
„Природно кретање становништва у Републици Србији, 1961-2010“, која ће данас бити
промовисана у Данас конференс центру.
Наша саговорница истиче да је према подацима пописа из 2002. године на територији
Србије пописано 379.135 избеглих особа.
- Међутим, прилив избеглица није могао да надомести дугогодишње последице
негативног природног прираштаја и емиграције, па је у међупописном периоду
1991-2002. ипак забележен пад становништва. Највећи број избеглица забележен је
у Сремској, Западнобачкој, Јужнобачкој, Мачванској и Београдској области,
указује Бјелобркова. Она додаје да је рађање деце у нашој земљи далеко испод
потреба за дугорочну замену генерација. Недовољно рађање, као такво, објашњава
Бјелобркова, основни је покретач брзог пада природног прираштаја.
- Низак ниво наталитета условљен је и чињеницом да су и у Србији прихваћене
савремене норме репродуктивног понашања женског становништва које у просеку роди
мање од два детета, наглашава Бјелобркова.
Антрфиле : Просечна старост у Србији 41 година
Просечна старост становништва Србије је 41 година, што становништво Србије
сврстава у групу изразито старих популација. Она је на петом месту у Европи према
просечној старости, а испред ње су Немачка (44), Италија (43), Финска (42) и Аустрија
1

и Грчка (41,7). Такође, према подацима за 2010. годину, очекивано трајање живота у
Србији износило је 71,4 година за мушко и 76,6 година за женско становништво.
Очекивано трајање живота Јапанки је 86 година, а Јапанца 79 година у 2010. години,
док је очекивано трајање живота жена у Шведској 84 године, а мушкарца 79 година у
2011. години.
ТАДИЋ СА ДИЈАСПОРОМ
Преглед, Датум : 13.3.2012, Страна : 3
Председник Србије Борис Тадић разговараће у четвртак у Београду с
представницима Срба из региона, потврђено је Танјугу у кабинету председника.
Реч је о редовном састанку представника Срба из дијаспоре са члановима Савета
за односе са Србима у региону који чине председник Србије, премијер, министри
спољних послова, вере и дијаспоре, просвете, културе и финансија, као
председник Владе Војводине, представник Српске православне цркве и комесар
Комесаријата за избеглице.
СПРЕМАЈУ ПРОТЕСТЕ
Пресс, Датум : 13.3.2012, Страна : 20
АЗИЛАНТИ
БАЊА КОВИЉАЧА - У Удружењу грађана „За Бању Ковиљачу“ кажу да уколико
надлежни што скорије не реагују и коначно не реше проблем илегалних
имиграната биће принуђени на нове протесте.
Удружење тражи да министар Расим Љајић, шеф радног тела Владе Србије за
решавање проблема у Бањи Ковиљачи, заврши започети посао, а Комесаријат за
избеглице што пре спроведе у дело одлуку Владе о уступању једне касарне за
смештај азиланата.
ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА УРУЧЕНИ ПАКЕТИ ПОМОЋИ
Данас, Датум : 13.3.2012, Страна : 21
Представници Комесаријата за избеглице Републике Србије и Општине Савски
венац јуче су у просторијама МЗ „Слободан Пенезић Крцун“ поделили 40 пакета
помоћи са основним животним намирницама избеглим и расељеним лицима са
територије те општине, који су материјално и социјално угрожени.
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Среда 14.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
КОНКУРС
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 14.3.2012, Страна : 17
ШИД - Повереништво за избеглице у Шиду расписало је конкурс за доделу пакета
грађевинског материјала за доградњу или адаптацију стамбених објектата, који ће
трајати до 27.марта.
За ову намену Комесаријат за избеглице је обезбедио 3,2 милиона динара, а
општина Шид додатних 160.000 динара. Максимална вредност појединачног
пакета је до 440.000 динара. Ивица Јовић, повереник за избеглице, каже да ће по
завршетку конкурса, посебна комисија обиће подносиоце пријава, после чега ће
уследити одлука о додели.
ГРАЂАНИ ТРАЖЕ ИЗМЕШТАЊЕ ИМИГРАНАТА ИЗ БАЊЕ КОВИЉАЧЕ
Политика, Датум : 14.3.2012, Страна : А7
Бања Ковиљача – Удружење „За Бању Ковиљачу” затражило је јуче што хитније
измештање Центра за азил из тог места, како би се трајно решио проблем исељења
имиграната из Бање Ковиљаче. Уколико до тога ускоро не дође, удружење је у
саопштењу упозорило да ће прибећи организовању протеста као у новембру
прошле године.
„Захтевамо да Комесаријат за избеглице што пре спроведе у дело одлуку Владе
Србије о измештању Центра из Бање Ковиљаче, имајући у виду да је пре две
седмице пронађена касарна Војске Србије, која ће служити као нови центар за
регистрацију азиланата”, пише у саопштењу.
ПРОСЕЧНА СТАРОСТ У СРБИЈИ 41 ГОДИНА
Политика, Датум : 14.3.2012, Страна : А7
Земун, Гроцка, Чукарица, Раковица и Нови Београд општине с највећим порастом броја
становника у последњих пола века
Пре пет деценија, 1961. године, Србија је без Косова и Метохије имала 6.678.247
становника, док је 2010. године пребројано 7.291.436 особа. Али, док је 2002. године
у Србији (без КиМ) живело 7.500.031 грађанин, осам година касније, било их је мање за
око 200.000, истакнуто је на јучерашњем представљању публикације „Природно
кретање становништва у Републици Србији, 1961–2010”, коју Републички завод за
статистику (РЗС) објављује први пут. Просечна старост становништва Србије је 41
година, што становништво Србије сврстава у групу изразито старих популација. Она је
на петом месту у Европи према просечној старости, испред ње су: Немачка 44, Италија
43, Финска 42, Аустрија и Грчка 41,7.
Према подацима за 2010. годину, очекивано трајање живота у Србији износило је 71,4
година за мушко и 76,6 година за женско становништво.
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Данас стопа смртности одојчади у Србији износи 6,7 промила, што је знатно више у
односу на Јапан (2,8) или Шведску (2,7 промила).
Шеф Одсека за демографију РЗС Гордана Бјелобрк рекла је да су Земун, Гроцка,
Чукарица, Раковица и Нови Београд општине с највећим порастом броја
становника од 1961. до 2010. године, док су Црна Трава, Гаџин Хан, Трговиште,
Бабушница и Медвеђа општине с највећим падом броја становника.
– Промене у броју становника биле су делимично услед ниског, односно негативног
природног прираштаја, а делимично због одлива становништва у иностранство –
прецизирала је Бјелобрк, додајући да је у изразито неповољном периоду за развој
становништва, какве у биле деведесете године, на пораст броја становника у неким
насељима највише утицао прилив избеглица из република бивше СФРЈ.
На територији Србије 2002. пописано је 379.135 избеглих лица. Прилив избеглица није
могао да надомести дугогодишње последице негативног прираштаја и емиграције, па је
у међупописном периоду (1991–2002) ипак забележен пад становништва.
– Највећи број избеглица забележен је у сремској, западнобачкој, јужнобачкој,
мачванској и београдској области – истакла је Бјелобрк.
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ
Блиц – Војводина, Датум : 14.3.2012, Страна : 2
ОЏАЦИ - Избеглим и прогнаним лицима који су уточиште нашли у општини
Оџаци, повереништво Комесаријата за ову популацију становника, расписало је
конкурс за доделу помоћи. Она ће се састојати у добијању грађевинског
материјала, а оглас је отворен до 23. марта.
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ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ПРИКУПИТИ 584 МИЛИОНА ЕВРА
Данас, Датум : 15.3.2012, Страна : 7
Београд - Потпредседник Владе Србије Јован Кркобабић изјавио је јуче да на
Међународној донаторској конференцији у априлу у Сарајеву треба да се обезбеди
584 милиона евра за решавање статуса 74.000 најугроженијих избеглица у региону.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 15.3.2012, Страна : 5
ЗА решавање статуса 74.000 најугроженијих избеглица у региону биће потребно 584
милиона евра, од чега је 335 милиона евра неопходно за избегле у Србији, рекао је јуче
потпредседник Владе Јован Кркобабић.
Овај новац требало би да буде прикупљен на донаторској конференцији 12. априла у
Сарајеву. На представљању регионалног програма за трајно решавање проблема
избеглица, комесар Владимир Цуцић рекао је да је у Србији најугроженије 17.000
породица, које живе у колективним центрима.
ЦУЦИЋ: ПОЛИТИЧКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ СА АЗИЛАНТИМА
Политика, Датум : 15.3.2012, Страна : А7
Републички комесар за избеглице Владимир Цуцић изјавио је да треба престати са
политичком манипулацијом са азилантима који се налазе у Центру за азил у Бањи
Ковиљачи.
– Јуче ујутру се 45 особа налазило изван центра у Бањи Ковиљачи и тражило
смештај. Они су одмах прегледани и биће послати у Боговађу, где се налази други
центар за азил и где је смештено 150 људи. Објекат у Боговађи је два и по пута већи од
центра у Бањи Ковиљачи који има 87 кревета за смештај илегалних имиграната и
потпуно је попуњен – наглашава Цуцић.
Према његовим речима, комесаријат обезбеђује да се дневни прилив азиланата из Бање
Ковиљаче пребацује у Боговађу, по налогу ресорног потпредседника владе Јована
Кркобабића.
– Не разумем где је сада проблем, јер је комесаријат спреман да реагује на сваки
проблем, ако је он стваран. Зато молим људе из Удружења „За Бању Ковиљачу” да
своје политичке амбиције изразе на други начин – поручио је републички комесар за
избеглице, одговарајући на захтев тог удружења да комесаријат што пре спроведе у дело
одлуку Владе Србије о измештању центра из Бање Ковиљаче, имајући у виду да је пре
две седмице пронађена касарна Војске Србије која ће служити као нови центар за
регистрацију азиланата.
Цуцић је, међутим, рекао да одлука Владе Србије о измештању центра уопште не
постоји, већ постоји одлука да се обезбеди већи објекат за смештај азиланата, не
прецизирајући на којој локацији ће се он налазити.
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СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ВОЗИКАЊЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 15.3.2012, Страна : 17
ПОСЛОВАЊЕ ЗРЕЊАНИНСКЕ ЕКО-ЗАДРУГЕ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА УЗБУЂУЈЕ
ДУХОВЕ НА БЕГЕЈУ
Државне паре потрошене за куповину аутомобила. Оснивачи у сукобу интереса
ЗРЕЊАНИН - Осим полиције и Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и
расељеним лицима из Зрењанина упорно је да расветли аферу око еко-задруге
„Зрењанинка“ и незапамћену злоупотребу средстава намењених запошљавању
избеглица, којих у граду на Бегеју има више од 5.000.
Ова задруга основана је прошле године средствима УНХЦР, са племенитом мисијом
запошљавања избеглица на послу сакупљања ПЕТ амбалаже.
Удружење избеглица, међутим, открило је бројне махинације у оснивању и
пословању задруге. Од тога да је десет одабраних (а по непознатим критеријумима)
уписано у осниваче задруге, с тим да је за сваког од њих, улог од 108.900 динара,
уплатио УНХЦР. Одабрани су углавном државни чиновници, који су сами себе
именовали и у органе управљања задруге! А, сумња се и да су неконтролисано
трошили новац и средства задруге.
- Субвенцију од 600.000 динара добијену од НСЗ за запошљавање, потрошили су за
куповину половног аутомобила „опел зафира“, који су директор Александар
Зиројевић и председник УО Славко Родић углавном користили за приватне сврхе - тврди
Марко Гвозденовић, председник Удружења избеглица.
Посебно је занимљиво да су чланови и одговорне особе у задрузи Перо Кнежевић,
Славко Родић и Слободан Вукићевић, истовремено запослени у зрењанинској
Филијали НСЗ - Кнежевић као в.д. директора. Испада да су државна подстицајна
средства за запошљавање дали својој приватној задрузи, а паре су затим ненаменски
потрошене за куповину аутомобила!
Одбацујући оптужбе, Славко Родић, који је у међувремену из НСЗ прешао на рад у
Градско веће, изјавио је да је (половна) „опел зафира“ плаћена 296.000 динара, а да
директор задруге Зиројевић има овлашћења да самостално склапа уговоре до 300.000
динара. На јучерашњој конференцији за новинаре, Удружење избеглица, потпомогнуто
Локалним антикорупцијским форумом, оповргло је ову тврдњу и приказало уговор, по
којем је ауто плаћен 392.000 динара!
- Како се НСЗ не оглашава поводом ове афере, у коју су умешани њени чиновници из
зрењанинске филијале, поднета је пријава Министарству за државну управу и локалну
самоуправу за инспекцијски надзор. Јер, сумњамо да је реч о незаконитом раду и
сукобу интереса. Пошто Закон о државним службеницима изричито забрањује
њихове предузетничке активности, а у случају задруге они су истовремено
оснивачи и чланови активног привредног друштва - истиче Гвозденовић.
Сумња се да је у сукобу интереса и Габријела Лоди, председница Скупштине задруге.
Супруга Габора Лодија, посланика ДС у републичкој Скупштини, шеф је сектора за
санитарни надзор у градској управи, а на многа непријатна питања новинара о (не)раду
задруге, једноставно не жели да одговара.
Антрфиле : ОСТАЛИ БЕЗ ОДГОВОРА
„НОВОСТИ“, које су о овој афери писале недавно, остале су ускраћене, међутим, за
многе одговоре о пословању задруге. На наша питања како директор филијале НСЗ Перо
Кнежевић може да буде оснивач и председник надзорног одбора задруге и да ли је
нормално да државна подстицајна средства за запошљавање даје приватној задрузи нисмо добили одговор из београдске централе НСЗ.
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САСЛУШАЊА
- ОХРАБРУЈЕ да полиција ради свој посао и саслушава актере афере. Ми се нећемо
зауставити, јер циљ је да спасемо задругу и племениту идеју УНХЦР, коју су несавесни
појединци угрозили и сада беже од одговорности - истиче челник Удружења избеглица.
ПЕТИЦИЈА СА 70.000 ПОТПИСА БЕЗ ПОДРШКЕ
Правда, Датум : 15.3.2012,Страна : 7
КОАЛИЦИЈА ИЗБЕГЛИЦА
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица затражила је од председника Србије
Бориса Тадића да одговори јавности зашто није подржао петицију коју је
потписало 70.000 избеглих и прогнаних за враћање одузетих имовинских и стечених
права.
ПредседникКоалиције Миодраг Линта навео је да су петицијом затражени и исти
стандарди на суђењима за ратне злочине и коначно решавање питања несталих, и
најавио да ће данас Тадићу предати отворено писмо са захтевима избеглица и Анекс Г
Бечког споразума о сукцесији.
РОДИТЕЉИМА ОДУЗЕТО ЧЕТВОРО ДЕЦЕ
Дневник, Датум : 15.3.2012, Страна : 13
СОЦИЈАЛНА ДРАМА У ЈАНКОВОМ МОСТУ
Невенчаном брачном пару, Светлани Домић и Јанусу Дакоу, судским решењем
одузето је четворо деце јер је процењено да нису у стању да воде рачуна о њима, са
чиме они никако не могу да се помире. Тврде да, упркос томе што живе у тешким
условима, није било разлога за тако ригорозне мере, поготово у тренутку када су у
акцији УНХЦР-а и фирме “Викторија груп” добили кров над главом. На њихову
страну стало је и Удружење за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима у
Зрењанину, с обзиром на то да је Јанус Дако избеглица из Хрватске.
– Њихова деца су једном већ била одузета, на три месеца, али тада уз сагласност
родитеља. После тога је, међутим, Центар за социјални рад повео случај и затражио да
им деца буду одузета трајно. Ова породица једно време је, током лета, камповала на
Тамишу, када смо и сазнали за њу. Уз наше ангажовање, смештај им је обезбеђен у
избегличким баракама у Зрењанину, које су касније расељене. Сада су добили кућу у
Јанковом Мосту – објашњава у изјави за “Дневник” председник Управног одбора
Удружења за помоћ избеглим, прогнаним и расељеним лицима Марко Гвозденовић.
Светлана Домић вели да је једва преживела тренутак када су социјални радници дошли и
одвели јој децу.
– И даље ми је пред очима слика како вичу и скачу јер не желе да иду од нас. То сам
једном већ доживела. Најгоре ми је што, за разлику од првог пута, сада и не знам где су,
нити могу причати с њима – јада се Светлана, док Јанус Дако поручује да, какав год да је
отац, ради се о његовој деци, за коју страхује да, после овога, не доживе нервни слом.
Директорка зрењанинског Центра за социјални рад Весна Станков каже да је ова
установа била покретач тужбе за лишење родитељског права зато што је невенчани
брачни пар, како тврди, занемаривао родитељске дужности.
– Суд је донео пресуду којом су они потпуно лишени родитељског права, и ту пресуду је
потврдио Апелациони суд у Новом Саду. Родитељи су имали могућност да кроз судски
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поступак докажу да није тачно оно што је Центар проценио кроз стручна мишљења.
Деца су збринута на одговарајући начин, а родитељима је објашњено да ћемо се ми и
они убудуће договарати о свему – наглашава Весна Станков.
РАТНИ ЗЛОЧИНАЦ ЗБОГ ФРИЖИДЕРА!
Ало!, Датум : 15.3.2012, Страна : 8
ИЗБЕГЛИЦИ РАДОЈКУ РАДМИЛОВИЋУ (38) ПРЕТИ ИЗРУЧЕЊЕ ХРВАТСКОЈ
Радојку Радмиловићу (38), избеглици из села Јеминовци код Славонске Пожеге
прети изручење Хрватској по пресуди Жупанијског суда у Вуковару од 10.
децембра 2004. године, када је у одсуству осуђен на три године затвора. Иако му се
на терет ставља ратни злочин над цивилним становништвом, његова сестра
Стојанка Радмиловић тврди да је његов једини злочин заправо - украдени
фрижидер!
Наиме, породица Радојка Радмиловића се из села Бапске код Вуковара половином маја
1995. године преселила у село Мартинце код Сремске Митровице. У хрватској
оптужници се наводи да је у Бапској учествовао у протеривању 69 припадника хрватске
националости и да је приликом напуштања овог села из хрватске куће у којој је
привремено живео присвојио туђу имовину - један фрижидер.
Његова сестра, међутим, тврди да је Радојко 1991. године, када је стигао у Бапску, био
малолетник, да није учествовао у борбама и није служио војску. Да је учествовао у
протеривању, на суђењу га је означило двоје од 69 протераних.
Дошли смо у Бапску с торбама и сместили се у део хрватске куће која није изгорела.
Није истина да је Радојко било кога од Хрвата истерао из куће. Он је био дечак од 17
година. Ми смо истерани са имања од 26 јутара земље, кућа нам је спаљена отац и деда
убијени.
Никоме није нанео никакво зло, а ето, ухапшен је и биће испоручен Хрватској - каже
Стојанка Радмиловић, која са породицом живи у Мартинцима код Сремске Митровице,
где је њен брат и ухапшен. Радојко се од 6. децембра налази у екстрадиционом затвору у
Београду и чека изручење Хрватској, након што је Апелациони суд у Београду потврдио
одлуку Вишег суда да су за то испуњени сви услови.
Саво Штрбац, директор Документационог центра „Веритас" из Београда, каже да
по Закону о избеглицама Републике Србије он не може бити испоручен, а штити га
и Конвенција УНа о избеглицама из 1951, која јасно каже да се избеглице не смеју
испоручивати.
Радојко Радмиловић је избеглица у Србији и данас је у том статусу - каже Штрбац.
Након свега, Радмиловићев бранилац написао је тужбу Уставном суду Србије, а ако она
не уроди плодом, Радмиловић ће бити трећи Србин који је због ратних злочина послат у
Хрватску.
Антрфиле : ЖИВЕО ИСПОД ЧАРДАКА
Радојко Радмиловић је све док га полиција није ухапсила и предала суду живео сам
у импровизованој собици испод чардака на плацу у Мартинцима и тек је недавно
поднео захтев за пријем у држављанство Србије. Новац за адвоката није имао, па
му је додељен по службеној дужности.
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PRESS CLIPPING
Петак 16.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНОГ СТАНОВНИШТВА
Преглед, Датум : 16.3.2012, Страна : 5
Смедерево
Од 35 монтажних кућа, које финансира Европска комисија, седам ће добити
социјално угрожени становници у Смедереву, а 28 избегла и интерно расељена
лица. Реч је о једнократној и бесповратној помоћи у виду изградње монтажних
кућа на приватним грађевинским парцелама будућих корисника ове врсте помоћи.
„Пројекат, вредан око 800.000 евра, спроводи Европска комисија у сарадњи са
„Хелпом“, Комесаријатом за избеглице и градом Смедеревом, а требало би да буде
реализован до краја јула“, изјавила је Тањугу Весна Јеремић-Драгојевић, задужена за
здравство и социјалну политику у Градском већу.
„Овог пута помажемо људима с мањим примањима, који немају никакав објекат који се
води на њих, или имају неусловне објекте. Предвиђено је седам кућа различитих
квадратура за локално становништво, а обавеза будућих корисника је да плате
прикључке за нове парцеле“, рекла је Драговић.
ПОРОДИЦЕ ДОБИЛЕ КУЋЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.3.2012, Страна : 5
НОВА ЦРЊА - На предлог председника општине Пере Миланкова, скупштина ове
средњобанатске самоуправе одлучила је да куће које су раније купљене средствима
швајцарске Дирекције за развој и додељене избегличким породицима на
коришћење њима буду поклоњене.
Куће је добило 12 фамилија из Александрова, седам из Српске Црње и једна из
Војводе Степе.

КРОВ ЗА УГРОЖЕНЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.3.2012, Страна : 24
ЈОШ 20 СОЦИЈАЛНИХ СТАНОВА У КРАЉЕВУ
КРАЉЕВО - У краљевачком Борачком насељу јуче је започела изградња зграде за
социјално становање у заштићеним условима.
Ова зграда са 20 станова, гради се из фондова Европске уније, а реализује је
Високи комесаријат УН за избеглице - УНХЦР.
По завршетку изградње, станове ће добити социјално угрожене избеглице и
расељена лица која су још смештена у колективне центре као и најугроженије
породице из локалне заједнице.
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НИШ ОТВОРЕНОГ СРЦА
Вечерње Новости, Датум : 16.3.2012, Страна : 26
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА са космета ЗА ПОКРЕТАЊЕ ВЛАСТИТОГ ПОСЛА
НИШ - Снежана Цвејић (40) из Приштине и Филип Алексић (18) из Гњилана, су међу
двадесетак хиљада оних који су својевремено морали да побегну са Космета и нови кров
над главом потраже у Нишу и околини. Са још двадесеторо представника других
породица, њих двоје су јуче у Градској кући са градоначелником Ниша Милошем
Симоновићем потписали уговор о помоћи у економском осамостаљивању избеглих
и расељених лица. Реч је о укупној помоћи од четири и по милиона динара, чиме ће
ови људи у разним делатностима обезбеђивати егзистенцију, себи и укућанима, с
тим што је 70 одсто средстава обезбедио Комесаријат за избеглице, а остатак град
на Нишави.
- У Нишу сам са супругом и двоје деце од 1999. године. Добили смо приколицу, пумпу
за наводњавање и још неке неопходне уређаје, јер се бавимо пољопривредом, а овде
живимо у кући коју сам наследила од мајке - каже Снежана Цвејић.
Већина ових породица је на лични захтев помоћ добила за покретање пољопривредне
производње, али има и оних који ће се опробати у другим делатностима.
- Ово је реализација првог пројекта са којим смо конкурисали код Републичког
комесаријата за избеглице, а ускоро ће у дело бити преточен и други који се односи
на доделу грађевинског материјала - каже градски већник Милорад Стошић.
Антрфиле : РАДНЕ КЊИЖИЦЕ
У ОТВОРЕНОМ разговору са градоначелником изнети су проблеми са којим се избегли
често сусрећу. Један се односи на отежано добијање радних књижица у градским
општинама. Добили су обећање да ће им град помоћи у решавању тог проблема.
ОТВОРЕНО ПИСМО ИЗБЕГЛИЧКИХ УДРУЖЕЊА
Политика, Датум : 16.3.2012, Страна : А5
Коалиција удружења избеглица упутила је јуче, поводом пријема за Србе у
региону, отворено писмо председнику Борису Тадићу у којем су га подсетили да
већ две године не одговара на 11 дописа која су му послали са молбом да их прими.
У писму које потписује председник коалиције Миодраг Линта, Тадића питају између
осталог и зашто није подржао петицију избеглих и прогнаних Срба коју је својим
потписом подржало више од 70.000 оштећених грађана и којом траже враћање одузетих
имовинских и стечених права.
СВЕТ ЗАТВАРА ПОГЛАВЉЕ ИЗБЕГЛИШТВА НА БАЛКАНУ
Политика, Датум : 16.3.2012, Страна : А4
ИНТЕРВЈУ: Ане Вилем Билевелд, лични изасланик високог комесара УН за
избеглице за Балкан
Регионални програм стамбеног збрињавања је последњи заједнички напор
међународне заједнице да се реше преостале потребе избеглица на западном
Балкану из периода 1991–1995. године, каже Ане Вилем Билевелд, лични
изасланик високог комесара УН за избеглице за Балкан.
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У разговору за „Политику” он додаје да је фокус овог програма стамбено
збрињавање најугроженијих међу избеглицама и интерно расељеним људима из
региона. Према овом програму, планирана је изградња 10.000 станова, куповина
сеоских домаћинстава и обезбеђивање грађевинског материјала за збрињавање око
17.000 избегличких породица.
„Последњих 20 година међународна заједница се здушно и на разне начине ангажовала
у овом региону. Данас се међународна заједница суочава са многобројним проблемима
широм света, док је овај регион постепено еволуирао из поглавља 1991–1995. године.”
Какав је значај Регионалног програма за стамбено збрињавање избеглица и интерно
расељених особа?
Од кључног је значаја да је програм резултат разговора и договора четири државе –
Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије – које су га и израдиле и успеле да,
након ужасних сукоба током деведесетих, понуде решења која би затворила деликатно
поглавље о избеглицама, окренуле лист и пошле напред.
На које све начине ће петогодишњи регионални програм унапредити живот избеглица и
интерно расељених?
Толико година након сукоба, живот људи мора у неком тренутку да се врати у нормалу.
Статус избеглице кад-тад мора да престане. Људи морају да одлуче где желе да наставе
живот, где да се потпуно друштвено интегришу. Избеглице често живе у међупростору:
тешко им је да пресеку, донесу одлуку остају ли ту где су се након сукоба нашли,
враћају ли се назад, кући, у своју земљу порекла, или вечито лебде негде између та два
одредишта. Да би сада одлучили, основали смо специјалну радну групу која се бави
стратегијом потпуног информисања, тако да сви потенцијални корисници овог
програма могу да донесу ваљану одлуку „остају ли или се враћају”.
Од суштинског значаја је коначно затварање колективних избегличких центара
где су најугроженији међу овом популацијом углавном дуго живели у тешким
условима. Стамбени пројекти који су израђени у четири земље, требало би, између
осталог, да послуже као катализатор за јачу друштвену интеграцију жртава сукоба у
периоду 1991– 1995.
Поред изналажења, надамо се, трајног стамбеног решења за најсиромашније,
многа друга питања од животне важности за ове људе у међувремену су четири
владе разрешиле радом радних група о личним документима, пензијама, размени
статистичких података и других релевантних питања и тако прибавили
информације за решавање главних, преосталих проблема избеглица и расељених
лица. Те радне групе деловале су као везиво у целом процесу затварања поглавља
„дуготрајног избеглиштва”. У мноштву својих аспеката Регионални програм стамбеног
збрињавања избеглица о којима је постигнут договор Сарајева, Загреба, Подгорице и
Београда, представља индикатор зрелих политичких интеграција у региону, што је
изузетно охрабрујуће.
Да ли верујете да ће међународна донаторска конференција за прикупљање средстава за
овај програм, заказана за крај априла у Сарајеву, бити успешна?
Имам све разлоге да будем оптимиста, и очекујем да предстојећа донаторска
конференција неће доживети неуспех. У њеној припреми, позивнице нисмо слали
само на Запад где се многе земље суочавају са великим финансијским
потешкоћама и строгим програмима штедње. За успех донаторске конференције у
Сарајеву путовао сам у многе земље, укључујући и Азербејџан, Турску, Русију...
Разговарао са дипломатским представницима земаља Блиског истока и Персијског
залива, где такође постоји велико политичко интересовање за овај програм.
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Постоји чврсто веровање да би овај регионални програм могао постати модел за многе
регионе који се суочавају са дуготрајним сукобима и продуженим избегличким
недаћама.
Ово веровање у регионални програм као потенцијални глобални модел није без основа.
Јер, погледајте шта је земљама западног Балкана успело након година застрашујућих
међусобних сукоба. Београд, Загреб, Сарајево и Подгорица су успели да седну и
договоре се о једној стази која води у будућност многе људе силом измештене са
огњишта током догађаја 1991–1995.
Као специјални изасланик Садако Огате (некадашњи високи комесар УН за избеглице)
током деведесетих лично сам био сведок немилих догађаја и зато сам изузетно
почаствован што ме је високи комесар УН за избеглице Антонио Гутереш позвао да се
вратим из пензије и помогнем коначном затварању историјског поглавља „деведесетих
на Балкану” и да сви кренемо у светлију будућност.
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PRESS CLIPPING
Субота 17.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
МАЛИ ОДЗИВ ИЗБЕГЛИХ
Блиц – Србија, Датум : 17.3.2012, Страна : 3
ЛАЈКОВАЦ
Свега десетак од 284 избеглих и интерно расељених одоба поднело је у Општини
Лајковац захтеве за помоћ у грађевинском материјалу, након конкурса за
економско оснаживање избеглица.
До сада је у Лајковцу кроз овај вид помоћи пласирано 6,4 милиона динара, а
годишње помоћ у грађевинском материјалу добије 14 породица.

МОНТАЖНЕ КУЋЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 17.3.2012, Страна : А14
Смедерево – Од 35 монтажних кућа, које финансира Европска комисија, седам ће
добити социјално угрожени становници у Смедереву, а 28 избегла и интерно
расељена лица. Реч је о једнократној и бесповратној помоћи у виду изградње
монтажних кућа на приватним грађевинским парцелама будућих корисника ове
врсте помоћи. „Пројекат, вредан око 800.000 евра, спроводи Европска комисија у
сарадњи са Хелпом, Комесаријатом за избеглице и градом Смедеревом, а требало
би да буде реализован до краја јула“, изјавила је Танјугу др Весна ЈеремићДрагојевић, задужена за здравство и социјалну политику у Градском већу.
„Овог пута помажемо људима са мањим примањима, који немају никакав објекат који
се води на њих, или имају неусловне објекте. Предвиђено је седам кућа различите
квадратуре за локално становништво, а обавеза будућих корисника је да плате
прикључке за нове парцеле“, рекла је Драговићева.
Оглас за доделу седам монтажних кућа је већ расписан, а презентација пројекта биће
одржана 20. и 21. марта у смедеревском Центру за културу, када ће заинтересованима
бити подељени и формулари за конкурисање. Пријаве са траженим информацијама о
социјалном статусу, власништву над грађевинском парцелом и осталом
документацијом заинтересовани ће у затвореној коверти предавати у Градској управи.
У понедељак, 19. марта, биће објављен и оглас за доделу 28 монтажних кућа у
Малој Крсни, намењених избеглим и интерно расељеним лицима, којих је
својевремено у Колективном центру у Радинцу код Смедерева било више од 600.
Тај број је сада смањен за две трећине и у центру је тренутно 250 особа, а процена
је да ће их после овог пројекта остати око 120.
„Ових дана очекујемо резултате конкурса нових пројеката, с циљем коначног затварања
овог центра“, рекла је Драгојевићева. Колективни центар у Радинцу био је у време
деведесетих један од највећих колективних центара на Балкану, у коме су у једном
тренутку била смештена 632 корисника.
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ПОМОЋ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 17.3.2012, Страна : 30
ВЛАДИЧИН ХАН - Број оних који траже помоћ од Грађанске саветодавне службе је у
порасту, а од почетка године предњаче захтеви за процену штете од елементарних
непогода.
По речима Игора Стојановића, правника и шефа мобилног тима ГСС, најчешће
им се обраћају избегла и расељена лица, повратници, особе са инвалидитетом,
стара и изнемогла лица, мада чак 70 одсто захтева стиже из ромске популације.
ХУМАНОСТ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 17.3.2012, Страна : 17
АПАТИН - Ансамбл КУД "Крајина" из Београда, које окупља избегле из Хрватске
и БиХ, организоваће данас у Апатину хуманитарни концерт за помоћ оболелом
петаестогодишњем Николи Мајсторовићу из Свилојева, код Апатина, којем је
потребно 38.000 евра за одлазак на операцију срчаних залистака на Клиници за
дечју кардиоваскуларну хирургију у Лајпцигу, у Немачкој, јер његови родитељи,
иначе, избеглице из Лике, немају прекопотребан новац.
КРИЗА УСПОРАВА ПОВРАТАК
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 17.3.2012, Страна : 31
Делегација Срба, повратника у Далмацију и Лику, посетила Нови Сад
Највећи проблем за Србе повратнике је могућност запослења
ДА ЈЕ више радних места, вратило би се и више Срба - заједничка је оцена
представника Срба који су се вратили на своја огњишта у Далмацији и Лици, изречена
јуче у разговору са покрајинским и градским челницима.
Делегација Срба повратника, који имају одговорне позиције у својим локалним
самоуправама и управама Далматинске и Личке жупаније, посетила је Нови Сад,
како би у разговору са представницима градске и покрајинске власти продубила
могућности за економску сарадњу.
- Највећи проблем за Србе који су се вратили у Хрватску је управо економскосоцијална стабилност, односно, могућност запослења и остваривања прихода. Он
каже да је обнова кућа разорених ратом при крају.
Никола Лалић, заменик личко-сењског жупана, истиче да сада везе Срба повратника у
Хрватску са Србима у матици све више добијају економску димензију.Мирослав
Машић, заменик начелника општине Врховине, поред Плитвичких језера, који се у
Хрватску вратио 2003. године, објашњава како ова општина и сад има већинско српско
становништво.
- Тренутно у општини имамо више од 85 одсто становника српске националности каже Машић. - Углавном су у питању повратници, пошто се вратило 1.400 људи,
односно, око 50 одсто становника који су избегли у Србију. Сада смо, после много
проблема, покренули један погон дрвне индустрије, у ком ће посао наћи 70 људи.
Слично прича и Станко Мијић, заменик начелника општине Обровац, који се у
Хрватску вратио 2005. године.
- Ствари се лагано поправљају - каже Мијић. - Инфраструктура се обнавља солидним
темпом и самим тим стичу се услови за озбиљнији повратак Срба. За сада у
2

општину се вратило 1.300 становника - Срба, од око 7.000 колико их је било пре
рата. На жалост, у питању су, најчешће, старији људи, али надамо се да ће економска
сарадња помоћи опоравку привреде и самим тим да ће се вратити и млађи људи.
НА РЕДУ ЕКОНОМСКА САРАДЊА
Дневник, Датум : 17.3.2012, Страна : 9
ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРИМИО ПРЕДСТАВНИКЕ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ
Делегацију Срба повратника у жупаније Далмације и Лике из Шибенско-книнске,
Задарске, Личко-сењске жупаније примио је јуче у Свечаној сали Градску куће
градоначелник Игор Павличић.
Том приликом заменица жупана Задарске жупаније Рајка Рађеновић рекла је да је
највећи проблем повратника запошљавање, поготово у време кризе.
- Наш данашњи сусрет наставак је сарадње започете пре десетак година између Владе
Војводине и наше повратничке популације. Осмишљен је један пројекат који је у самом
почетку био хуманитаран, а то је помоћ избеглицама које су у току „Олује“ дошле на
ова подручја и остали овде, а исто тако и помоћ нама који смо се вратили у Хрватску.
Данас то прераста у пројекат економске сарадње - рекао је заменик Личко-сењског
жупана Никола Лалић.
Градоначелник Павличић је истакао како је важно да постоји добра међусобна
комункација и воља за решавање заосталих проблема. На састанку се говорило о
будућој привредној, културној и спортској сарадњи, а разматране су и могућности
да везе града са хрватским жупанијама и општинама буду јаче у свим областима.
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Понедељак 19.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

СТАНОВИ РАСЕЉЕНИМА
Вечерње Новости, Датум : 19.3.2012, Страна : 5
НЕГОТИН - Кључеви нових 13 станова за најугроженије интерно расељене особе,
избеглице и социјално угрожене локалне породице у згради у којој је пре две
године изграђено 20 таквих станова, у улици Миомира Радосављевића Пикија,
биће свечано додељени у уторак, 20. марта.
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЗГРАДЕ
Пресс, Датум : 19.3.2012, Страна : 17
Радови на изградњи зграде за социјално становање у заштићеним условима
почели су у Борачком насељу у Краљеву.
Објекат са 20 станова гради се у оквиру пројекта „Подршка унапређењу животних
услова, права и запошљавања избеглих и интерно расељених лица у Србији“.
АНЕКС Г У ГИГИНОЈ ШУПИ
Данас – Бизнис, Датум : 19.3.2012, Страна : 1
Ружа Ћирковић
ЗЕМЉА БЕЗ ДРЖАВЕ: Споразум о сукцесији је моја омиљена тема још од времена кад
ме је Коста Михајловић научио да је једна од првих особина доброг новинара да буде
упоран или, како је Михајловић рекао, „да буде досадан“. Та се особина новинарима
прашта. Има и једна која се никако не прашта, а о тој ћу самокритички после.
Анекс Г је такође моја омиљена тема од времена кад га је смислио Мирољуб
Лабус као додатак Споразуму о сукцесији, који је у глобалу узев, збиља испао
доста повољан по државу Србију. Сами грађани и фирме из Србије препушене су,
међутим, Анексу Г који их у принципу упућује да своја имовинска, радна или
пензијска права остварују на бази стања од 31. децембра 1990. године пред
судовима државе сукцесора у којој су та права настала, а све државе сукцесоре
обавезује да обезбеде услове у којима ће пред њиховим судовима у тим стварима
сви учесници бити равноправно третирани без обзира да ли су њени држављани,
или нису.
Уколико се државе сукцесори о ту обавезу оглуше држава Србија има право да покрене
механизам из Споразума о сукцесији како би своје грађане и фирме заштитила.
Међутим, постоје озбиљни изгледи да неке институције Европске уније, једном у
далекој будућности открију, како се то после 30 година чланства у ЕУ догодило Грчкој,
да је Србија земља без државе.
Комисија за спровођење Анекса Г није се, због блокаде из Хрватске, састала две
године, а наша страна није начисто са тим ни да ли су они услови за интервенцију
државе испуњени или нису, а још мање је начисто са тим да ли би ЕУ волела да
Србија, која се уби да постане стварно кандидат, прави гужву око понашања
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Хрватске, која само што није постала њен члан. Па зато користим ову колумну да
подсетим грађане Србије, који мисле да имају станарско право у Хрватској, да им у
априлу истиче већ једном продужени рок да се, по хрватским законима, у Хрватској
пријаве за регулисање тог права. Јер, како каже комесар за избеглице Владимир
Цуцић, сем што су њихове потребе стварно овде а права су им остала тамо, џаба
им је тражити нешто више од онога што хрватски закони нуде писањем петиција
„господину Тадићу, господину Цветковићу, господину Кркобабићу, па чак и ЕУ,
јер су са сличним ефектом своју петицију могли да пошаљу и Гиги у шупу“.
Јер, подсећа с правом господин Цуцић, није им станове узела ни Србија ни ЕУ.То
је тачно, сматрам ја, али није познат ни један једини случај да је Србија залегла за
права неког свог грађанина-појединца, па им је Гигина шупа подједнако добра
адреса као и Влада Србије, на пример, и са тог жалосног разлога.
Чак је и Милошевић, вајни заштитник српских националних права, трговао на пример
са госпођом Хелен Бентли кад су нека појединачна права грађана Србије била у
питању, а на штету тих грађана. Међутим, грађани као појединци се у овим стварима
сукцесије и Анекса Г још некако и држе, али имовина наших предузећа, на пример у
Хрватској, и захваљујући у међувремену овде обављеној приватизацији, којом најчешће
није била обухваћена, и захваљујући пропасти и тих приватизација и многих предузећа
и без приватизације, третира се више као Алајбегова слама. Мада је пре пар година
држава Србија позивала овдашња предузећа да јој, не зна се зашто, пријаве своју
имовину у Хрватској, није познато да је у том погледу било шта предузела.
Последњи који је, истина такође актима добре воље на које хрватска страна није
узвратила, нешто око тога предузимао, био је Драгомир Попов тада директор Савезне
дирекције за имовину. Отад те ствари теку више стихијски и сетимо их се, у дну
новинских страна, само кад неки радник, као неки дан радник продавнице Борелија у
Сомбору, запрети да ће се спалити због небриге државе за нерешене имовинске спорове
са Хрватском. Не знам да ли је човек у праву или није, али кладим се да ни у нашем
делу Комисије за споровођење Анекса Г такође не знају.
ЂУРЂИНА: Биографи су забележили да је брадати Никола Баја Пашић целог живота
бринуо да ли је усрећио своју жену. Госпођа се звала Ђурђина. Није му то међутим
сметало да њено данас ретко име употреби у потврду својих политичких вештина и
манира. Тако је настала следећа анегдота. Дође неки страни новинар да прави интервју
с Пашићем, а његова жена донесе слатко. Пашић јој се тада, онако успут, обрати
именом на пример Јелена, али свакако не њеним.
Питали га онда сарадници зашто је то учинио, а Пашић каже: кад овај новинар објави
интервју, а ја њиме не будем задовољан то ће име бити доказ да му се ни у осталим
стварима из интервјуа не може веровати. Е, то се у прошлој колумни догодило и мени.
Јавили су ми да господин Мирослав Богићевић, власник шабачког Фармакома, није био
на саветовању економиста на Копаонику. Ни на овогодишњем ни на било ком другом
ранијих година. Дакле, никад. Нисам чак ни свог информатора за гушу, од велике ми је
користи и иначе му се такви превиди не догађају. Али, моја прошла колумна оде у
пропаст. Извињавам се господину Богићевићу, ако му то нешто значи.
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Уторак 20.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ДУГО ЧЕКАЊЕ НА ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 20.3.2012, Страна : 12
У СРБИЈИ ИЗГРАЂЕНО 4.380 СТАНОВА ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈЕ ИЗБЕГЛИЦЕ,
УГЛАВНОМ СТАРЕ И НЕМОЋНЕ
У преосталом 41 колективном центру остало још 3.476 људи
СТРПЉЕН, спасен. Али и стрпљењу, нашем избегличком, има краја. Ево, сабирамо
године, прођоше скоро две деценије, не може се више с “каменом под главу”. Ову
поделу социјалних станова нисмо прошли. Кажу: има и горих судбина. Сачекаћемо
и септембар, како су обећали, да и ми коначно добијемо кров над главом.
Радмила Миланко (51), из Обровца, тежак је инвалид. Са супругом Дамиром и
ћерком Драганом, студенткињом, и сином Дамиром, најбољим дипломцем са
Правног факултета, машта о дану када ће се, уместо у влажном собичку са два
гвоздена кревета у избегличком кампу у Крњачи код Београда, пробудити у свом
дому.
- Имали смо све, остали без игде ичега - каже Радмила.
- Ћерка је имала 12, син једва осам година кад нас је рат протерао са огњишта.
Разболела сам се од стреса, остала трајно непокретна. Муж, некад председник општине
Обровац, сваког се посла прихватао само да нас прехрани. У овај собичак стала је сва
наша избегличка мука, али, и кад је било најтеже, нисмо губили наду. Не губимо је ни
данас.
Четири члана породица Миланко су међу 3.476 људи колико их још живи у преосталом
41 избегличком центру. Од некадашњих 700 затворено је 659, а изградњом станова
за најугроженије категорије њихов број ће се, кажу надлежни, и даље смањивати.
До сада је широм Србије изграђено 4.380 станова. План је да се у оквиру
Регионалног програма у наредних од пет до седам година у своје домове усели још
10.000 избегличких породица.
- Предвиђени су и други видови помоћи - између осталог и откуп домаћанства са
окућницом у вредности од 770.000 динара - каже Јелена Марић из Комесаријата за
избеглице Републике Србије. - Планирана је и помоћ у грађевинском материјалу
или намештају, по породици у вредности до 110.000 динара, као и донација пакета
грађевинског материјала за радно способне породице вредна 440.000 динара.
- Ова помоћ је добродошла онима који адаптирају неусловни стамбени објекат - каже
Марићева. - Лица која напуштају колективни центар добијају једнократну робноновчану помоћ у износу од 45.000 динара.
Осим државе Србије, средства су обезбедили и међународни фондови, али су
прикупљена и преко бројних донација, од Европске уније, УНХЦР-а, влада Немачке и
Италије, Бироа за популацију избеглица Владе САД.
- Предвиђено је да се у оквиру Регионалног пројекта (четири земље у региону) обезбеди
302 милиона евра за решавање стамбеног питања још 16.780 најугроженијих
избегличких, али и расељених породица којих је 210.000 у Србији - каже Јелена Марић.
Антрфиле : КЉУЧ У БРАВУ
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Четвртак 22.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ДВА СПРАТА 13 РАДОСТИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 22.3.2012, Страна : 30
ПОСЛЕ ДОЗИЂИВАЊА, УСЕЉЕНИ НОВИ СТАНАРИ ЗГРАДЕ ЗА ИЗБЕГЛЕ,
РАСЕЉЕНЕ И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
Кров над главом добили Михајловићи, Бабићи, Павловићи... укупно њих 39
НЕГОТИН - Двапут су се селили Миле и Пера Гак. Најпре су, 1995, морали да напусте
родни Обровац и избегну на Космет, а онда су, по завршетку НАТО бомбардовања,
наново кренули у „бежанију“. Скућили су се, коначно, у Неготину, улици Миомира
Радосављевића Пикија бр. 36 - а од уторка им је нови дом на последња два спрата
зграде подигнуте пре две године, за 20 избегличких, интерно расељених и
социјално угрожених породица. Сада после надзиђивања два спрата, комшије су
им постали и чланови још 13 невољничких породица.
- Још не верујем да смо овде. Лепо је, све ново и уређено, има свега: веш машина,
шпорет, опремљена кухиња, покућство... И остале станаре добро познајем, јер смо
скупа, више од деценије, делили избегличку муку у Колективном центру у хотелу
„Инекс Крајина“ - каже Пера, показујући ћерки Милици и радозналим гостима нови
дом.
Гакови су, иначе, једна од три породице избегле из Хрватске које ће живети у овој
згради, заједно са још седам интерно расељених са Косова и три социјално
угрожена, локална домаћинства. Кров над главом и сигуран сан, веле, на истој адреси
пронашли су и Михајловићи, Бабићи, Павловићи... укупно 39 душа.
- Житељи ове зграде имаће право коришћења станова докле год су у стању
социјалне потребе. Са њима живи и породица-домаћин, чија је улога да им пружа
потребну помоћ и буде веза са Центром за социјални рад - кажу у Комесаријату за
избеглице, напомињући да је у објекат уложено 60 милиона динара.
Иначе, изградњу нових 13 станова финансирала је Европска унија са 200.000 евра,
док је локална самоуправа била у прилици да издвоји десет пута мањи износ.
Пројекат су реализовали Комесаријат за избеглице, општина Неготин, Центар за
социјални рад и Хаусинг центар, који је и носилац пројекта „Социјално
становање у заштићеним условима“. Додатних 15.000 евра обезбедила је америчка
невладина организација „Хабитат фор хјуманити“ и НВО Хаусинг центар.
Антрфиле : ДОБРОДОШЛИЦА
НОВИМ станарима кључеве и пригодне поклоне уручили су др Влајко Ђорђевић,
председник општине Неготин, Бранислава Жарковић, председница Хаусинг центра и
Иван Гергинов, помоћник комесара за избеглице Републике Србије.
ОПРЕМА ЗА ПОРОДИЧНИ ПОСАО
Данас, Датум : 22.3.2012, Страна : 20
Помоћ Ниша расељенима са Косова и Метохије
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Ниш - Двадесет две расељене породице са Косова и Метохије које данас живе у
Нишу добиле су помоћ у опреми у вредности 120.000 динара како би започеле или
унапредиле већ постојећи породични посао, саопштено је у кабинету
градоначелника Ниша Милоша Симоновића.
Укупна вредност помоћи за ове интерно расељене породице је четири и по милиона
динара. Помоћ су доделили Комесаријат за избеглице и Град Ниш. Циљ помоћи је
„економско оснаживање и осамостаљивање“ интерно расељених.
- Веома је важно што је ова група наших суграђана показала намеру да активно решава
своје економске проблеме. На овај конкурс јавио се велики број породица, а на тај
начин изразили су једну врсту активизма да сами одлучују о својој даљој судбини и
пословној перспективи. Сигуран сам да ће средства употребити на прави начин, да ће
развити добре послове како би издржавали своје породице, а надам се и да ће за коју
годину проширити делатности којима су почели да се баве - каже градоначелник
Симоновић.
У кабинету кажу да је град Ниш „у последњих неколико година уложио велике напоре
како би избегла и интерно расељена лица уживала сва права као и сви остали грађани
Ниша“.
Од 2008. године донето је више одлука које су обезбедиле да исељеници са Косова буду
равноправни са осталим Нишлијама. Они поред осталог остварују и сва права из
области социјалне заштите и других области које се финансирају средствима из буџета
града, наводи се у саопштењу.
ИЗБЕГЛИЧКА ДЕЦА
Политика, Датум : 22.3.2012, Страна : А14
Поводом текста ,,Лажне наде у бакљаде”, „Политика”, 14 мартаСаво Штрбац
У тексту „Лажне наде у бакљаде” аутор Жељко Љ. Крстић, пишући о настанку
милитантних навијачких група, између осталог наводи: „Један број њих води порекло
из избегличких породица. Реч је о деци која су се тешко интегрисала у овдашњу
средину”.
Не поричем изнесену тврдњу аутора да међу милитантним навијачким групама има и
оних који воде порекло из избегличких породица. Међутим, не слажем се са ставом
аутора да је реч о деци која су се тешко интегрисала у овдашњу средину. Наиме,
сматрам да није коректно упирати прстом само у избегличку децу јер „избегличка
деца” у милитантним навијачким групама не чине ни окосницу ни већину. Такође
сматрам да у те групе не улазе они који се нису адаптирали на нову средину, већ,
напротив, они који се уклапају у модерне навијачке трендове и у Србији и у регији, а
могло би се рећи и у целом свету, то јест и у земљама где има избеглица, али и где их
уопште нема. Замерам аутору што, када је већ споменуо избеглице, није изнео и
податке из којих других социјалних средина долазе припадници тих милитантних
навијачких група.
Ми избеглице смо ову тврдњу и став аутора доживели као пребацивање кривице за
једну негативну друштвену појаву на нас, односно на избегличку популацију. Ми људи
из крајишког избегличког корпуса осуђујемо поступак припадника истовремено
желимо нагласити да је на нашу радост и задовољство много више деце из избегличке
популације успешних грађана и земље Србије и многих земаља широм света, где су
после „бљескова” и „олуја” нашли нови завичај. Подједнако су успешни на свим
пољима: спортском, научном, културном, уметничком, комуникацијском...
Ми из старије избегличке популације смо поносни на ову успешну, далеко бројнију,
групацију наше деце. Поносни смо на њих јер знамо у каквим условима су одрастали.
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Оставши без завичаја, имовине и солидног стандарда, и ми и наша деца били смо
принуђени – да би се одржали на површини живота – да будемо радишнији, мудрији и
довитљивији од домицилног становништва. У тој свакодневној животној борби за
позиције у новим срединама и наша деца су се понашала часно. Последњих неколико
година, поред Србије и Републике Српске, где највише боравим и где има највише
крајишких избеглица, пропутовао сам део европског, северноамеричког и аустралијског
континента и посетио многе крајишке заједнице и удружења и с поносом могу рећи да
су нам деца, по правилу, и у тим срединама успешна на свим пољима, што мало
помало, корак по корак, али у континуитету поправља онај негативни имиџ Срба,
генерално, из деведесетих година прошлог века.
Овакви пак написи, макар писани у доброј намери, нашој избегличкој популацији,
посебно нашој деци, наносе штету у срединама где живимо, јер би наше комшије могле
поистоветити добру децу са неколицином „неприлагођених”.
ЗАХВАЛНОСТ ВЛАДИЦИ
Правда, Датум : 22.3.2012, Страна : 4
ЂАКОВИЧАНИ
БЕОГРАД - У парохијском дому Храма Светог Саве на Врачару у Београду је одржано
„Вече Ђакович ана“, духовног и културног карактера, на којем су се расељени Срби из
тог метохијског града епископу рашко-призренском Теодосију захвалили за све што је
учинио за њих.
Председник СО Ђаковица Ђокица Станојевић је рекао да се на манифестацији окупило
око 480 расељених Срба из тог града, који данас живе широм Србије.
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PRESS CLIPPING
Субота 24.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
УГАЉ ЗА УГРОЖЕНЕ
Данас – Браничево, Датум : 23.3.2012, Страна : 2
Костолац - Привредно друштво „Термоелектране и копови Костолац“, поклонило је
96 тона угља за потребе 30 угрожених породица, како би се обезбедиле огревом до
краја грејне сезоне.
У сарадњи са локалном самоуправом, у овој хуманитарној акцији угаљ је достављен
породицама из Костолца, Острова, Петке, Кленовника и Старог Костолца. Акција
донирања угља постала је традиционална за ПД ТЕ-КО Костолац, које годинама
уназад обезбеђује огрев за угрожене, међу којима је највише ромских и избегличких
породица.
СРБИН КАЖЊЕН ЗАТВОРОМ ЗБОГ ПРОДАЈЕ СВОЈЕ КУЋЕ ПРЕ РОКА
Блиц, Датум : 24.3.2012, Страна : 14
БЕОГРАД - Суд у Хрватској осудио је српског избеглицу Николу Перенчевића на
шест месеци затвора и плаћање надокнаде штете, затезне камате и судских
трошкова у износу од 53.200 евра јер је пре рока продао своју кућу коју је обновила
хрватска држава, саопштио је Документационо-информациони центар „Веритас“
из Београда.
Перенчевић, избеглица из Клобучака код Сиска, сада је држављанин Србије, с
пребивалиштем у Баваништу код Ковина. Хрватски суд осудио га је у одсуству, а
пресуду му је као дипломатску пошту уручила српска полиција. „Веритас“ наводи да је
Перенчевић кућу продао пре истека рока од 10 година, сматрајући да му је
Хрватска, која га је тужила, кућу обновила као својеврсну компензацију за његова
материјална добра, која је годинама и тешко стицао, а онда су у рату минирана.
КРОВОВИ ЗА РАСЕЉЕНЕ
Вечерње Новости, Датум : 24.3.2012, Страна : 10
Обилић - У Племетини, српском селу у општини Обилић, јуче је постављен каментемељац за изградњу три куће намењене за збрињавање интерно расељених и
социјално угрожених породица у општини Обилић.
Средства од око 4,5 милиона за изградњу кућа обезбедило је Министарство за
Косово и Метохију. Још 923.000 динара обезбеђено је за завршетак раније започете
градње једне куће.
СТЕВИНЕ СУЗЕ У РАДОВАЊУ
Вечерње Новости, Датум : 24.3.2012, Страна : 11
Избеглица из Двора на уни не сме у завичај где има домаћинство, живи у беди у селу код
велике плане
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Нема личну карту, пасош, ни динара прихода, а у надницу га неће јер је, кажу, стар
ОД свега што сам имао остало ми је само име - Стево Радошевић. И гола душа
натопљена муком и сузама.
Стево Радошевић (56), избеглица из Двора на Уни, готово по цео дан плаче, а живи,
да иронија буде већа, у селу које се зове Радовање, на седмом километру од Велике
Плане. Оронули собичак напуштеног сеоског Дома културе му је дом и једина утеха.
- Кад се постидим сопствене беде, побегнем у ову мемљиву собу. Мислим, побегао сам
од других, неће видети колико патим и плачем. Али ме у мраку сачекају сећања, оживе
слике пређашњег живота и суза сузу стиже.
У Радовање је дошао на Никољдан, 1996. Његове покојне родитеље, мајку Милку и
оца Милоша, из избегличке колоне прогнаних у „Олуји“, упутили су у правцу
Велике Плане а одатле у - Радовање. У муци им се нашла добра професорка
Милица Орашајски која им је дала на коришћење стару кућу у селу. О сину Стеви,
некад угледном пословођи и потпуковнику у резерви, који је мобилисан и послат на
ратиште прво у Ердут, па на Мајевицу, Радошевићи годину дана ништа нису знали.
- Само су се у патњи и бризи ућутали - каже Стево. - Мештани су ми после причали да
су били две сенке стално загледане у даљину.
Стево је успео да „пређе“ у Србију. Пронашао их је у Радовању.
- Мислио сам, важно је што нас је живот поново спојио, скућићемо се, поново нешто
стећи. А они су венули пред мојим очима.
Разумео је, каже, њихову патњу. Имали су све - огромно домаћинство, хектаре обрадиве
земље, механизацију, кућу пуну свега. Остали су без ичега. Две године касније, успели
су да се врате у родни Шак Рјечанин крај Двора на Уни.
- Веровао сам, кад зло прође, и ја ћу за њима - прича кроз сузе Стево.
- Али, тад почиње моја мука - сазнао сам да сам на списку „непожељних“, да преко
границе не могу јер сам ратовао. Немам личну карту, пасош, ниједан документ.
Немам ни динар прихода. Немам ништа! И нигде не могу! Ничији сам човек.Пре
седам година умро му је отац, пре четири године и мајка. Чуо је, каже, да имање
пропада, да га у готово опустелом селу нико не обрађује. А он, да би преживео, сваког
би се посла прихватио. Раније је радио на сеоским њивама, цигланама и пиланама,
обрађивао воћњаке, продавао на пијацама, комшији Јови чувао коње. Имао за храну и
цигаре. Али посла више нема, никоме надничари не требају.
- А и кад ме виде, кажу: „Матор си! Шта ћеш нам?“ - говори кроз јецаје.Без докумената
Стево не може да добије социјалну помоћ. Ни бесплатан оброк у јавној кухињи.
Снежана Цветковић, секретар у Црвеном крсту Велике Плане, често Стеви донесе
намирнице, одећу, помогне колико може. Обећали су му и 6.900 динара краткорочне
помоћи.
- Пијем 12 врста лекова а немам ни динара - каже Стево. - Тумарам по Радовању,
некад бих некоме рекао шта сам био и шта сам имао, али помислим: „Кога то
интересује“. А, помислиће и да не говорим истину. Онда се ућутим, склупчам под
исцепани јорган и помислим на њиве, празну кућу, пуну трпезу, кулене, салаше и реку.
Често сањам Уну. Ето, зато плачем.
Антрфиле : ДИРЉИВ СУСРЕТ
- КАД је од мог друга сазнала да не могу назад, у Хрватску, мајка је једне ноћи дошла у
Радовање да ме види. Била је са мном три дана, само ме гледала и ћутала. И отац је
долазио. Сад ми је жао што смо штошта пропустили да кажемо један другом.
Печеница
2

- ЗА Божић сам од добре комшинице, којој сам помогао у пољу, добио печеницу. Не
памтим када сам пре тога појео парче меса. У фрижидеру код другог комшије оставио
сам и један комад за Ускрс!
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PRESS CLIPPING
Уторак 27.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
СПОМЕНИК ПОЈАЧАВА ТРАУМУ
Данас, Датум : 26.3.2012, Страна : 4
Београд- Коалиција удружења избеглица оцењује да је откривање споменика
жртвама рата и браниоцима отаџбине од 1990. до 1999. године, на Савском тргу у
Београду, додатно продубило разлике међу грађанима и појачало трауму код
родитеља и родбине жртава.
Група незадовољних грађана није у суботу дозволила градоначелнику Београда Драгану
Ђиласу и представницима војске и полиције да положе венце на новоотворен споменик.
Удружење је Ђиласу поставило и питање „зашто се спомен обиљежје открива у време
предизборне кампање? Бета
МУКЕ ПОВРАТНИКА НАДОМАК УРОШЕВЦА
Правда, Датум : 26.3.2012, Страна : 7
КОСОВО И МЕТОХИЈА
УРОШЕВАЦ - У селу Бабљак код Урошевца до јуна 1999. године у 60 домаћинстава
живело је више од 300 Срба. Први који су се вратили 2004. године затекли су
рушевине и пустош. Обновљено је 56 кућа. Од тридесеторо повратника, данас је
остало 10 породица.
- Имали смо проблема, све куће су биле демолиране, били смо опљачкани. Ми овде
седимо, малтене пркосимо сами себи, јер сваки дан може да ти се деси чудо - каже
Србољуб Николић. Својим присуством, кажу, штите и земљу оних суседа који се још
нису вратили.
- У Бабљаку Срби су власници преко 300 хектара земље, док Албанци поседују
свега 20 хектара. Нико нема намеру да прода земљу - каже мештанин Рајко Денић.
Стари Урошевчани кажу да би, када би постојала жеља код косовских власти да се
ситуација нормализује, све било другачије. Помно прате све договоре између Београда и
Приштине који директно могу да утичу на њих и њихов опстанак.
ТРАНСПАРЕНТ
Политика, Датум : 27.3.2012, Страна : А22
Поводом текста ,,Избегличка деца”, ,,Политика”, 22. марта
Жељко Љ. Крстић, Социолог
Да бисмо дошли до што реалнијег профила нашег просечног милитантног ,,фудбалског
навијача” требало би најпре ослободити породицу као јединог и највећег кривца.
Пресудну улогу у настанку милитантних навијачких група имају: урбани, миграцијски и
образовни фактори. На урбаном плану, уочено је да удаљеност од градског језгра може
да буде од утицаја на агресивност навијачке групе.
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Наиме, наш навијач је често ратоборнији уколико је по месту становања удаљенији од
престонице. Такође, и у самом Београду уочена је разлика тако да један број ових
навијача који воде порекло из избегличких породица живи у београдским
приградским насељима. У складу с тим, може се лако уочити да један број фудбалских
навијача потиче из избегличких породица које су за време ,,Олује” избегле из Хрватске
или Босне (Сарајева). Други миграцијски талас је наступио након НАТО бомбардовања ,
кад су се многе прогнане породице доселиле у Београд.
Као илустрацију, помињем натпис на огромном транспаренту на једној утакмици
домаћег фудбалског првенства: ,,Протеран на силу све вас подсећам вратићу се једном
то предосећам”.
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Четвртак 29.03.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПОМОЋ ОД 117.000 €
Вечерње Новости – Србија, Датум : 29.3.2012, Страна : 19
НЕМАЧКА ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА „ХЕЛП“ ПОМАЖЕ ГРАД НА ИБРУ
КРАЉЕВО - Кроз пројект „Подршка одрживом локалном развоју за смањење
сиромаштва и економског оснаживања“, који уз одобрење немачке владе спроводи
тамошња хуманитарна организација „Хелп“, током наредне две године, помоћ од
2.400 евра за запошљавање, или унапређење постојећег посла, добиће 35
Краљевчана. Укупна вредност овог пројекта износи 117.000 евра, од којих је
локална самоуправа обезбедила 42.000, а остатак „Хелп“.
Уговор о партнерству за реализацију пројекта јуче су потписали Љубиша Симовић,
градоначелник Краљева, и Милена Јеленковић, шеф канцеларије немачких
хуманитараца у граду на Ибру, која каже да је њихов циљ стварање могућности за ново
запошљавање или очување постојећих радних места - унапређењем конкурентности и
побољшањем пословне инфраструктуре.
- Средства су намењена искључиво за набавку материјала и опреме, а предвиђена је и
стручна обука - прецизира Милена Јеленковић.
- Исте пројекте, укупне вредности 1,7 милиона евра, „Хелп“ спроводи у још 14
општина у Србији, а посебно смо поносни што је минуле деценије управо у
Краљеву омогућио отварање 420 нових радних места, уз учешће у изградњи 60
станова и пет монтажних кућа за интерно расељене и локално социјално угрожено
становништво.

ОБНОВА СРПСКИХ КУЋА У ХРВАТСКОЈ
Политика, Датум : 28.3.2012, Страна : А22
Какве уговорне обавезе у Хрватској прихватају избеглице из ове државе и какве их
санкције очекују ако не испуне задужења
Никола Перенчевић, избеглица из Клобучака код Сиска, сада држављанин Србије
са пребивалиштем у Баваништу код Ковина, недавно је добио коверат из Сиска,
који му је као дипломатску пошту уручила српска полиција. А у коверту чак
четири пресуде. Општински суд у Сиску, по тужби Републике Хрватске, налаже
туженом, поменутом Перенчевићу, да тужитељици на име накнаде штете плати
износ од 324.272 куне (око 43.000 евра).
Перенчевићу је тужитељица (држава Хрватска) обновила његову у рату оштећену
кућу у Клобучаку, за њега и његових пет чланова породице. Тужени је са
тужитељицом претходно склопио уговор о обнови којим се обавезао да ће се
уселити у кућу и у истој пребивати најмање десет година.
Међутим, туженик је кућу продао пре истека рока од десет година, сматрајући да му је
тужитељица кућу обновила као компензацију за његова материјална добра, која је
годинама тешко стицао, а онда су иста уништена у рату намерно – минирањем (1991).
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Суд није имао разумевања за тужеников став и наложио му је да државу обештети
за онолики износ колика је цена коштања обновљеног објекта. Перенчевић је
уложио жалбу и навео да је за минирање његове куће одговорна тужитељица; да се
због разлога несигурности није вратио у РХ; да, иако је био радник Железаре
Сисак, није добио никакву пензију; а пошто се не може ни запослити, био је
присиљен да прода обновљену кућу у родном селу да би преживео у Србији.
Жупанијски суд у Сиску, као другостепени, одбио је жалбу туженика као
неосновану и потврдио првостепену пресуду. Успут речено, Перенчевић је обновљену
кућу у Клобучаку продао за упола мању цену од цене коштања. Оваквих и сличних
пресуда хрватски судови су већ донели сијасет.
Брачном пару Јови и Милици Жигић, из Пакраца, који су своју кућу напустили још
1991, па преко Србије 1994. иселили у Аустралију где и данас живе, обновљена је кућа.
Пошто се нису вратили у року од 30 дана, држава их је тужила ради исплате, а
општински суд у Дарувару пресудио да су дужни држави Хрватској око 32.700 евра.
У уговору о обнови куће Стеве Лазића из Пакраца наведено је да се кућа може продати
и пре истека рока од десет година, али уз сагласност надлежног министарства. Лазић је
тако и поступио и надлежном министарству поднео захтев за продају, образложивши да
је стар и болестан и да мора живети с ћерком и њеном породицом у Србији, а да би, ако
добије сагласност, од добијеног новца себи и својој породици решио стамбени проблем.
Уследио је допис надлежне службе из Дарувара да у року од 30 дана врати средства (око
47.000 евра)!
И Ранко Црнобрња из Старе Криваје код Ђуловца добио је око 13.300 евра за поправку
у рату оштећене куће, али он је паре уложио у обнову куће његове покојне сестре која
им је била погоднија за живот. Суд је, међутим, пресудио да је Црнобрња дужан да
исплати држави сав новац.
Вратимо се поново Николи Перенчевићу који је, уз пресуду за враћање средстава
Републици Хрватској, добио и кривичну пресуду – шест месеци затвора. И то, због
кривичног дела преваре – јер је у захтеву за обнову куће у Клобучаку навео да ће се
заједно са члановима своје породице вратити и најмање десет година пребивати у
обновљеном објекту, иако ни он ни чланови његове породице нису имали стварну
намеру повратка, већ је објекат супротно преузетим уговорним обавезама продао.
Перенчевића и све остале интересује како ће Хрватска од њих наплатити ове трошкове.
Према досадашњој пракси, држава Хрватска тражи да се дужницима, хрватским
пензионерима, стави забрана на трећину пензије, а осталима тражи наплату од продаје
некретнина (земља и куће) на подручју Хрватске, на јавној дражби. А затворска казна
против Перенчевића се извршава по правилима европских конвенција, међудржавних
уговора и домаћег законодавства. Сви који су се обратили „Веритасу” сматрају да им је
држава Хрватска била дужна да обнови у рату оштећене куће као компензацију за
уништена имања, која су по правилу вишеструко прелазила вредност обновљеног
објекта.
На њихову жалост, и на жалост многих других избеглих Срба из Хрватске, с
формално-правног становишта хрватски судови су у праву јер се позивају на
уговорне обавезе. Што се тиче кривичне одговорности за кривично дело преваре,
сматрам да изречене казне за то дело, поред поврата средстава уложених у обнову,
немају никаквог разумног оправдања и да је у питању државна одмазда.
А све је то заједно, укључујући кривичне, грађанске и извршне поступке, на трагу
наставка етничког чишћења, само перфиднијим методама од оних ратних.
Саво Штрбац**Информационо-документациони центар „Веритас”
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УГЉАНИН РУКОВОДИ ПРОГРАМОМ ЗА ПОВРАТАК ИЗБЕГЛИХ БОШЊАКА
Данас, Датум : 30.3.2012, Страна : 4
Нови Пазар - Влада Србије усвојила је Програм за повратак избеглих и расељених
Бошњака из општине Прибој од 1991 - 1999. године. Координатор активности је
Сулејман Угљанин, министар без портфеља и председник СДА Санџака,
саопштила је Информативна служба СДА Санџака.
Програмом је предвиђено да се у првој фази издвоји 80 милиона динара за изградњу
кућа интерно расељеним Бошњацима из прибојске општине. Активностима за изградњу
кућа заједно ће руководити Угљанин и Милан Марковић, министар за државну управу и
локалну самоуправу.
У саопштењу Угљанинове партије се наводи да Влада Србије шаље јасну поруку
свим својим грађанима „да се више никада неће поновити протеривање и
исељавање због претњи, страха и објективних опасности по живот“, али и „доказује
своју искрену посвећеност људским и европским вредностима, а пре свега миру и
толеранцији“.
ДА БУДУ СВОЈИ НА СВОМ
Вечерње Новости, Датум : 30.3.2012, Страна : 28
САНДА РАШКОВИЋ ИВИЋ КОД ИЗБЕГЛИЦА У ИЛИНЦИМА
ШИД - Висока функционерка ДСС Санда Рашковић Ивић у оквиру посете шидској
општини, посетила је и избегличко насеље у Илинцима код Шида које се састоји од
једне улице са тзв. дуплекс кућама која носи назив Сандиног покојног оца др Јована
Рашковића. Заједно са члановима ОО ДСС у Шиду, Санда је у поменутом насељу
посетила домаћинство односно породицу Мише Катића.
- После истека рока од 10 година, житељи кућа ће бити у прилици да оне постану
њихово власништво јер су до сада били само корисници крова над главом. Наше је
настојање да држава изађе у сусрет овим људима како би били ослобођени одређених
дажбина и да буду коначно "своји на своме" - наводи Срђан Малешевић, председник
ОО ДСС у Шиду и актуелни заменик председнице општине Шид.
МИЛОРАД ЈОШ САЊА СВОЈ КОСМЕТ
Правда – Србија, Датум : 31.3.2012, Страна : 4
ТРИ ЗБИРКЕ ПЕСАМА БУЈАНОВАЧКОГ ПОЛИЦАЈЦА
БУЈАНОВАЦ - Када је пре више од 12 година са породицом као прогнаник са Космета
стигао у Бујановац, Милорад Петковић се надао да ће то бити привремено, да ће им
живот кренути у лепшем смеру, да ће се вратити на темеље спаљене куће у којој се
родио, али...
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Милорада Петковића живот није вратио тамо где су му остали корени, где му је
било најлепше. Радни век дуг 30 година, који је провео као полицајац на Космету,
завршио је у бујановачкој Полицијској станици пре четири године. И даље живи у
колективном центру за избегла и расељена лица, а стално сања о спаљеној родној
кући у Житињу, о Космету као колевци српства, као и чланови његове шесточлане
породице, преносећи те снове пуне патње и жудње кроз стихове - на папир. Ускоро
излази његова четврта збирка песама и књига кратких прича.
- Захваљујући ентузијастима у Друштву за очување културноисторијских вредности
Срба „Записи“, чији сам члан, очекујем издање збирке песама и кратких прич које су у
рукопису. Инспир цију за песме налазим сву око себе.
Али, највише у д нима које сам проживео н Космету, у својој породиц где су ми највећа
подршка смисао живота и највећа радост петоро деце и три унука - каже Петковић,
додајући је љубав, која је рођена сам од себе, вечна.
НАЈАВЉУЈУ ПРОТЕСТЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 31.3.2012, Страна : 1
БНВ У ТЕХНИЧКОМ МАНДАТУ ЈУЧЕ УПУТИЛО ПРОГЛАС
НОВИ ПАЗАР - Уз поновљене оптужбе на рачун државе „да бошњачком народу
ускраћује право на национални идентитет и уживање мањинских и људских права и
слобода“, као и констатацију „да Србија не испуњава услове за почетак преговора о
пуноправном чланству у ЕУ“, јуче се Прогласом бошњачком народу огласило
Бошњачко национално веће у техничком мандату које је потписао председник већа,
народни посланик Есад Џуџевић.
Прогласом се позивају сви Бошњаци да подрже петицију којом се захтева пуно
признање бошњачког националног идентитета у Србији, а у региону Санџака
деблокаду потпуне примене колективних мањинских права гарантованих
Уставом, законима и стандардима Европске уније и то у областима употребе
босанског језика и писма као и права на образовање на босанском језику и писму...
Од Бошњака се тражи да узму учешће на мирним протестима у свим санџачким
градовима са захтевом за расветљавање свих злочина над Бошњацима, кршења људских
права и хитно окончање монтираних процеса двадесет четворици Бошњака из 1993.
године, као и да на протестима траже реализацију програма повратка расељених и
прогнаних.
НЕКОМЕ СМО ВЕЋ ЕВРОПА
Вечерње Новости, Датум : 2.4.2012, Страна : 5
ПО БРОЈУ АЗИЛАНАТА ИЗ СРБИЈЕ ЧЕТВРТИ СМО У СВЕТУ, АЛИ АЛАРМАНТНО
РАСТЕ И БРОЈ МИГРАНАТА КОД НАС
После границе са Мађарском, следи притисак илегалаца и на међу са Хрватима
СРБИЈА је прошлу годину, према подацима УНХЦР, завршила на неславном
четвртом месту по броју азиланата у целом свету! Укључујући Косово, 21.200
наших грађана тражило је азил, махом у ЕУ. Испред нас су само Авганистан, Кина
и Ирак.
Ипак, како тврди министар полиције Ивица Дачић, број тражилаца азила (не рачунајући
Косово) пао је у односу на 2010. годину са 17.000 на 10.000.
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- Наставићемо са појачаном контролом граница, посебно када путују целе породице.
Осим путних исправа, наши органи контролисаће и код кога и на колико иду, колико
новца носе... Азиланти из Србије и даље су највише заинтересовани за Немачку, Белгију
и Шведску. Очекујемо билатералне састанке са европским земљама како бисмо што
ефикасније решили проблем - каже Дачић за "Новости".
Међутим, оно што наше власти једнако, а можда чак и више брине, то су азиланти
и илегални мигранти из Африке и Азије, који се неко време задржавају овде,
углавном покушавајући да наставе ка Европи. Док је, према подацима МУП, у
2008. било само 77 захтева за азил, лане је број достигао 3.134.
Како каже Радош Ђуровић, из Центра за пружање помоћи тражиоцима азила, то је чак
шест пута више него у 2010. Највише их је било из Авганистана (1.691), Сомалије (492)
и Пакистана (348).
Углавном стижу преко Македоније и кроз нашу земљу су само у транзиту ка Мађарској,
објашњава Дачић. Азил траже тек кад их полиција ухвати да не би аутоматски били
депортовани назад.
- Очекујемо значајна средства од Европске комисије, која ће нам помоћи да поставимо
техничке системе и видео надзор за бољу контролу границе. Треба нам новац и за
изградњу нових центара за смештај тражилаца азила, али и за људство које би
контролисало такозвану зелену границу, ван граничне линије - објашњава Дачић
планове.
У најави је и изградња новог центра за азил, који би требало да буде отворен у
јуну. Према подацима МУП, у јануару и фебруару, 263 страна држављанина, од којих
151 Авганистанац, изразило је намеру да тражи уточиште у нашој земљи. Према
подацима Центра за помоћ тражиоцима азила, ова бројка је за три месеца била 372.
- Све је више породица из Авганистана, али и Сомалије. Три жене су се од почетка
године породиле у Србији, а један тражилац азила овде се и крстио - каже Ђуровић.
Међу "дошљацима", чак 80 одсто су мушкарци између 15 и 30 година, али расте и број
малолетника без пратње. Лане их је било око 140, од чега 100 из Авганистана. Број
илегалних миграната који се не обраћају за азил је чак три-четири пута већи од
легалних.
- Таласи миграната неће престати, напротив. Верујемо да ће их доста долазити преко
Грчке, као земље ЕУ у коју прво улазе из Турске. Такође, очекујемо све веће илегалне
миграторне притиске на северним границама, и то не само са Мађарском, већ све више
и са Хрватском, што ова земља буде ближа ЕУ.
Задржавање странаца биће све дуже због строжих граничних контрола. Зато морамо
добро да се припремимо - поручује Ђуровић.
Антрфиле : НАЈВИШЕ У НЕМАЧКУ
ПРЕМА најновијим подацима МУП, у Немачкој је у јануару 697 особа из Србије
тражило азил (за фебруар још нема података), у Шведској 196 у јануару и 198 у
фебруару, у Луксембургу 91 у јануару, у Белгији 58 у јануару и 45 у фебруару, и у
Швајцарској 315 у јануару и 190 у фебруару.
ПЕТИЦИЈА
Грађани Бање Ковиљаче, њих око 300, потписало је у марту петицију да се Центар
за азил сачува и да се азиланти не измештају, каже Радош Ђуровић, из Центра за
пружање помоћи тражиоцима азила. У петицији истичу традиционално
гостопримство мештана, и подсећају да Бања има дугу традицију пружања заштите
избеглицама још од времена СФРЈ.
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ТРАЖЕ ПРАВДУ ГДЕ ЈЕ НЕМА
Вечерње Новости, Датум : 3.4.2012, Страна : 16
ИЗБЕГЛИ И РАСЕЉЕНИ, ВЕЋ ДВЕ ГОДИНЕ, ПО ПРОЈЕКТУ ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ, ДОБИЈАЈУ БЕСПЛАТНУ ПРАВНУ ПОМОЋ
Помоћ за повраћај имовине, права на пензију и социјално и здравствено
осигурање...
НИКО овде не долази од вруће погаче. Долазе расељени и избегли. Обесправљени
људи. Неком је отето огњиште. Неком ускраћена заслужена пензија. Другима,
документа. Право на здравствену и социјалну заштиту.
- Допутовао сам из Куле. Тамо смо се зауставили, после „Олује“. Десет година
покушавам да помогнем брату који је изгубио сваку наду и сваки динар за проведене
године у приватизованој хрватској фирми. Потрошили смо време, и новац на адвокате.
А, потрошили и живце, па је још теже. Трачак наде потражићу овде.
Толико је још остало. И сачекаћемо за толико - говори човек упола гласа.
Ово је канцеларија за бесплатну правну помоћ избеглицама из Босне и Хрватске,
расељенима с Косова и Метохије. Подршка коју финансира Европска унија, у сарадњи
са Министарством за КиМ. Адреса је: Трг Николе Пашића 12, Београд.
Од 10.00 до 17.00, колико су отворена врата за невољне људе, смењују се тешке
судбине. Године протеклих ратова и неодговорне власти њихових бивших завичаја
оставили су их на маргини права. У тиму правних стручњака ове канцеларије траже
свакојаку помоћ. Понекад и готово немогућу.
Слушамо причу:
- Дванаест година обијам ко зна све чије прагове, а решења нема. Из Призрена сам.
Тамо ми је узурпирана имовина. Нови, назови власник не жели да је напусти.
Општинска власт на то благонаклоно гледа. И да се вратим, па где да се вратим? Имам
породицу, а овде посла нема. Од чега да се прехранимо. Зато сам дошао да од ових
људи затражим да ми помогну. Чуо сам да су многима помогли.
Горке приче сустижу једна другу. Нико од ових људи не жели да буде именован. То ни
у канцеларији не желе, како би им сачували достојанство и, свакако, безбедност.
- Пројекат бесплатне правне помоћи избеглим и расељеним заживео је пре две године говори, за „Новости“, руководилац Масимо Морати. - Од тада је наш тим правника
(осам стално запослених, уз ангажовање апсолвената Правног факултета) примио
око 1.700 предмета, по разноразним, егзистенцијалним питањима. Од тога смо део
преузели од Данског савета, који је престао с радом, а од почетка кампање, од
децембра прошле године, пристигло је око 700 нових случајева.
У највећем броју, предмети су на решавање чекали по деценију и више. Људи су били
углавном препуштени сами себи. Често преварени и готово без наде да се било шта
може решити.
- Када се овим људима, који имају нерешен проблем низ година, учини да је исход исто
што и Сизифов посао, ми смо ту да пружимо барем чашу воде да се камен лакше изгура
на врх - скромно каже Масимо Морати.
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Из документације и писама захвалности оних којима је канцеларија бесплатном
правном помоћи помогла, издвајамо 14 коначно решених питања. Понајвише повраћаја
узурпиране имовине, али и других: прикупљања докумената, остваривања права на
акције из приватизованих фирми...
- У БиХ и Хрватској наш правни тим не заступа наше клијенте, али им помажемо
у прикупљању документације, саветујемо их - додаје Морати. - Међутим, расељене
са Косова заступамо пред локалним судовима. Разговарамо са представницима
међународне управе, како бисмо пронашли најбољи начин да се проблем реши и
људима помогне. Наравно, позивајући се на међународна, али и домаћа и локална
правна документа.
Канцеларија за бесплатну правну помоћ јуче је наставила кампању, како би анимирала
што више људи који немају новца да обезбеде помоћ правника у остварењу својих
права у бившем завичају. То за тим стручњака у овој канцеларији значи да ће бити
много више посла.
- Зато смо ту, а драго нам је када се проблем реши - каже Морати.
Антрфиле : МРЕЖА КАНЦЕЛАРИЈА
ИЗБЕГЛИ и расељени нису упућени само на београдску, централну канцеларију
бесплатне правне помоћи. Она има и своја „истурена одељења“ у Краљеву, Нишу,
Косовској Митровици и Грачаници, па сви којима је оваква помоћ потребна више
података могу да добију преко отворене инфо-линије 0800-108-208, или сајта
www.pravnapomoc.org.
„РАДАР“: ПОВРАТАК СРБА У ХРВАТСКУ
Вечерње Новости, Датум : 3.4.2012, Страна : 20
ПРЕПОРУЧУЈЕМО 21.00, РТВ 1
ПРЕМА последњим подацима УНХЦР, од укупног броја избеглих Срба, у
Хрватску се вратила тек половина, од којих свега трећина заправо и живи у њој.
Зато „Радар“ истражује који су разлози за слаб повратак Срба.
Да ли је један од њих и Закон о стамбеном збрињавању, који је, како представници
Срба тврде, дискриминаторски. Да ли је и Србија могла више да уради да се Срби из
Хрватске врате својим кућама?
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 3.4.2012, Страна : 17
ПАРАЋИН - НВО „Иницијатива за развој и сарадњу“ обучава расељене и избегле
за послове кљиговође и молерај. После преквалификације која ће трајати два и
три месеца, полазници ће добити сертификате. Пријављивање је у повереништву
Комесаријата за избеглице Општинске управе.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Преглед, Датум : 3.4.2012, Страна : 5
Шеф Делегације Европске уније у Србији Венсан Дежер, заједно с комесаром за
избеглице Владимиром Цуцићем и градоначелником Врања Мирољубом
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Стојчићем, предао је на употребу 20 станова у Врању за избеглице, расељена лица
и социјално најугроженије житеље Врања. Више од 50 лица која су досад живела у
колективним центрима или неодговарајућим условима добило је своје праве
домове.
Станови су део програма подршке избеглим и расељеним породицама „Социјално
становање у заштићеним условима“. Програмом се настоји да се постепено затворе
колективни центри у Србији, као и побољшају животни услови најсиромашнијег
становништва.
Програм спроводе Европска унија, Комесаријат за избеглице, Швајцарска
агенција за развој, поједине хуманитарне организације уз локалне самоуправе.
Европска унија финансирала је изградњу и опремање станова у Врању са око 40
милиона динара, док је град Врање уложио више од седам милиона динара. Дежер је
са Стојчићем означио и почетак изградње регионалне саобраћајнице, моста на
Луковској реци у селу Тибужду. Средства су обезбедили Европска унија у склопу
програма европског партнерства са општинама „Прогрес“ - 7,5 милиона динара, и
врањска самоуправа - близу милион динара. Мост би требало да буде завршен до краја
идућег месеца. Током посете Врању Дежер је обишао Бизнис инкубатор центар у
„Јумку“ за чији је рад Европска унија посредством „Прогреса“ с Градом Врањем
издвојила скоро пет милиона динара.
СТАНОВИ ЗА ИЗБЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ
Блиц, Датум : 3.4.2012, Страна : 20
ВРАЊЕ - Шеф делегације ЕУ у Србији амбасадор Венсан Дежер, комесар за избеглице
Владимир Цуцић и градоначелник Мирољуб Стојчић јуче су у Врању свечано предали
кључеве 20 комфорних станова интерно расељеним, избеглим и социјално угроженим
породицама.
Захваљујући финансијској подршци ЕУ од 370.000 евра и врањске локалне самоуправе
од седам милиона динара, кров над главом добило је педесетак невољника који су
становали у колективним центрима у Врањској Бањи, Моштаници и Вртогошу. У нове
станове уселило се и једанаесторо деце. На свечаности је речено да се отварањем
објекта за социјално становање у заштићеним условима пружа подршка затварању
колективних центара.
ПОВРАТАК СРБА У ХРВАТСКУ
Политика, Датум : 3.4.2012, Страна : А17
РТВ 1, 21.00 – Према последњим подацима УНХЦР-а од укупног броја избеглих Срба у
Хрватску се вратила тек половина, од којих свега трећина заправо и живи у Хрватској.
Емисија „Радар” истражује који су разлози слабог повратка Срба, да ли је један од
разлога и Закон о стамбеном збрињавању, који је, како представници Срба тврде,
дискриминаторски и, коначно, да ли је матична држава Србија могла више да уради да
се Срби из Хрватске врате својој кући.
Уредница је Марина Фратуцан.
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PRESS CLIPPING
Четвртак 05.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА
Политика, Датум : 5.4.2012, Страна : А17
Зрењанин – Градско веће у Зрењанину усвојило је јуче локални акциони план за
унапређење положаја избеглих, интерно расејаних лица и повратника, за који ће,
од 2012. до 2015. године, из различитих извора, бити обезбеђено 886.000 евра.
Према подацима из јануара ове године, на подручју Зрењанина евидентирано је 391
избегло лице, 971 интерно расељено лице и 768 повратника из иностранства, на основу
Споразума о реадмисији, потписаног са ЕУ 2007. године, јавља Танјуг.
СРБИ СУ У САРАЈЕВУ ГРАЂАНИ ТРЕЋЕГ РЕДА
Правда, Датум : 5.4.2012, Страна : 7
ДРАГО КОВАЧ, СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА ЗА ПРАВА ИЗБЕГЛИЦА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО - Када буде завршен попис становништва у БиХ, биће сасвим јасно да
је Република Српска мултиетничка, а ФБиХ етнички очишћена од Срба, изјавио
је „Гласу Српске“ секретар Министарства за људска и права избеглица БиХ
Драго Ковач.
- У Федерацији сада имамо драматичне показатеље, према којима је од
предратних 600.000 Срба, колико их је живело на подруч ју данашње ФБиХ,
остало свега 50.000. С друге стране, од око 600.000 Бошњака и Хрвата, колико их
је било на подручју које је припало РС, сада их је тамо 300.000. Поставља се
логично питање: где је извршено етничко чишћење - рекао је Ковач. Он је истакао је да
у ФБиХ углавном живи српски живаљ старији од 65 година, те да најмање Срба данас
живи у Сарајеву, Зеници и Тузли. Он каже да етничку слику ФБиХ најбоље показује
Сарајево, које као главни град БиХ покушава да се представи као мултиетнич ки град.
- У Сарајеву је пре рата живело око 160.000 Срба, а данас их има максимално око
8.000. Срби су у Сарајеву грађани трећег реда, а због системске институционалне
опструкције сарајевских бошњачких власти они више не желе да се врате у тај град,
иако су им генерације вековима ту живеле - каже Ковач.
Он тврди да у Сарајеву нема ћирилице, а да се у школама не учи српски језик.
- Срби не могу да добију посао, нема их на руководећим местима, онемогућено им
је да буду бирани, како у федерални парламент, тако и у све друге органе. У
Кантону Сарајево ради свега два одсто Срба - рекао је Ковач. Лошем положају
српске популације у ФБиХ, сматра Ковач, допринели су и српски представници у
институцијама Федерације, који до сада нису поставили питање зашто Срби већ 20
година одлазе из овог ентитета, зашто немају посла и због чега нико не брине о
њиховом положају.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 09.04.2012. год.
ИЗБЕГЛИЦЕ И ДАНАС ПРИОРИТЕТ
Политика, Датум : 7.4.2012, Страна : А4
Лондон – Више од 330.000 особа које су биле приморане да напусте своје домове
током рата у бившој Југославији и даље се воде као избеглице или расељени, 20
година после почетка једне од најкрвавијих епизода ратовања, опсаде Сарајева.
Они који се нису вратили својим некадашњим кућама сада су приоритет Агенције
Уједињених нација за избеглице, која је покренула пројект намењен за 74.000
најугроженијих.
Већини оних који су побегли омогућено је да се врате или населе локално, али док
главни град Босне обележава 20. годишњицу опсаде, многима тамо и даље
недостају одговарајући смештај, уредна примања, здравствена заштита и
образовање.
Скот Пол из уреда УНХЦР-а у Босни каже да 8.500 особа – махом старијих,
самохраних мајки или инвалида – и даље живи у неком од 150 „колективних
центара” или у смештају испод основних стандарда живота.
РЕЗУЛТАТИ ЗА ПОНОС
Пресс, Датум : 7.4.2012, Страна : 10
ФОНДАЦИЈА ДИВАЦ
БЕОГРАД - Фондација Ана и Владе Дивац објавила је годишње резултате свог
деловања и саопштила да је у оквиру кампање „Можеш и ти’’, у партнерству са
Комесаријатом за избеглице, УНХЦР-ом и многобројним партнерима,
компанијама и грађанима, до сада прикупљен новац за решавање стамбеног
питања 325 породица које су више од деценије живеле у колективним центрима.
Како је речено, циљ фондације је да ове године додатно смањи број породица које и
даље живе у 28 колективних центара широм Србије.
ДАНАС КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
Преглед, Датум : 9.4.2012, Страна : 4
Завршено 20 станова за избегла и расељена лица из колективних центара
Завршени су грађевински радови на првој од три зграде у Великом Мокром Лугу,
намењеној избеглим и интерно расељеним лицима смештеним у колективним
центрима на територији града Београда, а данас ће бити објављена и коначна
ранг-листа.
Како је рекао Зоран Костић, члан Градског већа, први објекат има двадесет станова,
колико ће имати и остала два, за које је крајем јануара потписан споразум о
финансирању изградње са Европском унијом, а ускоро се очекује и почетак градње.
„Рангирано је 48 породица које су испуниле све услове конкурса. Остале пријаве
су одбачене јер су биле неблаговремене, непотпуне или се ради о особама које не
станују у колективним центрима за чије је расељавање и расписан конкурс.
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Једна од породица која се буде уселила у прву зграду од 20 станова, на предлог
Градског центра за социјални рад, добиће статус домаћина зграде. Посао ће им бити да
воде рачуна о потребама осталих станара зграде и посредују у комуникацији са
надлежним институцијама, а за то ангажовање биће плаћени из градског буџета“, рекао
је Зоран Костић, председник комисије.
Породице које су се нашле испод црте, као и све остале које су смештене у
преостала три колективна центра у Београду, имаће прилику да на следећем
конкурсу за преосталих 40 станова реше своје стамбено питање, па из комисије
позивају заинтересоване да већ почну да прикупљају недостајућу документацију.
На истој локацији, прецизније између улица Владимира Ћоровића, Теодорине,
Владимира Дворниковића и Јовијанове, градиће се још две зграде са по двадесет
стамбених јединица. Станови су површине од 20 до 57 квадрата, а по структури су
гарсоњере, једнособни, двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг
места, а неколико станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним
потребама.
СРБИЈИ ЈЕ ПОТРЕБАН УЈЕДИНИТЕЉ
Правда, Датум : 9.4.2012, Страна : 3
БЕОГРАД - Србији је данас потребан ујединитељ, председник који неће бити само
председник напредњака или само демократа, као што смо имали случај до сада - рекао
је Александар Вучић, заменик председника Српске напредне странке и кандидат за
градоначелника Београда.
Према његовим речима, Србији је потребан човек који ће све људе ујединити и борити
се за њих, и који ће бити у стању да партијске интересе остави по страни те да
размишља само о Србији и свим њеним грађанима без обзира на њихову верску или
националну припадност.
Сви желе промене
Он је поводом Светског дана Рома рекао да сви људи у Србији без обзира на
националну и верску припадност, морају да имају једнака права као и да све њих муче
исте бриге - незапосленост, тежак и лош живот и корумпирана власт.
- Сви грађани хоће промене како би живели боље и ту нема никакве разлике између
њих. Сви смо ми исти, а чини ми се да се, у муци и недаћама, најбоље сналазимо заједно
- рекао је Вучић.
Председник Ромске партије Срђан Шајин рекао је да је општина Вождовац нови модел
сарадње локалне самоуправе и ромске заједнице, као и да та партија пружа подршку
лидеру напредњака Томиславу Николићу за председника Србије. Поред општине
Вождовац постављена је статуа која је дело Ромкиње и у коју су заједно инвестирали
Општина Вождовац и ромска заједница.
Пољопривреда је будућност
Вучић је током јучерашњег дана посетио и београдско насеље Крњача и том приликом
рекао да је Србији потребан председник који може да разговара и са људима из света,
али и са грађанима Србије.
- Имали смо председника који је могао да разговара са људима из света, али не и са
нашим народом - рекао је Вучић. Он је нагласио да је једна од најважнијих предности
Србије на путу ка ЕУ пољопривреда, као и да би део новца који би се уштедео
усвајањем новог Закона о јавним набавкама који СНС предлаже, требало издвојити за
јефтиније или бесплатно гориво за пољопривреднике.
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- Будућност Србије је пољопривреда. Потребно је увести и систем задруга и решити
проблем канализације у сеоским срединама - истакао је Вучић.
Он је посетио и избеглички камп у Крњачи где је нагласио да ће представници
СНС, уколико та странка освоји власт, приликом сваког сусрета са хрватским
званичницима тражити да се остваре права прогнаних Срба. Кандидат
напредњака за градоначелника Београда најавио је и да ће он и лидер напредњака
Томислав Николић обновити српску цркву у Смоквићу код Задра, која је спаљена
1995. године.
Антрфиле : Табаковић: Стихијско и површно вођење здравства
Чланица Председништва СНС Јоргована Табаковић рекла је да је Србију стихијско,
површно и личним интересима мотивисано вођење здравства довело до тога да има
једног јединог домаћег произвођача лекова. Она је истакла да је Влада Србије сачинила
такав Закључак којим себе ослобађа 40 одсто обавеза, а остало жели да плати
веледрогеријама, апотекама и произвођачима на три године под условима које је сама
одредила.
Николић: Да се земља покрене
СВРЉИГ - Лидер Српске напредне странке и председнич ки кандидат Томислав
Николић посетио је у оквиру предизборне кампање Сврљиг, где је обишао некадашњу
фабрику „Хербогал“ и Манастир Светог Архангела Гаврила у селу Пирковац. - Било би
ми драго да се са људима не срећем испред затворених фабрика, али тешко да можемо
наћи пример да говоримо о нечему што је данас позитивно у Србији. Време је да се
Србија покрене и немојте дозволити да још једном они победе - рекао Николић.
МИОДРАГ ДОНЕО НАДУ
Вечерње Новости, Датум : 6.4.2012, Страна : 15
ПОРОДИЦА НЕСТОРИВИЋ, ИЗБЕГЛА ИЗ КРАЈИНЕ У РАЧУ КОД КУРШУМЛИЈЕ,
У ИЗНАЈМЉЕНОЈ КУЋИ ВЕРУЈЕ У БОЉЕ ДАНЕ
За откуп куће представник Срба из Калифорније дао 2.000 долара
ПРЕ петнаестак дана претило им је исељење из скромне подстанарске кућице у
Рачи код Куршумлије. Сада, Милена (33) и Радосав (49) Несторивић, који
преживаљавају без икаквих примања, имају наду, да са четворо деце неће остати
без крова над главом. Спас је стигао са Миодрагом Николићем, представником
хуманитарне организације „Спасите расељене Србе“ из Калифорније, који им је
донео 2.000 долара, као део средстава за откуп куће у којој су последњих неколико
година подстанари.
После текста у нашем листу о овој избегличкој породици из Крајине, која станарину
није плаћала дуже од годину дана, јавили су се хумани људи, а Милан Николић први је
дао средства за откуп куће за коју власници траже 4.000 евра.
- Недавно су нас први пут, власници, вероватно јер је и њима потребан новац,
опоменули да измиримо кирију или да се иселимо - пожалио се недавно Радосав
„Новостима“. Пожалио нам се да он и супруга нису у стању да прикупе ни двесто евра,
колико су дужни за станарину. Напомињући да је за њега и његову породицу та кућица
спас, Радосав се пожалио да власници желе да је продају и то за око 4000 евра.
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- Годинама помажемо избегле и расељене породице, и када смо чули за судбину
породице Несторовић, решили смо да помогнемо да откупе кућу. Нарочито нам је
стало да ова паметна и добра деца какви су Милица, Милан, Јован и Јасмина добију свој
дом. Надам се да ће бити још хуманих људи који ће се укључити у акцију вашег листа и
помоћи - скромно прича Миодраг Николић у подстанарској кућици Несторовића у Рачи.
Ова породица је по избеглиштву из Книнске крајине променили више адреса. Иако
родом из овог куршумлијског места, Радосав је трагајући за послом обишао бившу
Југославију, тако да га је рат захватио у Крајини. Ту је упознао садашњу супругу, са
којом се без ичега, давне 1995. године, обрео у родном крају где осим неколико хектара,
углавном шуме, наслеђене од родитеља ништа друго није имао.
- Првих година по избеглиштву, радио сам у суседном Подујеву на Космету и имали
смо и за кирију и за живот. Међутим, када је и тамо почео рат остао сам без посла и то
баш када су почела да нам се рађају дечица. Од тада сам принуђен да надничим како
бих обезбедио кору хлеба за укућане - прича глава ове породице и објашњава да је
последњих година, све мање и надница.
Радосав каже да му је најтеже што деци не може ништа да приушти. А жели да остане
овде, без обзира што је то надомак административне линије са Косовом и што су села у
куршумлијској општини празна.
- Немам ја где другде. Овде би требало и да ми буде дом.
Антрфиле : РАЧУН ЗА ПОМОЋ
Све што имају, Несторовићи су добили од комшија и рођака.
Једина њихова примања су 8000 колико примају на име дечјег додатка. Иако месечна
станарина за кућицу у којој бораве износи свега 20 евра, Несторовићи власницима
дугују за петнаестак месеци - прича Драган Рајковић, председник месне заједнице Рача,
који је на име МЗ отворио жиро-рачун за помоћ овој породици.
Број рачуна је 840-2629645-09, Месна заједница Рача, 18440, са обавезном назнаком
за помоћ породици Несторовић“
ИЗБЕГЛИШТВО
- Најтеже нам је што ни мени ни Радосаву нема ко да помогне од ближе родбине. Он је
одрастао у хранитељској породици, а моја сестра живи као избеглица у Војводини, а
мајка у колективном центру - прича Милена која је Радосава упознала у родном
Госпићу, где је он радио.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ЗА РАСЕЉЕНЕ 160.000 ДОЛАРА
Блиц, Датум : 11.4.2012, Страна : 8
Хуманитарни фонд “Ана и Владе Дивац” саопштио је да је, заједно са
представницима српске дијаспоре у Аустралији, сакупио 161.100 аустралијских
долара (око 127.000 евра) за трајно решавање стамбеног питања избеглих и
расељених лица у Србији. Прикупљена средства биће усмерена на изградњу
стамбених објеката за интерно расељена и избегла лица.
ДИВАЦ САКУПИО 127.000 ДОЛАРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Правда, Датум : 11.4.2012, Страна : 25
Председник Олимпијског комитета Србије, Владе Дивац, захваљујући својој фондацији
„Ана и Владе Дивац", сакупио је 127.000 долара са српском дијаспором у Аустралији,
као помоћ расељеним лицима.
- Циљ посете Аустралији и Новом Зеланду био је да дијаспору упозкамо са радом
Фондације. Изненадили су нас колико су брзо препознали наше идеје и показали
колико велико и племенито срце имају.
Имамо још већу надуда ћемо у наредних годинудана прикупити потребну суму
новца која ће нам омогућити затварање колективних центара - рекао је Владе
Дивац.
ШАРЕНА КУЋА ПОРЕД ПРУГЕ
Данас, Датум : 12.4.2012, Страна : 18
Репортери Данаса у посети породици Нуфрета и Севдије Садику у Младеновцу
Највећа радост ове деце је када им ујак и комшија са коњем дођу у госте. Имају једну
лопту и бициклу коју деле и договарају се кад ће ко да је вози
„Једва сам извукла моју децу, и да ја идем тамо?! Овде сам се патила толико
година, под туђу кућу, туђи стрејови ... Да идем ја тамо? Само мртва, жива не. Не
бих се усудила да носим моју децу тамо. Овде сам навикла, одавде ја не мрднам,
никад!“
Овим речима нас дочекује Ромкиња Севдиа Садику, која је са својом породицом
побегла са Косова, из Подујева, давне 1999. године за време рата. Удала се са 17
година за Нуфрета са којим данас има шесторо деце.
Пре удаје живела је у Косово Пољу, а онда је отишла у Подујево. Тамо је свекар, у
ромском насељу, саградио велику кућу на плацу од 4 ара са великим ходницима,
собама и двориштем. Кажу, живели су добро. Сваки дан са девером на пијацу, са
комшиницама на кафу, и одједном почиње рат, избијају сукоби на све стране. Тек што
је добила прво дете, Тонија, мора да бежи. Пут их је навео у Ћуприју, где су остали две
године, а онда су и одатле отишли. У Младеновац, где су већ дошли њен отац и браћа,
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стижу 2001. године, када се све смирило. Смештају их у Бараку. Тако су расељеници
назвали колективни центар који, како кажу, и није изгледао боље од некакве бараке. И
онда, пожар. Колективни центар је изгорео и свако је опет био препуштен сам себи.
Срећом, породица Садику је добила помоћ.
Али не од државе. Девер, који је са Косова побегао у Немачку, купио им је 10 ари
земље да подигну своју кућу. И тако су они саградили своју бараку. За боље нису
имали.
Преко Жутог моста, како га Младеновчани зову, стиже се до пруге. Поред пруге се
налази данашња кућа. Она се као и претходна, која је срушена до темеља, налази ту, у
ромском насељу. У реду барака и недовршених кућа, последња у низу је Севдиина и
Нуфретова. Комшије имају овце, коње и кочије, понеко има и кола. Онда се прилази
пољани на којој штрчи барака сва обложена шареним теписима и дебелим итисонима.
Није превише мала, има две просторије. У једној се спава, у другој се купају и једу.
Али, не постоји купатило, ни кухиња, ни кревет. Цела „грађевина“ помало подсећа на
оне које смо неспретно правили кад смо били деца. Због јаког ветра. Изгледа као да ће
сваког тренутка да се сруши.
Испред су набацане старе ципеле, пробушене патике, канте налик на оне у које смо
деведесетих пунили бензин и мало картона. Излазе укућани да нас дочекају. Прва се
упознаје Севдиа, обучена у дугачку сукњу, излизану мајицу, штепани прслук који је ту
и тамо исфлекан, са подигнутом косом. Некако се одмах примећује ко је газда у кући.
Мало повученији и тиши Нуфрет нам се осмехује и представља нам своју децу.
Најстарији син има 15, а најмлађа ћерка 6 година.
Отварају се бела трошна врата и прво што се осећа унутра је ветар. Теписи којима је
кућа обложена споља и унутра једва да задржавају топлоту коју шири смедеревац. Тај
шпорет је једна врста кратке помоћи коју су примили. Нема столица, нема стола, нема
кревета, нема сијалице... нема струје ни воде. Једино полица са мало одеће и лековима,
фењер, тај шпорет и промаја попуњавају простор.
Нуфрет има туберкулозу већ десет година. Лекари су рекли да је добио од страха,
немаштине, влаге. Највећу помоћ добијају од госпође Вере из невладине организације
Амитy, која живи пар километра даље. „Ишао сам у Београд на скенер, она ми је
помогла с пет хиљада динара.. дала ми је паре и отишао сам“, каже Нуфрет држећи
лекарске налазе у руци. „На преглед сам чекао три месеца.
Десна страна плућа ми је лоше, лева мало боље. Неће да ми кажу право стање. Кажу,
докле трајем, трајем. „ За лекове се сналази. Скупља мало од дечијег додатка, мало од
продаје картона, и тако дан по дан. Примају социјалну помоћ од 28.000 али та цифра на
њих осморо није од велике помоћи. Понекад добијају и кратку помоћ, али и то је
недовољно... Много година влаге, презимљених година у трошној бараци нису
нарушили само Нуфретово здравље већ и најмлађе ћерке Алмире. Шестогодишња
девојчица болује од астме и тек скоро је добила инхалатор који јој је био неопходан.
Она је једна од 10% ромске деце која болују од неког хроничног обољења.
Подједнако мрачна, али мало испуњенија, друга соба одише хладноћом. Због
поломљене браве, врата су већ била одшкринута када нас је Нуфрет увео унутра.
Рупе настале пропадањем дасака, попуњене су стиропором и разним материјалима. Са
леве стране стоји дрвена комода са неколико тањира, окрњеном шерпом, две главице
лука и кесом кромпира. Насред собе, на поду леже мердевине и поред њих ручна коса
која Нуфрету служи да убије змију које се често појављују у близини куће. У десном
углу велика завеса покрива каду неправилног облика која представља импровизовано
купатило. Неколико празних балона за воду убачено је унутра. У тим балонима Севдиа
доноси воду са сточне пијаце када деца треба да се окупају. То се и не догађа тако често
јер пијаца није стално отворена, далеко је, а и то што наточе им траје дан-два.. Деца су
тако приморана, да дужи период, нарочито током зиме, прљава и неокупана одлазе у
школу. Како су ову протеклу страшну зиму преживели, ни сами не знају. Покушавали
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су да се, бар накратко уселе у неки стан, па да плаћају малу кирију, али нико неће да их
прими, кажу има их много.
Често смо изложени предрасудама да ромска деца не желе да иду у школу. Ова
породица није такав случај. Најстарији Тони, који са оцем скупља картон, ипак успева
да завршава осми разред. Остали иду у ниже разреде, али су понављали по неки. Када
им учитељица зада домаћи, често долазе у ситуацију да не могу да га ураде јер немају
светло. Када је зима, босоноги и без јакни одлазе у школу.
Друга деца због тога нису хтела да се друже са њима. Било их је срамота, па су тако
проредили одласке. Севдиа и Нуфрет их терају да иду, јер како кажу, схватају да без
школе нема ништа.
Највећа радост ове деце је када им ујак и комшија са коњем дођу у посету. Имају једну
лопту и бициклу коју деле и договарају се кад ће ко да је вози. Када је радни дан, иде се
по картоне или копају по кантама сви заједно. Када може, Нуфрет иде с њима, али Тони
у последње време иде стално. „Хтео сам, сад кад је био велики снег да идем и да
чистим, али нису ме примили... кажу иди, ради нешто друго“, жали се Тони.
Породица Садику је покушавала на све начине да сама опстане. Због недовољног
образовања и информисаности нису знали коме да се обрате. Тако и нису одмах добили
потребну помоћ. Зато постоје невладине организације које се много директније баве
њиховим проблемима. Управо је Амитy удружење које помаже угроженим лицима
преко пројекта „Мрежа мобилних тимова“ који постоји већ 12 година у сарадњи са
УНХЦР-ом. Вођа овог пројекта, Надежда Сатарић објашњава да је најбитније да се
изађе на терен и да се људи, који могу да помогну, директно упознају са проблемима
интерно расељених Рома. „Ромску популацију најдиректније помажемо у остваривању
права на социјалну помоћ, на упис деце у школу. Како ће да прикупе расељеничку
документацију, као и саветовања за њих у нехигијенским насељима где станују“.
Са свим овим проблемима сусрели су се Нуфрет и Севдиа са својом породицом.
Прегрмели су један део, али и даље се суочавају са великим потешкоћама и
предрасудама. То је, не само њихова судбина, већ и судбина већине ромске популације.
Тек сваки десети који дође са Косова успе да се запосли и направи нешто више за себе
и своју децу. Да би овај број био већи, потребна је сарадња како надлежних тако и
угрожених лица.
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ДОНАТОРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА
Правда, Датум : 16.4.2012, Страна : 11
ИЗБЕГЛИЦЕ
САРАЈЕВО - Велика донаторска конференција за прикупљање средстава за
стамбено збрињавање избеглица у БиХ, Хрватској, Србији и Црној Гори биће
одржана 24. априла у Сарајеву под покровитељством Европске комисије и у
присуству високих званичника из Вашингтона, Брисела и регије.
Циљ конференције је прикупљање 580 милиона евра којима би се, како је планирано,
коначно у потпуности решило избегличко питање у региону, за које се сматра да
оптерећује свеукупне односе држава на западном Балкану.
СРБИЈИ 335 МИЛИОНА ЕВРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц, Датум : 16.4.2012, Страна : 10
Циљ донаторске конференције која ће, под покровитељством Европске комисије,
24. априла бити организована у Сарајеву је прикупљање 580 милиона евра за
стамбено збрињавање избеглица у Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и
Црној Гори, а Србија би требало да добије 335 милиона евра, односно 57 одсто
укупне суме, пише “Дневни аваз”.

ПРЕДИЗБОРНИ ДУЕЛ: „ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ПРЕОКРЕТ“ И „СРПСКА
РАДИКАЛНА СТРАНКА - ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ“
Данас - специјални додатак, Датум : 14.4.2012, Страна : 3
Иван Андрић, потпредседник ЛДП
Србија да подржи БиХ
Део политичке елите у Београду још не може да се помири с чињеницом да је Црна Гора
независна
Београд - Питање положаја избеглица и расељених лица треба да буде међу
приоритетима будуће владе и да се решава на бази добрих односа у региону.
Предложићемо да се оснује фонд за њихову интеграцију у Србији, који ће за циљ
имати решавање стамбених и других статусних питања, али и да се коначно
успостави апсолутна транспарентност трошења новца намењеног у те сврхе.
Такође, предложићемо да се у новом сазиву парламента отвори расправа о
проблемима избеглих и расељених људи - најављује за Данас Иван Андрић из
покрета Преокрет.
- ЛДП заговара најбоље односе Србије са земљама у региону. Како се у то уклапа
Република Српска?
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- РС је у региону посебан случај у низу и иначе компликованих. Србија треба да
инсистира на целовитости БиХ и прекиду стања које је очигледно неодрживо.
Структура РС и БиХ је резултат заустављања рата у Босни, и Србија мора да подржи сва
три народа у тој земљи.
- Шта је са Црном Гором?
- Са Црном Гором имамо компликоване односе, јер један део политичке елите у
Београду још не може да се помири са чињеницом да је ова земља независна.
Уважавања легитимних представника обе државе је пут за нормалне односе.
- Како решити проблем разграничења с Хрватском?
- Овај проблем сада није доминантан, али како се будемо приближавали Европској
унији биће све важнији. Само дијалогом с Хрватском можемо решити та питања.
- Шта бисте урадили с обостраним тужбама за геноцид Србије и Хрватске?
- Тужбе за геноцид су резултат прошлих времена када није било жеље да се успоставе
добри односи између две државе. Треба почети процесе који ће довести до укидања
тужбе Србије према Хрватској, а то ће резултирати, надам се, и да Хрватска повуче
тужбу према Србији.
Драган Тодоровић, потпредседник СРС
Срби нови Палестинци
Србија мора да развија најближе односе с грађанима Црне Горе како бисмо опет били
заједно
Београд - Србија свој однос према свим државама треба да темељи на чврстим
принципима - равноправност, реципрочност, поштовање Повеље Уједињених нација,
међународног права и завршног акта у Хелсинкију. Хтео бих да укажем на опасност од
Турске, која има план да се врати на отомански Балкан, Кавказ и Блиски исток - овим
речима потпредседник СРС Драган Тодоровић сумира радикалску визију регионалне
политике Србије.
- Како се у ваш став према региону уклапа Република Српска?
- Српска је ентитет који је формиран Дејтонским споразумом и на основу тога треба да
и функционише. Србија је земља баштиник СРЈ, што значи да смо гарант тог споразума.
- Шта је са разграничењем с Хрватском?
- Један од озбиљних проблема, на који смо ми указивали Борису Тадићу, је
Шаренградска ада, јер Хрватска жели да на основу катастра формира своје границе,
односно да пређе на леву страну Дунава, а не по пресеку средине пловног пута. То им се
не сме дозволити.
- Шта бисте урадили с међусобним тужбама за геноцид?
- Србија треба да поднесе тужбу за геноцид од 1941. до 1945. коју је извршила
независна усташка држава Хрватска. Тај злочин не може да застари. Такође, потребно је
подићи и тужбу за етничко чишћење у Републици Српској Крајини 1995. године. Што
се тиче њихових тужби против Србије, мислим да су бесмислене и без аргумената.
- Какве везе треба да имамо са Црном Гором?
- Србија мора да развија најближе односе са грађанима Црне Горе како би се што пре
створили услови да опет живимо у једној држави.
- Како бисте решили проблем избеглица и расељених лица?
- Решења се налазе у повељи УН и међународном праву, али изгледа да то важи за
све народе, осим за нас. Срби су данас нови Палестинци.

2

СТИЖУ ИМ ТУЖБЕ ИЗ ЗАГРЕБА
Правда, Датум : 16.4.2012, Страна : 7
ПРОБЛЕМ ИЗБЕГЛИХ СРБА
ЗАГРЕБ - На адресе неких избеглих Срба који не живе у кућама које су им
обновљене у Хрватској, почеле су да стижу најаве тужби, наиме, од њих се тражи
да врате новац уложен у обнову домова. Због тога је протестовала Коалиција
удружења избјеглица, док је Српски демократски форум поднео уставну жалбу на
закон који то омогућава, јавља РТС.
Према подацима УНХЦРа, Хрватска је обновила више од 48.000 српских кућа, а
готово две деценије после рата, половина тих кућа је и даље празна. Уз то,
Удружење и невладине организације упозоравају на дискриминацију Срба. „Имају
права ако немају власништво у целом свету, док Хрвати из БиХ имају права и да добију
станове", каже Вељко Џакула из Српског демократског форума. Проблем имају и Срби
у чије куће се неко током рата уселио и у њих улагао, па уложени новац прави власник
сада мора да исплати кориснику имовине, а ако нема од чега, Хрватска нуди кредите.
ИЗБЕГЛИ И РАСЕЉЕНИ У СТАНОВИМА 20. АПРИЛА
Политика, Датум : 17.4.2012, Страна : А25
Двадесет од укупно 48 избеглих и расељених особа које су се нашле на објављеној
ранг листи за доделу станова у Великом Мокром Лугу 20. априла колективне
центре замениће новим домовима. До краја месеца биће расписан нови конкурс за
доделу још 40 станова који се граде у истом насељу између улица Владимира
Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове.
– Једна породица која се буде уселила у прву зграду од 20 станова, на предлог Градског
центра за социјални рад, добиће статус домаћина зграде. Посао ће јој бити да води
рачуна о потребама осталих станара зграде и посредује у комуникацији са надлежним
институцијама. За то ангажовање биће плаћена из градског буџета – каже Зоран Костић,
председник градске Комисије за стамбена питања.
Породице које су „испод црте”, као и све остале које су смештене у преостала три
колективна центра у Београду – ПИМ „Крњача”, „7. јулу” и „Грађевинару Ниш” – моћи
ће поново, крајем месеца, да конкуришу за доделу станова.
КОМУНАЛЦИ НУДЕ ПОСАО
Вечерње Новости, Датум : 17.4.2012, Страна : 4
У ВАЉЕВСКОМ КРАЈУ 14 ЈАВНИХ РАДОВА
МИНИСТАРСТВО за економију и регионални развој ове године финансираће 14
јавних радова у Колубарском округу, вредних 12,4 милиона динара. На одређено
време, од три до шест месеци посао ће добити 92 незапослених са евиденције
ваљевске филијале за запошљавање.
На јавним радовима у Еколошком друштву "Градац", "Ерозији", ваљевској болници и
Установи за физичку културу "Валис", вредним око 3,3 милиона динара, посао ће
добити 29 незапослених. ЈКП предузеће "Градска чистоћа" у Лајковцу упослиће петоро,
Еко систем "Еуро елита" из Љига 11, а Удружење "Буди човек" двоје и ЈКП "Чистоћа"
из Мионице осморо људи.
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У комуналном предузећу у Осечини радиће 12, у општинској управи четворо а у
спортском центру двоје. Приоритет у добијању посла у јавним радовима имали су
незапослени Роми, те расељени, избеглице, жене, социјално угрожени и старији од
45 година.
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ИЗРУЧЕЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Политика, Датум : 18.4.2012, Страна : А23
Србија и Хрватска су потписале уговор о међусобном изручењу лица окривљених за
организовани криминал и корупцију, али не и за ратне злочине
Ових дана је министарка правде у Влади Србије Снежана Маловић донела одлуку
о изручењу Радмиловић (Љубомир) Радојка (38), избеглице из Вучјака Чечавског,
код Славонске Пожеге, којом је потврдила раније донесене одлуке Одељења за
ратне злочине Вишег и Апелационог суда у Београду о испуњењу законских
претпоставки за његово изручење правосудним органима Републике Хрватске.
Радмиловића је 2. децембра 2011. ухапсила српска полиција у селу Мартинци, код
Сремске Митровице, где је живео последњих десетак година са статусом избеглице.
Ухапшен је на основу међународне потернице коју је расписао Биро Интерпола Загреб,
а по налогу Жупанијског суда у Пожеги, који га је у току 2004. године у одсуству
осудио због наводног ратног злочина над цивилним становништвом на казну затвора у
трајању од три године.
До сада су у Србији, према подацима Веритаса, по међународним потерницама Бироа
Интерпола Загреб, ухапшена 23 Србина из Хрватске са избегличким статусом, који су у
Хрватској, у одсуству, процесуирани за ратне злочине. Од тога, седморици се судило
или се суди пред Већем за ратне злочине у Београду након што је Хрватска уступила
њихове предмете српском правосуђу, двојица су изручени, а двојица чекају изручење у
Хрватску, за једнога је поступак још у току, док су за остале поступци изручења
обустављени.
До доношења новог Устава Србије, претходни је имао одредбу о забрани изручења
држављана Србије другим државама, па се није ни постављало питање о њиховом
изручењу другим државама. Међутим, мишљења су била подељена поводом питања
какав статус имају избеглице. О овоме се расправљало начелно, али не и у пракси пред
надлежним судовима.
Члан 38 новог Устава Србије одређује да држављанин Србије не може бити
протеран, ни лишен држављанства или права да га промени. О забрани да буде
изручен другој држави нема помена у овом, као ни у било ком другом члану
Устава. Али то не значи да је изручење другим државама аутоматски дозвољено.
Члан 16 Закона о међународној правној помоћи у кривичним стварима и даље
забрањује изручење окривљених или осуђених лица уколико су држављани
Србије. Ова законска препрека може да буде превладана међународним уговором, и то
по два основа. Прво, сам закон одређује да се изручење окривљених или осуђених лица
спроводи по одредбама потврђених међународних уговора, а изручење се спроводи по
одредбама овог закона тек ако међународни уговор не постоји или одређена питања
тим уговором нису регулисана. Друго, чак и да такве одредбе у закону нема, Србија
може да закључи међународни уговор са било којом државом, или више њих, којим
предвиђа изручење држављана Србије. Такав уговор, по ратификацији у парламенту,
ставља ван снаге одговарајуће одредбе закона, у складу са одредбама Устава по којима
су потврђени међународни уговори изнад домаћих закона и непосредно се примењују.

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

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

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

Кључеви су уручени Миловану и Марини Стојковић, који хе це у нови стан уселити са
синовима Николом и Слободаном, који су 1999. избегли из косметског места Качаник.
- Много тога нам је било ускраћено и усељење у нови стан ће нам помоћи да деци
надокнадимо изгубљено и да кренемо из почетка - прича Стојковић.
ЖИВЕЛИ СМО У ОСАМ КВАДРАТА
Пресс, Датум : 21.4.2012, Страна : 16
УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ СТАНОВА - ИЗБЕГЛИЧКА ПОРОДИЦА УРОШЕВИЋ
ДОБИЛА КРОВ НАД ГЛАВОМ
Велики мокри луг - Нема више сељакања, живота у једној соби, купатила које делите са
још 70 људи - рекао је Урош Урошевић
Седмочлана породица Урошевић, која је годинама живела у две собе од осам
квадратних метара у колективном центру у Крњачи, најзад је добила свој кров над
главом. Урошевићи су само једна од 20 избеглих и расељених породица којима су јуче
уручени кључеви станова у новој згради у Великом мокром лугу.
После двадесет година живота у скученом простору у колективним центрима широм
Србије, Урош Урошевић ће са својом породицом најзад моћи да живи живот достојан
човека. Врата стана број 9, а управо је у толико колективних центара ова породица
живела, јуче је откључао најмлађи члан породице Урошевић, десетогодишњи Марко.
Сузе радоснице биле су неизбежне.
Примопредаја кључева
- Нема више сељакања, живота у соби од осам метара квадратних, купатила које делите
са још 70 људи. Ово је прелепо! Деца ће коначно имати своје собе, свој мир. Неизмерно
сам захвалан свима који су допринели да овај стан постане наш - прича Урош који је
како би сачувао живот своје породице пре двадесет година морао да напусти свој дом у
Задру. Од тада овај професор филозофије са породицом, која је временом постала
богатија за пет чланова, селио се од једног до другог колективног центра.
- До сада смо променили девет колективних центара, били смо у Гамзиградској бањи,
Горњем Милановцу, Делиблатској пешчари и на крају смо дошли у Београд.
Услови у којима смо живели били су далеко од идеалних, али упркос томе сва моја
деца су данас одлични људи и ђаци - прича Урош поносан на своја два сина и три ћерке
од којих је најстарија студент на Правном факултету. Његову жену Ану посебно радује
што ће напокон имати своју кухињу, али и купатило у којем ће веш уместо ње од сад
прати машина.
- У центрима сте увек морали да чекате неки ред. Било за купатило, било за кување или
прање веша. Сада ћемо коначно имати нешто своје - са узбуђењем прича Ана.
Узбуђење на примопредаји кључева владало је и код чланова породице Стојковић која
је више од десет година живела у мемљивој соби од 16 метара квадратних у
колективном центру у Земуну.
- Немам речи којима бих описао колико смо супруга и ја данас срећни, јер после 13
година избегличког живота коначно имамо свој кров над главом. Ово је за нас прилика
да деци надокнадимо изгубљено, да кренемо из почетка, јер нам је свима много тога до
сада било ускраћено - са сузама у очима од силног узбуђења прича Милован (40), који
је до 1999. године живео са породицом у селу Качаник надомак Урошевца.
Избеглички стаж дуг 13 година завршен је и за шесточлану породицу Лазић, која је
избегла из Призрена.
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Још две зграде
Зграда у коју се јуче уселило једанаест избегличких и девет породица расељених
лица налази се у блоку између улица Владимира Дворниковића, Владимира
Ћоровића, Теодорине и Јовијанове. На овој локацији у наредном периоду у оквиру
програма „Социјално становање у заштићеним условима" биће изграђене још две
зграде. Остале породице које су смештене у колективним центрима у Београду
имаће прилику да на следећем конкурсу за преосталих 40 станова реше своје
стамбено питање.
- Пресрећна сам јер моја деца неће морати да проведу детињство у мрачној соби од 15
метара квадратних - прича са осмехом Лазић Лидија, мајка два дечака и две девојчице
које су рођене у колективном центру у Земуну.
Прва од три зграде
Станови су изграђени средствима америчке владе, уз учешће града Београда и
УНХЦР-а и у сарадњи са Фондацијом „Ана и Владе Дивац" и Комесаријатом за
избеглице. Кључеве станова зграде јуче су уручили Драган Ђилас, градоначелник
Београда, Ли Лиценбергер, заменик амбасадора САД у Србији, Едуардо Арболеда,
шеф Канцеларије УНХЦР-а за Србију, Ана и Владе Дивац и министар Милан
Марковић.
Градоначелник Ђилас захвалио је Влади Дивцу и његовој супрузи, амбасади САД и
УНХЦР-у.
- Хвала вам што сте овим људима омогућили да после 13 година добију кров над
главом. Само они знају колико им то значи. Ви сте им омогућили да живе живот као
људи. Нико од нас не може да схвати размере њихове среће јер ми тако нешто нисмо
доживели - истакао је Ђилас.
Владе Дивац, наш прослављени кошаркаш и председник Олимпијског комитета Србије,
нагласио је да људи који су годинама живели у избегличким камповима сада имају
достојан живот.
- Ово је само прва од три зграде које ће се градити, а надамо се и четвртој. Надамо се да
ће сви грађани Србије поделити оно што су наши суграђани доживели последњих 15
година у колективним центрима и да им сви заједно помогнемо да коначно живе као и
сви остали грађани - истакао је Дивац.
КРОВ НАД ГЛАВОМ ПОСЛЕ 20 ГОДИНА!
Вечерње Новости, Датум : 21.4.2012, Страна : 19
ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ПОРОДИЦАМА УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ 20 СТАНОВА У
ВЕЛИКОМ МОКРОМ ЛУГУ
Прва од три зграде, вредност 45 милиона динара
ИЗБЕГЛИМ и расељеним породицама које већ више од десет година живе у
колективним центрима широм престонице јуче су уручени кључеви 20 станова у
новоизграђеној згради у Великом Мокром Лугу. Објекат површине 1.400 квадрата за
социјално и приступачно становање у заштићеним условима налази се у Улици
Владимира Дворниковића, зграда има подрум са склоништем и станарским оставама,
приземље, два спрата и поткровље. Инвеститори су Град Београд и УНХЦР, а укупна
вредност радова са опремом износи близу 45 милиона динара.
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Породицама су кључеве уручили градоначелник Београда Драган Ђилас, заменик
амбасадора Сједињених Америч ких Држава у Србији Ли Лиценбергер, шеф
Канцеларије УНХЦР за Србију Едуардо Арболеда и Ана и Владе Дивац.
- Хвала вам што сте овим људима омогућили да после 13 година добију кров над
главом - рекао је Ђилас. - Само онизнају колико им значи то што сада могу да живе
живот као људи. Нико од нас не може да схвати размере њихове среће, јер ми тако
нешто у нашим животима нисмо доживели.
Међу породицама које су добиле кључеве станова у згради веселих боја и модерног
дизајна је и породица Урошевић, која је, од када је избегла из Задра пре 20 година,
живела у девет колективних центара широм Србије.
- Има нас седморо - супруга, ја и петоро деце - каже Урош Урошевић, професор
филозофије. - Овај стан за нас значи боље сутра, које је сада све извесније за нашу
породицу.
Осим избеглих и расељених из Хрватске, и велики број породица избеглих са Косова
1999. године са нестрпљењем и осмехом на лицу чекало је да види своје нове станове.
Антрфиле : ЈОШ 40 СТАНОВА НА КОНКУРСУ
ОСТАЛЕ породице које су смештене у колективним центрима у Београду, имаће
прилику да на следећем конкурсу, за преосталих 40 станова у још две зграде, коначно
реше своје стамбено питање. За објекте су пројектована и паркинг места, а неколико
станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним потребама.
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PRESS CLIPPING
Понедеља 23.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ЕВРА ЗА КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 22.4.2012, Страна : 1
НИЈЕ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА: У САРАЈЕВУ СЕ ПРЕКОСУТРА НА
ДОНАТОРСКОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ КОНАЧНО РЕШАВА ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА У
РЕГИОНУ
Србија, држава са највише избеглица у Европи, коначно би могла да затвори
дводеценијско избегличко поглавље. Веома важан датум је и пред њом и пред
другим комшијским земљама и пред целом, још увек бројном избегличком
популацијом у региону.
Наиме, 24. априла у Сарајеву се одржава Донаторска конференција на којој би
требало да се обезбеди 580 милиона евра за стамбено збрињавање избеглица у
Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори.
Србија би требало да добије највише - 335 милиона евра. Како је „Дневнику”
потврђено у Комесаријату за избеглице, у Србији ће бити изграђено 10.000 станова,
откупљено 2.000 сеоских домаћинстава, постављено 1.200 монтажних кућа и
обезбеђено 3.580 пакета грађевинског материјала. Откуп домаћинстава и донација
у грађевинском материјалу трајаће четири а изградња станова пет година.
ПОЛА МИЛИЈАРДЕ ЕВРА ЗА КРОВ НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 22.4.2012, Страна : 6
НИЈЕ ПРЕДИЗБОРНА КАМПАЊА: У САРАЈЕВУ СЕ ПРЕКОСУТРА КОНАЧНО
РЕШАВА ПИТАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА У РЕГИОНУ
Србија, држава са највише избеглица у Европи, коначно би могла да затвори
дводеценијско избегличко поглавље и искочи из оквира пет земаља у свету са
дугорочном кризом. Веома важан датум је и пред њом и пред другим комшијским
земљама и пред целом, још увек бројном избегличком популацијом у региону.
Наиме, 24. априла у Сарајеву се одржава Донаторска конференција на којој би требало
да се обезбеди 580 милиона евра за стамбено збрињавање избеглица у Босни и
Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори. Србија би требало да добије највише
335 милиона евра, односно 57 одсто укупне суме.
Од новца прикупљеног на конференцији требало би да се изгради 27.000 стамбених
јединица у четири земље, од тога највише, чак 16.780 у Србији. Кров над главом
избеглице у нашој земљи добиле би у наредних пет година. Хрватска би требало да
добије 120 милиона евра, или 21 одсто прикупљеног новца за градњу 3.500, односно
13 одсто од предвиђених стамбених јединица. За БиХ је предвиђен 101 милион
евра, или 17 одсто за градњу 5.400 станова, а Црној Гори би требало да припадне 28
милиона евра за изградњу њих 1.200.
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Иначе, највише новца, односно 45 одсто, требало би да обезбеди Европска
комисија, а 82 милиона евра даће земље у којима ће да буду стамбено збринуте
избеглице. Донираним новцем биће обнављани домови повратницима или грађени нови
за оне ко-ји не желе да се врате у ранија места живљења.
У сваком случају, велики посао је покренут. У Комесеријату за избеглице Републике
Србије за „Дневник" подсећају да је Донаторска конференција у Сарајеву уследила
након значајних регионалних конференција на највишем нивоу, у протекле две године,
у којима су учествовали мини-стри иностраних послова БиХ, Хрватске, Црне Горе и
Србије, међународни званичници, представници односно Високог комесеријата УН-а за
избеглице, Савета Европе, Европске Комисије, ОЕБС-а И САД-а...
На тим су конференцијама, и наравно, претходних годину две, разматрана преостала
отворена питања од значаја за избегличку популацију и успостављани модалитети за
њихово решавање. Формиране су и експертске радне групе за разме-ну података,
питања цивилног статуса и прибављање докумената, утврђивање механизама финансирања и управљања фондовима, као и радна група за информисање, радна група за
решавање питања доспелих а неисплаћених пензија.....
- Регионални процес је отпочео 2010. одржавањем београдске министарске
конференције, док је израда и усаглашавање Регионалног програма трајала око
две године, те је на крају успостављенмодел за решавање избегличког питања,
Јединствен у свету. Сарајевска донаторска конференција је круна тог рада и
требало би да обезбеди новац за реализацију програма. А реч је о озбиљ-ној суми,
што је подразумевало добро разрађен механизам имлементације и управљање
средствима од стране Банке за развој Савета Европе каже за наш лист саветник за
односе са јавношћу у Комесеријату за избеглице Јелена Марић.
Она објашњава да из донаторске касе Србија очекује 302 милиона евра, а да хе 33
милиона евра, углавном нефинасијске контрибуције, обезбедити из сопственог буџета.
На помоћ могу да рачунају избеглице из ратова 1991-1995. године, а овај програм хе им
омогућити да кроз интеграцију у локално друштво наставе са нормалним животом без
икаквог посебног статуса.
Углавном, решено хе бити стамбено питање свих избеглица из Хрватске и БиХ које с
смештене у колективним центрима. Реч је о 607 избеглица у 41 центру у Србији.
- Кров над главом добиће и све избеглице које су у приватном смештају, дакле, нису
оствариле трајно решење у земљи порекла нити у Републици Србији. Све у свему, биће
решено стамбено питање за 16.780 породица, односно 45.000 избеглица, укључујући и
бивше носиоце станарских права И из Хрватске. Као и у
И свим осталим програ-мима решавања стамбених потреба избеглица, право на
решавање стамбеног питања у оквиру Регионалног пројекта имају лица са избегличким
стаусом као и бивше избеглице које су у међувремену примљене у држављанство
Србије објашњава Јелена Марић.
Елем, у Србији ће бити изграђено 10.000 стано-ва, откупљено 2.000 сеоских
домаћинстава, постављено 1.200 монтажних кућа и обезбеђено 3.580 пакета
грађевинског материјала. Откуп домаћинстава и донација у грађевинском материјалу
трајахе четири а изградња станова пет година. Поменимо, у Србији, двадесет година
после почетка сукоба, борави око 74.500 људи са статусом избеглице. Од тога, нешто
више од њих 600 је и даље у колективним центрима, око 20 одсто их је решило
стамбено питање, док су остали настањени у приватном смештају.
У Комесеријату за избеглице истичу да Србији остаје проблем 210.000 интерно
расељених са Косова и Метохије, што представља додатно оптерећење за нашу земљу, а
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оно се решава паралелно са питањем избеглица, на другом колосеку и из других извора
финансирања.
Иначе, донаторску конференцију у Сарајеву прекосутра би требало да отвори
председавајући Савета министара БиХ Вјекослав Беванда, а долазак на
конференцију најавили су европски комесар за проширење Штефан Филе, те
Дејвид Робинсон, први заменик помоћника државног секретара САД Хилари
Клинтон за становништво и миграције, Високи комесар УН за избеглице Антонио
Гутерес, представнци Делегација ЕУ, Мисија ОЕБС-а, УНХЦР-а и амбасада САД
из све четири државе. Присутни хе бити и министри иностраних послова БиХ,
Србије, Хрватске и Црне Горе. Делегацију Републике Србије хе чинити и
представници Комесаријата за избеглице и Канцеларије за европске интеграције.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 23.4.2012, Страна : 17
КИКИНДА - Оглас за доделу грађевинског материјала избеглицама у кикиндској
општини отворен је до 3. маја. Сврха помоћи, коју обезбеђује Републички
комесаријат за избеглице, јесте побољшање стамбених услова.
Пријављивање је у писарници Општинске управе (шалтер 2) у Услужном центру,
сваког радног дана од 8 до 13 часова.
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PRESS CLIPPING
Уторак 24.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

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

300

За стамбено збрињавање Србији, због броја избеглица следује највише
ИЗБЕГЛИЦЕ из бивших југословенских република коначно су пред извесним, трајним
решавањем крова над главом. Донаторска конференција, одржана прекјуче у Сарајеву,
као ниједна акција пре - није улила толико наде. Прикупљено је, током само једног дана
300 милиона евра. Али, то није довољна сума за стамбено збрињавање 74.000 људе,
односно 27.000 породица. Толико је, укупно, у евиденцији комесаријата: Србије, БиХ,
Хрватске и Црне Горе.
За подршку Регионалном стамбеном програму, како је назван пројекат који ће напокон
скућити несрећне, у ратном вихору раскућене људе, потребно је скоро још толико - 583
милиона евра! Зато су се учесници Конференције сагласили да се разлика до потребне
суме надомести упоредо са градњом.
Србију, која има највећи број стамбено незбринутих избеглица - 16.780 породица - чека
велики посао. Да би све такве невољнике збринула, у Сарајеву је одлучено да јој се
одреди највећа сума од укупно потребних средстава. А то је - 335 милиона евра.
- Ова Конференција је круна нашег вишегодишњег регионалног процеса - каже за
"Новости" Владимир Цуцић, први човек Комесаријата за избеглице Србије. - Када
је, пре четири године у Женеви овај посао започет, а ми смо тада имали водећу
улогу, нико није веровао да ће бити и реализован.
На питање како ће се распоредити прикупљени новац, наш саговорник одговара:
- Сачекајмо да та средства стигну... А пре тога упутићемо писма општинама,
нашим комесаријатима и саветима у целој Србији да направе листу приоритета.
Треба да кажу јасно шта им је потребно: станови, куће, откуп сеоских
доманћиства, изградња домова тамо где избегли, можда, већ имају своје плацеве.
Црна Гора је на Донаторској конференцији у Сарајеву за трајно решавање питања
избеглица у наредних пет година представила програм решавања стамбеног питања за
6.063 људи, односно 1.177 породица. Министар рада и социјалног старања Суад
Наумовић каже да се ради о најрањивијим категоријама.
- Планира се изградња више од 900 станова и 60 монтажних кућа, као и обезбеђивање
грађевинског материјала за оне који имају своје плацеве. Такође, планирамо изградњу
старачког дома у Пљевљима - додаје Жељко Шофранац, директор Завода за збрињавање
избеглица. - Укупни трошкови пројекта процењују се на преко 27 милиона евра, којима
ће Црна Гора допринети са око четири милиона евра.
Од прикупљенних 300 милиона евра донација за трајно решавање стамбеног питања
избеглих и расељених у региону, БиХ ће припасти 51 милион. Од ове суме - 34 милиона
ће бити усмерена Републици Српској, потврђено је "Новостима" у Министарству за
избегле и расељене у РС, док ће остатак добити Федерација БиХ.
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Помоћник министра за избегле и расељене у РС, Драго Вулета, каже нам да је
Донаторска конференција одличан регионални потез, али да очекивања нису у
потпуности испуњена, јер није обезбеђена потребна сума.
- Нови дом у БиХ чека 5.400 избегличких и расељеничких породица - каже Вулета.
- Од овог новца планирамо да обезбедимо кров над главом за 3.000 повратничких
породица и 1.200 избеглих из Хрватске.
Антрфиле : ПРИОРИТЕТ НАЈУГРОЖЕНИЈИМА
У ЗБРИЊАВАЊУ избеглих и прогнаних, према Регионалном пројекту, за које је
прикупљен новац донатора, приоритет ће имати становници колективних центара.
У Србији их има још 44.
- То је прва и најугроженија категорија - каже за "Новости" Владимир Цуцић. Зато ће они и бити први чији ће домови бити започети, средствима прикупљеним
на донаторској конференцији. Али и без донатора, нама је расељавање
колективних центара примарни посао.
СТАНОВИ ОД 250 ДО 350 ЕВРА ПО КВАДРАТУ
Политика, Датум : 26.4.2012, Страна : А16
Ресавица – Државно предузеће „Ђула” из Ресавице код Деспотовца, после четврт
века ће у овом рударском насељу ове године изградити две стамбене зграде са око
40 станова, а цена квадратног метра биће 250 и 350 евра, јавља Танјуг.
„Једну зграду изградићемо у центру Ресавице, на локацији старе трафостанице и у њој
ће цена квадратног метра стана износити 250 евра, а другу ћемо градити у сарадњи са
општином Деспотовац и Комесеријатом за избеглице, по комерцијалном
ценовнику, и цена квадрата ће бити 350 евра”, изјавио је директор „Ђуле” Драган
Феликс.
Ови станови су потребни Ресавици, јер је исељавање престало, рудници солидно раде,
живот се поново враћа у ово место, изјавио је Феликс новинарима.
Овако јефтина градња је могућа, јер су се општина и месна заједнице одрекле
комуналних такси и другог што оптерећује и поскупљује станоградњу у Србији.
„Ђула” је познатија по угоститељству, а грађевинску делатност и трговину обавља од
пре седам година и има 120 запослених, напоменуо је Феликс и додао да је „Ђула”, 100
одсто државна фирма, везана за Рудник мрког угља „Рембас”.
НАКНАДЕ
Вечерње Новости, Датум : 26.4.2012, Страна : 4
ИСПЛАТА редовне и привремене новчане накнаде расељенима са подручја КиМ
почеће данас на шалтерима свих пошта у Србији, саопштила је Национална
служба за запошљавање.
ПОМОЋ
Вечерње Новости, Датум : 27.4.2012, Страна : 24
ПАРАЋИН - За развој локалних услуга и унапређење положаја избеглих и
расељених, параћинска општина добила је од Европске уније бесповратну помоћ
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од 73.000 евра. Предвиђено је ангажовање 14 избеглих и расељених са евиденције
НСЗ који ће пружати помоћ старима и немоћнима у селима.
Избегли су већ обучени за тај посао, а у току је одабир 80 корисника. Међу
ангажованима налазе се и тројица мушкараца, јер су планиране и услуге тежих
физичких послова. Локална самоуправа обезбеђује 10 одсто вредности пројекта.

3

PRESS CLIPPING
Понедељак 30.04.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ТРАЖЕ ПЕНЗИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 29.4.2012, Страна : 2
Срби из Хрватске
ОДБОР за Хрватску Удружења избеглих и прогнаних Срба одлучио је да се обрати
Парламентарној скупштини Савета Европе због дискриминаторских закона
којима им је, 17 година по окончању рата, и даље онемогућена исплата заосталих
пензија.
- Око 50.000 избеглица и прогнаника прима хрватске пензије, од тога око 40.000 у
Србији, изјавио је председник Удружења пензионера из Хрватске Јово Каблар.
- У зависности од тога када су, након рата, поднели захтев за исплату пензија, Срби
потражују заостале пензије за период од три до девет година у укупном износу од око
800 милиона евра, не рачунајући затезне камате.
ДОМОВИ ЗА ИЗБЕГЛЕ И РАСЕЉЕНЕ
Правда – Београд, Датум : 30.4.2012, Страна : 2
ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА ЈОШ 40 СТАНОВА
Породице које нису успеле на претходном конкурсу, као и све остале које су
смештене у преостала три колективна центра у Београду, имаће прилику да на
конкурсу за нових 40 станова, који је објављен у недељу, 29. априла, реше своје
стамбено питање и окончају избеглички стаж. Према речима председника Комисије
градоначелника за стамбена питања Зорана Костића, на локацији у Великом Мокром
Лугу између улица Владимира Ћоровића, Теодорине, Владимира Дворниковић а и
Јовијанове, почиње изградња још две зграде са по двадесет стамбених јединица.
- Станови су површине од 30 до 54 квадрата, а по структури су гарсоњере,
једнособни, двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а
неколико станова у приземљу има приступе прилагођ ене особама са посебним
потребама - прецизирао је Костић. Према његовим речима, породице које су на
претходном конкурсу имале комплетну документацију и испуниле услове али су остале
испод црте, за овај конкурс не морају поново да достављају документацију већ је
потребно да уз пријаву имају само доказе за оно што се у међувремену променило.
СТАНОВИ ОД 250 ДО 350 ЕВРА ПО КВАДРАТУ
Преглед, Датум : 30.4.2012, Страна : 11
Ресавица
Државно предузеће „Ђула“ из Ресавице код Деспотовца ће, после четврт века, у овом
рударском насељу ове године изградити две стамбене зграде са око 40 станова, а цена
квадратног метра биће 250 и 350 евра. „Једну зграду изградићемо у центру Ресавице, на
локацији старе трафо-станице и у њој ће цена квадратног метра стана износити 250
евра, а другу ћемо градити у сарадњи са општином Деспотовац и Комесаријатом за
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избеглице, по комерцијалном ценовнику, и цена квадрата ће бити 350 евра“, изјавио је
директор „Ђуле“ Драган Феликс. Ови станови су потребни Ресавици, јер је исељавање
престало, рудници солидно раде, живот се поново враћа у ово место, изјавио је
новинарима.
Овако јефтина градња је могућа, јер су се општина и месна заједнице одрекле
комуналних такси и другог, што оптерећује и поскупљује станоградњу у Србији.
„Ђула“ је познатија по угоститељству, а грађевинску делатност и трговину обавља од
пре седам година и има 120 запослених, напоменуо је Феликс и додао да је „Ђула“, који
је 100 одсто државна фирма, везан за Рудник мрког угља „Рембас“.
КОНКУРС ЗА ЈОШ 40 СТАНОВА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНЕ
Политика, Датум : 30.4.2012, Страна : А27
Породице које нису успеле да дођу до крова над главом на претходном конкурсу за
доделу станова избеглим и интерно расељеним особама, као и сви они који су
смештени у преостала три колективна центра у Београду, моћи ће од данас да
конкуришу за нових 40 станова и реше стамбено питање. Две зграде са по 20 станова
биће саграђене у Великом Мокром Лугу, између улица Владимира Ћоровића,
Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове.
– Станови су површине од 30 до 54 квадрата, а по структури су гарсоњере, једнособни,
двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а неколико
станова у приземљу има приступе прилагођене особама с посебним потребама – каже
Зоран Костић, председник градске Комисије за стамбена питања.
Породице које су на претходном конкурсу имале комплетну документацију и испуниле
услове, напомиње Костић, али су остале испод црте, за овај конкурс не морају поново
да достављају документацију већ је потребно да уз пријаву имају само доказе за оно
што се у међувремену променило.
Недавно је уручено 20 кључева избеглим и расељеним лицима у Великом Мокром
Лугу, а први објекат за социјално становање у заштићеним условима саграђен је
средствима америчке владе, уз учешће града Београда, УНХЦР-а, и у сарадњи с
Фондацијом „Ана и Владе Дивац” и Комесаријатом за избеглице Републике
Србије.
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Четвртак 03.05.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
СЛЕПИ ЗА „БЉЕСАК“
Правда, Датум : 2.5.2012, Страна : 7
Закон
Навршило се 17 година од страдања Срба у операцији „Бљесак“ када су хрватске
војне и полицијске снаге напале Западну Славонију. Операција „Бљесак“ није
била легална, јер је нападнутио подручје Западне Славоније било под заштитом
УН. Исто тако, ова операција није била легитимна, јер циљ операције није било
само успостављање суверенитета Хрватске на том подручју него, пре свега,
присилно протеривање српског становништва.
У „Бљеску“ је убијено или нестало 283 Срба, међу којима 57 жена и деветоро деце до
14 година старости, и протерано око 20.000 људи. Већина убијених се воде као нестали.
Важно је истаћи да је ексхумација жртава „Бљеска“ почела тек 2010. године. Хрватска
већ 17 година одбија да заврши процес ексхумације из познатих места укопа, а за
злочине у операцији „Бљесак“ још нико није одговарао. Операцијом „Бљесак“ Хрватска
је довршила етничко чишћење, у коме је од 1991. године из Западне Славоније
протерано око 70.000 Срба. Нисмо задовољни досадашњим понашањем српских власти
у вези с овим питањима.
Коалиција удружења избеглица тражи да се нова влада Србије активно заложи да
се коначно реши питање несталих лица и санкционишу починиоци злочина над
Србима. То укључује обележавање места страдања Срба и других жртава током
90-тих година и давање материјалне и моралне сатисфакције породицама жртава.
Посебно питање јесте ексхумирање посмртних остатака жртава усташког геноцида из
Другог светског рата, сахрана у складу са хришћанским обичајима и обележавање
места страдања.
Постоји још једно болно питање са којим се суочавају избегли и прогнани Срби и
други оштећени грађани, а то је повратак одузете имовине и стечених права или
накнада штете за уништену и несталу имовину. Бивши председник и Влада Србије
водили су у претходном периоду политику лажног помирења преко леђа избеглих и
прогнаних Срба. О томе најбоље говори чињеница да су одбили да подрже наше
темељне захтеве: петицију избеглих и прогнаних Срба коју је својим потписом
подржало 70.00 грађана; усвајање одговарајуће резолуције у српском парламенту и
оснивање фонда за пружање помоћи.
С друге стране, Српска напредна странка је једина политичка странка у Србији
која је јавно подржала наша три темељна захтева. Они су јасно наведени у
Споразуму о сарадњи између СНС-а и Коалиције удружења избеглица, који је
потписан 11. јануара ове године а који је једнодушно подржан на скупу избеглица
који је Коалиција организовала у хали „Шумице“, на коме је било присутно више
до 1.500 избеглих и прогнаних. Био је то величанствени скуп, који је одржан под
слоганом „Борба за права прекодринских Срба“, са кога је упућена јасна порука да је
коначно дошло време да Србија покрене суштински дијалог са Хрватском, БиХ и
Словенијом како би се пронашло свеобухватно, правично и трајно решење бројних
проблема. Један од темеља дијалога мора да буде Анекс Г Бечког споразума о
сукцесији, у коме се јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена
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права која су имали на дан 31. децембар 1990. године, и да сви уговори склопљени за
време рата под притисцима и претњама треба да буду ништавни.
Миодраг Линта Аутор је председник Коалиције удружења избеглица
СЕЋАЊА СВЕЖА И ПОСЛЕ 17 ГОДИНА
Правда, Датум : 2.5.2012, Страна : 10
БЕОГРАД - Парастос жртвама акције хрватске војске „Бљесак“ одржан је јуче у
Цркви Светог Марка у Београду, а потом су положени венци у Ташмајданском
парку, на спомен-плочу посвећену Србима страдалим у ратовима на простору
Југославије од 1991. до 2000.
Парастос је служио старешина цркве Трајан Којић, а присуствовало је стотинак чланова
породица и рођака страдалих и представници избегличких удружења. Тиме је
обележена 17. годишњица „Бљеска“, акције током које је убијено више од 280 Срба, а
15.000 протерано из Западне Славоније.
Чувају сећање
Обележавање овог дана много значи породицама страдалих, јер је важно да то није
заборављено. Важно је и то што је направљена споменплоча, да имамо где да однесемо
цвеће, да одамо пошту онима које смо изгубили. Мој отац Коста Којић убијен је током
„Бљеска“, баш на данашњи дан, 1. маја 1995. код Окучана, где смо живели, а ја сам био
рањен - каже Милан Којић, члан Удружења несталих и погинулих лица из Крајине
„Суза“.
Милена Станивуковић и даље се живо сећа свега што се дешавало 1. маја, пре 17
година, када је њена породица у „Бљеску“ протерана из свог дома.
Почели су да бомбардују ујутро рано, у седам сати. Унучад су била код мене, а кћерка
ми је била на послу...
Било ми је важно само да предам децу мајци, и ништа из куће нисам понела, само једну
торбу. Тог дана сам, после 60 година, све напустила и почела живот испочетка - каже
Милена Станивуковић и додаје да је њена породица 1995. побегла у Босну, а да у
Београду живе од 2000.
Суочити се са злочинима
Саво Штрбац, председник Документационо-информационог центра „Веритас“, каже да
је у последње две године ексхумирано 111 посмртних остатака Срба убијених у
„Бљеску“.
Само је 38 од свих њих идентификовано. Хрвати су после акција „Олуја“ и „Бљесак“
покупили мртве и покопали их, а према њиховима подацима покопано је 168 Срба. Још
53 треба тек да се пронађе, а чак 73 још није идентификовано од оних који су до сада
ексхумирани - објашњава Штрбац, и додаје да је од 283 жртве свега 75 сахрањено.
Милојко Будимир, председник Асоцијације избеглич ких удружења наводи да после
формирања нове владе у Хрватској постоје наговештаји да се однос према злочинима у
Хрватској мења.
Претходна власт у Хрватској није била спремна да се суочи са злочинима почињеним у
„Олуји“ и „Бљеску“. Ми очекујемо да Хрватска престане да слави дан „Олује“, и да сви
који су злочине починили за то и одговарају. То је претпоставка повратка избеглих
Срба у Хрватску. Наши људи који одлазе у Славонију причају да тамо имовина још
није враћена, а они којима су обновљене куће сада имају проблема око легализације.
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Ако томе додамо да има и напада на Србе, види се да још много тога мора да се
промени - каже Будимир.
Антрфиле : Помен у Градишки
Годишњица „Бљеска“ обележена је јуче и у Републици Српској, где данас живи највећи
број Срба избеглих из Хрватске. Они су са моста у Градишки, названог „Мост спаса“,
бацили цвеће у реку Саву, као што чине сваког 1. маја у годинама после свог егзодуса, а
помен жртвама одржан је у Цркви покрова Пресвете Богородице.
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PRESS CLIPPING
Понедељак 07.05.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
УЛИЦЕ БАЊЕ БЕЗ АЗИЛАНАТА
Пресс, Датум : 5.5.2012, Страна : 16
У Бањи Ковиљачи решен проблем прекобројних имиграната
Мештани одахнули у парку у којем су имигранти најчешће седели сада их нема, а
интернет кафе у којем су се путем Скајпа „виђали“ са фамилијом не ради
Пала продаја Одсуство прекобројних азиланата посебно се одразило на продају
основних животних намирница, на првом месту хлеба и пецива
Бања Ковиљача
На почетку туристичке сезоне Бања Ковиљача више није преплављена
азилантима као прошле године, када их је у једном периоду било више од 2.500,
због чега су мештани протестовали и седам дана нису слали децу у школу. Ситуација
је данас боља, а азиланти који дођу смештају се у Центру за азил или шаљу у
Боговађу. Ковиљачу смо посетили јуче и нисмо видели ниједног азиланата. У
парку, где су најчешће били, нема их, а интернет кафе у којем су се путем Скајпа
„виђали“ са фамилијом не ради. Ни у локалној продавници где су били редовне
муштерије кажу да их већ неко време нема као пре и да се то највише одразило на
продају хлеба, која је драстично пала. У суседном кафићу тврде да, осим оних из
центра, других азиланата нема.
Центар и даље пун
- Овде су углавном долазили Сомалијци и стварно су били фини гости. Никада нису
правили проблеме. Колико знам, сада се појави понеки илегални азилант, али брзо оде каже власник локала, док други мештанин тврди да азиланата нема због сталних
полицијских контрола у месту, али и на прилазима Лозници, одакле их враћају.
Локални таксиста који је често возио азиланте каже да, док их је било на улицама,
имали су пуне руке посла. Он тврди да са њима није било фрке, уредно су плаћали
вожњу, најчешће до Лознице. Возио их је и на вересију, а они су касније доносили
новац.
Роберт Лесмајстер, управник Центра за азиланте у Ковиљачи, каже да су прошле
године кроз објекат прошла 372 имигранта који су тражили азил, а од почетка ове
58 и да је у објекту углавном од 82 до 86 особа.
- Центар је и даље углавном пун, али већ више од месец дана ниједног тражиоца
азила који се појавио са одговарајућим папиром нисмо вратили. Уколико нема
места код нас, шаљемо их у Боговађу и, што се нас тиче, Ковиљача је чиста.
Могуће да има неких азиланата у месту, али то су илегални имигранти и њих је мало,
мислим да их је у последњој акцији полиције нађено осам - каже он.
Туристичка Ковиљача
Да се стање поправило, потврдио је за Пресс и Владимир Вуловић, председник
Удружења „За Бању Ковиљачу“.
- Азиланата ван Центра за азил углавном нема. Жандармерија је још ту и
ситуација је знатно боља него пре. Они су у Центру за азил и, колико знам, не
напуштају га после 18 часова. Најбитније је да су организатори довођења илегалних
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миграната депортовани, па азиланти заобилазе Ковиљачу. Очекујемо да се на лето
спроведе одлука Владе Србије и отвори нови центар за тражиоце азила, али и да се
центру из Ковиљаче промени намена да се не би поновила прошлогодишња ситуација
када је Ковиљача била препуна азиланата. Желимо да Ковиљача опет буде позната као
туристичко место, а не због азиланата - каже Вуловић.
Честе полицијске контроле учиниле су своје, па азилантима Ковиљача изгледа више
није сигурна лука за предах на путу ка бољем животу, а мештани очекују да се
прошлогодишња „окупација“ азиланата више неће поновити.
Антрфиле : У Ковиљачи само малолетници без пратње и мајке са децом
Мештани Ковиљаче, али и град Лозница, прошле године су више пута тражили помоћ
државе због многобројних азиланата. Ствар је кулминирала када је за силовање
странкиње у Ковиљачи осумњичено пет илегалних имиграната из Авганистана.
Уследио је бојкот наставе, а ситуација се смирила када је држава именовала министра
Расима Љајића за шефа комисије за решење проблема азиланата у Ковиљачи.
Крајем фебруара потврђено је да је за тражиоце азила одређена касарна коју
користи Комесаријат за избеглице и која би у функцији требало да буде овога
лета. Капацитет је 300 до 350 места само за тражиоце азила. Тада је речено да
центар у Ковиљачи остаје да ради као смештај малолетника без пратње и мајке са
децом.

ПОКЛОН
Вечерње Новости – Србија, Датум : 5.5.2012, Страна : 19
ОСОЈАНЕ - Фондација принцезе Катарине Карађорђевић поклонила је теренско
возило Дому здравља у Истоку на Косову који је 1999. године пресељен у место
Осојане.
Како истичу представници општине, Дом здравља обезбеђује здравствену негу за
више хиљада Срба у повратничким срединама и то ће бити њихово једино возило
које ће се користити за транспорт пацијената као и за посете приликом кућног лечења.

ПОМОЋ НИЈЕ ДОВОЉНА
Вечерње Новости, Датум : 7.5.2012, Страна : 4
ПРЕДСТАВНИЦИ ИЗБЕГЛИЧКИХ И ЗАВИЧАЈНИХ УДРУЖЕЊА
ПРЕДСТАВНИЦИ две највеће организације које окупљају око 100 избегличких и
завичајних удружења Срба из Хрватске упозорили су јуче да помоћ међународних
организација и донатора у решавању стамбеног проблема 27.000 најугроженијих
породица у региону не може бити замена за незаконито одузета станарска и друга
имовинска и људска права избеглих и расељених.
- Подржавамо сваки напор да се обезбеди кров над главом избеглицама које две
деценије живе у потпуном сиромаштву, али то није довољно за затварање
дуготрајне избегличке кризе у Србији - изјавио је Милојко Будимир, председник
Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске.
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И ИМИГРАНТЕ ДЕЛИ НАЦИЈА
Вечерње Новости, Датум : 7.5.2012, Страна : 12
ПОСЛЕ УБИСТВА ПАКИСТАНЦА КОД СУБОТИЦЕ
Етничке нетрпељивости узрок туча
НЕЛЕГАЛНО насеље илегалних имиграната, „Џунгла“ у околини Суботице,
остало је празно после масовне туче у којој је прошлог четвртка убијен један
Пакистанац, а други рањен. Део имиграната који су боравили у овом насељу је
ухапшен, док су други успели да се илегално пребаце у Мађарску. Према
проценама, у близини границе са Мађарском у сваком тренутку борави око 200
имиграната који вребају прилику да илегално наставе свој пут према западној
Европи, али је због појачане полицијске контроле тај број тренутно мањи.
Тешко рањени Пакистанац и даље се бори за живот, док полиција наставља да трага за
авганистанским држављанином И. Х., који је осумњичен за убиство и рањавање.
Претпоставља се да се он и даље крије у близини границе са Мађарском.
Масовна туча избила је због етничке нетрпељивости и сталне напетости која влада
између избеглица из Пакистана и Авганистана. Туче и сукоби међу њима су и раније
били уобичајени, али ово је први пут да су се завршили трагично.
- Ове две групе имиграната се често сукобљавају иако се налазе у истој ситуацији каже Радош Ђуровић из Центра за заштиту и помоћ тражиоцима азила.
- Повод за тучу су неретко увреде и неспоразуми. Довољна је псовка па да дође до туче.
Дешава се и да се сукобе око новца, украдених мобилних телефона и слично.Насеље
које су мештани прозвали „Џунглом“, било је највећа нелегална насеобина илегалних
„гостију“ у нашој земљи и у њему је обично боравило око 50 људи. Имигранти се
углавном привремено насељавају на напуштеним салашима око градова у
близини границе. Они који имају више новца изнајмљују собе или куће од
мештана. У сваком тренутку има их између 100 и 200 спремних да незаконито пређу
граничну линију чим буду у прилици. У томе им често помажу организоване банде
шверцера људи.
После убиства у „Џунгли“ полиција је појачала контроле у овом крају. У самом насељу
ухапшено је 38 имиграната, а провере и привођења су настављени и наредних дана.
Како незванично сазнајемо велики број илегалних имиграната је већ депортован.
Антрфиле : ЦИЉ - ЕВРОПА
ПОРЕД илегалних имиграната, у Србији борави и неколико стотина тражиоца азила су
у нашој земљи легално. Они су смештени у центрима у Бањи Ковиљачи и Боговађи, али
и у приватном смештају. И за једне и за друге Србија представља само успутну станицу
пре него што наставе пут према земљама Западне Европе.
ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 7.5.2012, Страна : 11
ВРБАС: На основу конкурса који је расписан пре нешто више од пола године за
доделу гранта за економско оснаживање избеглих и прогнаних лица који живе на
територији општине Врбас, јуче је објављен списак 15 породица која су добила ову
врсту помоћи.
Пројекат „Заједничким напорима до више радних места“ финансира Делегација
Европске уније у Републици Србији и они су на основу бизнис планова које су
подносиле породице које имају статус избеглих и прогнаних лица, одредили ко ће
добити грант у висини од 1.200 до 1.500 евра као помоћ за већ покренут бизнис,
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али и онима који тек почињу неку делатност . На конкурс је било поднето укупно
56 захтева, а листа од 15 добитника гранта биће званично објављена након истека
законског жалбеног рока од осам дана када ће добитници гранта потписати уговоре са
представнцима Делегације Европске уније у Републици Србији.
ВРАЋАЊЕ СТАНОВА ИЗБЕГЛИМА
Блиц, Датум : 7.5.2012, Страна : 13
Траже од Хрватске имовину вредну 30 милијарди евра
Представници две највеће организације које окупљају око 100 избегличких и
завичајних удружења Срба из Хрватске упозорили су да помоћ међународних
организација и донатора у решавању стамбеног проблема 27.000 најугроженијих
породица у региону не може бити замена за незаконито одузета станарска и друга
имовинска и људска права избеглих и расељених. Како наводе, прогнани и
избегли Срби од Хрватске потражују имовину вредну око 30 милијарди евра.
Подржавамо сваки напор да се обезбеди кров над главом избеглицама које две деценије
живе у потпуном сиромаштву, али то није довољно за затварање дуготрајне избегличке
кризе у Србији.
Како је показала донаторска конференција у Сарајеву, ни то неће бити лако јер је
прикупљено 300 милиона евра, око 60 одсто потребних средстава - изјавио је
председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из Хрватске Милојко
Будимир. Он је подсетио да су „српским избеглицама из Хрватске ускраћена станарска
и имовинска права, право на исплату заосталих пензија, као и акција“. Србија је по
броју избеглих и расељених на 13. месту у свету и првом у Европи.
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ЗБРИЊАВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 8.5.2012, Страна : 18
ПОДЕЛА НОВЦА ОД ЛУТРИЈЕ
ДЕСПОТОВАЦ - У овој општини расписан је оглас за доделу бесповратних
средстава у грађевинском материјалу избеглицама у вредности до 440.000 по
породици. Новац за ову намену у износу од два милиона динара добијен је од
игара на срећу, а остатак је обезбеђен из општинског буџета.
Општина је од игара на срећу добила и милион динара за завршетак грађевинских
радова на Дому у селу Грабовица.

2.000.000
Правда – Србија, Датум : 9.5.2012, Страна : 4
2.000.000 динара Општина Деспотовац доделиће избегличким породицама новац
пристиже од игара на срећу „Лутрије Србије“

ДОМ У ЗАБЕЛИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 9.5.2012, Страна : 25
КЉУЧЕВИ ЈОШ ЈЕДНОГ СТАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНЕ
ПОЖАРЕВАЦ - Усељен је још један стан намењен социјално угроженим породицама,
који се налази у насељу Забела, преко пута истоименог затвора. Кључеве новог дома у склопу пројекта социјалног стамбеног збрињавања - добила је вишечлана породица
Нехата Кајтазија, поставши тако треће домаћинство које ће се скућити у призменом
монтажном објекту који је, за своје раднике, подигла грађевинска фирма „Царичин
град“ из Београда, док је у затвору „Забела“ градила специјални павиљон за осуђене
пред Специјалним судом.
Ова зграда, иначе, састоји се од четири стамбене јединице, од по 34 и 46 квадрата, и
комплетно је опремљена инсталацијама, а за преуређење је из градског буџета
издвојено милион и по динара.
- Почев од средине 2009, Град је стамбено обезбедио 27 угрожених породица, а у
плану локалне самоуправе је изградња још 20 станова, у Расаднику на Лучичком путу,
за које је из НИП-а одобрено 52 милиона динара. Са ове локације претходно је
уклоњено дивље насеље ромских породица избеглих са Космета, које су добиле нове
станове, у Узун Мирковој улици - истакао је градоначелник Пожаревца, Миодраг
Милосављевић.
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СМЕДЕРЕВО ЗАТВАРА КОЛЕКТИВНЕ ЦЕНТРЕ
Правда – Србија, Датум : 11.5.2012, Страна : 2
СМЕДЕРЕВО - Колективни центар за смештај избеглих и интерно расељених
‘’ОРА’’ у Радинцу код Смедерева биће затворен до краја године.
Половина од 250 житеља центра ће, после 17 година у једном од највећих
избегличких кампова, већ од јесени добити нов, стални смештај. Потом се очекује
затварање последњег од некадашњих пет колективних центара у Смедереву.
Мањи број људи
Највише људи у колективном центру било је 2000. - више од 1.200 особа. После је тај
број смањен. УНХЦР је помогао изградњом 40 станова, и 32 породице из
колективног центра су нашле свој дом у социјалним становима у насељу
Ковачићево. Њима помажемо и у покривању комуналних трошкова, јер је цео тај
пројекат поверен Центру за социјални рад, који и даље брине о њима - каже Весна
Јеремић Драгојевић, члан Градског већа Смедерева за здравство и социјалну заштиту.
Она каже да су и чланови многих делегација из иностранства до 2008. сматрали да
људи у колективном центру немају перспективу. - Били су депресивни, живот је
пролазио поред њих.
Као локална заједница заузели смо се да им обезбедимо кров над главом и
запослимо их. Сада 28 породица чека да их сместимо у сопствене станове. До краја
године очекујемо реализацију тог пројекта, после чега ће у колективном центру остати
120 особа. Тада би већ могло да се наслути затварање колективног центра, а то нам је,
уствари, био и циљ - истиче Весна Јеремић Драгојевић.
Остају у Смедереву
Анкета је показала да би житељи колективног центра желели да живе на територији
Смедерева. Жеља тих људи нас је обавезала да им омогућимо бољи живот. У
колективном центру они живе исувише пасивно, више су у прошлости него у
садашњости.
Њихова деца расту и морају да се интегришу у локалну заједницу. Прошле године смо
посетили породице које живе у социјалним становима и уверили се да они сада имају
перспективу.
Дворишта су им уређена, имају паркове, што је сасвим другачији, позитивнији начин
живота. Зато се и надам да ћемо колективном центру коначно видети крај.
Можда целу ситуацију тих житеља осликава потресна изјава једног човека, који је
рекао да му је највећи циљ да коначно добије адресу, а да то не буде колективни
центар. Треба те људе извући из апатије и дати им мотив за бољи живот - каже Весна
Јеремић Драгојевић.
У Смедереву тренутно живи 14.000 интерно расељених и 4.000 избеглица, што је
петина укупног становништва.
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СВЕ О ПРЕСЕЉЕЊУ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Дневник, Датум : 12.5.2012, Страна : 8
РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК МИГРАЦИОНИХ ЦЕНТАРА
Новосадска филијала Националне службе за запошљавање организовала је јуче
регионални састанак Миграционих сервисних центара (МСЦ), ради размене
искустава и успостављање сарадње између Центара.
У просторијама НСЗ-а и уједно градског МСЦ-а, састанку су присуствовали гости из
Београда, Бихаћа и координатори пројекта „Миграција за развој на западном Балкану” у
оквиру ког су и отворени ови Центри.
- Овде на једном месту можете наћи водич за регуларне миграције. Било да је мотив
запошљавање, студирање или нешто друго, постоји читав низ проблема, а ми на једном
месту групишемо све те информације и новости из конзулата и амбасада разних земаља
- објашњава шеф градског МСЦ Драган Бјелановић.
Између осталог, у овим центрима, могу се добити информације о визама, условима
за живот и запошљавање, школовању у иностранству, миграционим програмима,
правима миграната и подршци, спајању породица и програмима реинтеграције за
повратнике у Србију.
ПОМОЋ ЈАПАНА ИЗБЕГЛИМ
Блиц, Датум : 12.5.2012, Страна : 23
СМЕДЕРЕВО
Представници јапанске Агенције за међународну сарадњу ученицима подручне
школе у Раљи код Смедерева уручили су школски прибор, који је донирала Влада
Јапана у сарадњи са невладином оргнаизацијом „Здраво да сте“.
СМАЊЕН БРОЈ ПОВРАТНИКА
Правда, Датум : 14.5.2012, Страна : 7
СЕДНИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УН О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
БЕОГРАД - Савет безбедности Уједињених нација одржаће данас седницу на којој
ће бити представљен редован тромесечни извештај Унмика о ситуацији на Косову.
Генерални секретар УН Бан Ки-мун упозорио је, у новом извештају, на напетост и
ризике који прете да угрозе стабилност Косова и оценио да ће простор за дијалог
Београда и Приштине у наредним месецима бити скучен. У извештају се наводи да
је, у периоду од фебруара до маја 2012. године, повећ ан број криминалних дела
усмерених против етничких мањина на Косову у односу на исти периоде лане.
Генерални секретар УН упозорио је и да је у истом периоду смањен број
повратника на Косово, на које се у последња три месеца добровољно вратило само
136 људи. Међу њима су 33 Срба, 10 Рома, 83 Ашкалија, осам Бошњака и два Албанца.
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То је 48 одсто мање повратника него у истом периоду 2011, када су се вратиле 264
особе.
Тензије и конфронтације представљају озбиљан ризик по стабилност Косова и региона,
додаје се у извештају и упозорава да и даље постоји значајан отпор косовских Албанаца
законским мерама којима се штите српска културна и верска баштина на Косову.
У КОВИЉАЧИ САМО ЛЕГАЛНИ АЗИЛАНТИ
Блиц, Датум : 14.5.2012, Страна : 20
ЛЕЧИЛИШТЕ ПОРЕД ДРИНЕ ОЧЕКУЈЕ ДОБРУ СЕЗОНУ
Мада је још у фебруару потврђено да је за смештај оних који траже азил у Србији
одређена касарна, дата Комесаријату за избеглице на коришћење и која би од овог
лета требало да буде у функцији, још није познато када ће тај објекат почети да
прима невољнике из Сомалије, Авганистана и других земаља света који су прошле
године окупирали Бању Ковиљачу.
Грађани овог туристичког места кажу да је знатно смањен број илегалних имиграната и
да је већој безбедности допринела појачана контрола полиције и присуство
Жандармерије.
Желимо да Бања Ковиљача буде позната по својим природним благодетима, као
лечилиште и туристичко место, а не по скандалима који су се дешавали прошле године
када су овде дефи ловале на стотине илегалних имиграната.
Ван Центра за азиланте, чији капацитет је нешто преко 80 места, сада скоро и да нема
странаца из Сомалије, Пакистана или Авганистана - каже Владимир Вуловић,
председник УГ „За Бању Ковиљачу“, и додаје да очекује да ће, како је и обећано, овог
лета бити спроведена одлука Владе Србије да отвори нови центар за тражиоце азила,
али и да се постојећем промени намена.
У овом центру су прошле године 372 имигранта тражила азил, а од јанура мање од 60.
Капацитети су стално попуњени (од 82 до 86), а сви тражиоци азила са одговарајућом
документацијом за које овде нема места шаљу се пут Боговађе, где је отворено друго
прихватилиште.
Њихов број је већ дуже драстично смањен, а томе је пре свега допринело пресецање
ланца илегалног транспорта од границе до нашег места. Ти невољници се
највероватније сад усмеравају на друга места одакле могу да наставе пут ка Европи, а
очигледно су и надлежни схватили да више нема смисла толики број азиланата
упућивати у Ковиљачу - каже Радосав Јошић, председник Савета за безбедност Лознице
и члан Савета МЗ Бања Ковиљача. Он додаје да је могуће да још на неким
локацијама буде по двадесетак илегалних имиграната, али да се они ту кратко
задржавају и одлазе даље. Нема више ни незадовољства грађана којег је било у
време када је, према проценама полиције, овде боравило више од 2.500 илегалних
страних држављана, а и туристички радници спремни су за нову сезону.
Нису они нама сметали, али било је ружно видети их како леже на травњаку у бањском
парку, како спавају по клупама, играју фудбал у близини Кур-салона или обаљају
молитве поред тротоара којима шетају туристи или људи који се овде лече.
Њихово присуство је медијски веома пропраћено, па је све то заједно утицало да нас
сваки други гост телефоном најпре пита какво је стање, па тек онда одлучи хоће ли
резервисати собу у хотелу или не. И сада зову да питају, али чињеница је да осим оних
који су смештени у Центру, где им је обезбеђена и храна, других азиланата нема. На
срећу, мај је месец екскурзија, семинара, а припремамо се и за матуре, тако да једино фи
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нансијска могућност може да определи госте да ли ће долазити у Ковиљачу или не каже Милена Неговановић из ХТП „Бања Ковиљача“.
Ковиљача је у жижу дошла прошле године када је група азиланата напала и силовала
једну страну туристкињу, после чега су грађани организовали мирне протесте, а када је
нападнуто и једно дете, мештани су престали да пуштају децу у школу. Стање је почело
да се поправља када је држава крајем године формирала комисију за решавање овог
проблема, а за њеног шефа именовала Расима Љајића, који је у више наврата долазио у
Ковиљачу и обећао да ће до почетка нове сезоне бити пронађено решење.
Антрфиле : СРБИЈА САМО ПРОЛАЗНА СТАНИЦА
Према подацима Комесаријата за избеглице, 2008. године у Центру за азиланте
боравиле су 44 особе, наредне 246, а 2010. године 434 тражиоца азила. Најчешће су
то Авганистанци, Пакистанци, Палестинци, Иранци, Ирачани, Сомалијци и Тунишани.
Пракса показује да је Србија свима само пролазна станица на путу ка западној Европи,
па се азиланти задржавају од 30 до 60 дана, а азилни поступак у више од 90 одсто
случајева се обуставља
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ДОНАТОРИ И ИЗБЕГЛИЦЕ
Политика, Датум : 15.5.2012, Страна : А23
У Сарајеву је после дужих припрема 24. априла одржана донаторска конференција
на којој је представљен регионални програм трајног решавања стамбених потреба
најугроженијих избегличких породица, укупно њих 24.000.
Од овог броја, у Србији би требало да реши проблем 16.780 породица или око 45.000
особа. Укупна вредност регионалног програма је 584 милиона евра, од чега Србији
треба да припадне 335,2 милиона.
Од тог новца у Србији је предвиђена изградња 10.000 стамбених јединица, откуп 2.000
домаћинстава са окућницом, изградња 1.200 монтажних кућа и донација 3.580 пакета
грађевинског материјала за завршетак започетих и адаптацију неусловних стамбених
објеката. Процењује се да ће на овај начин бити решена стамбена питања свих избеглица
из периода 1991–1995. који живе у неком облику колективног смештаја. Очекује се да ће
из ових средстава бити решени и стамбени проблеми избеглица који живе у приватном
смештају.
Како би регионални програм био спроведен, планирано је да уз подршку УНХЦР-а,
Европске комисије, ОЕБС-а и владе САД буде прикупљен 501 милион евра, док су се
земље учеснице (Србија, Хрватска, БиХ и Црна Гора) обавезале да обезбеде 83 милиона
(Србија око 33 милиона). На донаторској конференцији прикупљено је око 300 милиона
евра али је дато обећање да ће бити прикупљена и преостала средства.
Уместо да се уваже наша права која су нам на волшебан начин ускраћена у земљи
порекла, преко ове донаторске конференције уважене су само наше потребе. Да би
скренула пажњу на нерешене проблеме, избегличка удружења су покренула
потписивање петиције, коју је потписало око 70.000 избеглих и прогнаних Срба из
Хрватске. И поред тога Асоцијација избегличких удружења подржала је организовање
ове донаторске конференције оцењујући да ће тако бити решени стамбени проблеми за
најугроженије категорије избеглица из Хрватске и БиХ.
Наши проблеми садржани су у „Нон-паперу” који је још 2009. усвојила Влада Србије
и у Петицији избегличких удружења. Поред одржавања донаторске конференције и
даље ће наша акција ићи према међународној заједници да се коначно усвоје акти који би
гарантовали примену Бечког споразума о сукцесији, У анексу Г тог споразума јасно се
каже да ће грађанима и правним лицима бити призната, заштићена и враћена права која су
имали на дан 31. децембара 1990. То би значило да се избеглим и прогнаним Србима из
Хрватске врате одузета имовина и станарска права, као што је учињено у БиХ.
* Милојко Будимир, Председник Асоцијације избегличких и других удружења Срба из
Хрватске
ПОЛИТИКОМ ДО ОСТВАРЕЊА ВЕЋИХ ПРАВА
Правда – Србија, Датум : 15.5.2012, Страна : 2
МИЛЕ БОСНИЋ, ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА КРАЈИШНИКА
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ПАНЧЕВО - Крајишници Војводине задовољни су резултатима СПСа на изборима,
где су им дали пуну подршку. Да је тако, доказ су изборни резултати у градовима и
местима где су Крајишници били најзаступљенији, каже Миле Боснић, председник
Удружења Крајишника.
Он верује да је то за њих прекретница у настојањима да поврате свој културно-историјски
идентитет и да ће уз власти у Србији много лакше остварити своја права и повратити
имовину коју су морали оставити у Хрватској и БиХ.
Уз подршку моћног политичког савезника, убеђени су да ће лакше остварити
дугогодишњи сан сваког Крајишника - изградњу спомен-куће, попут „Зида плача" у
знак сећања и поштовања за све жртве, од Друтог светског рата до данас. То би било
место окупљања и сећања на зла времена. Предуслов свега је њихово активно укључивање
у политички живот Србије, где је већина доскора имала статус избеглица.
- Сигурно смо једним делом допринели добром резултату СПСа, и то се види по
резултатима у свим местима где су наши били најзаступљенији, попут Вршца,
Алибунара, Сомбора, Инђије, Куле, у избегличком центру „Младост"... - каже Миле
Боснић, председник Удружења Крајишника. Он наглашава да сада имају превасходни
задатак да у свим општинама у Војводини оснују своје одборе, којих тренутно има 15.
- План је да до краја године целу Србију покријемо одборима, јер нас у Војводини
има око 240.000, у Београду 220.000, а у остатку Србије још 140.000 - додаје Боснић.
Он каже да зато желе да изграде место окупљања, „да види свет ко су и одакле су".
- Да имамо своје место сећања и помена на све досадашње жртве. И да то буде место
окупљања, светилиште за све нас. Такође, планирамо да поново активирамо један од
најстаријих српских листова, „Српски глас", који би се бавио културно-историјским
стварима и нашим актуелним проблемима из свакодневице.
Пред нама је традиционални Крушедолски сабор, последње недеље маја, који ће
окупити како народ, тако и највиђеније људе из политике, бизниса и утледне
представнике СПЦ - каже Илић.
ИЗБЕГЛИЦЕ ЗЛОУПОТРЕБЉЕНЕ?
Преглед, Датум : 15.5.2012, Страна : 5
Политизација добила обележја безобразлука, наводе удружења избеглих
Добрила Солеша
„Политизација, пре свега злоупотреба организовања избегличке популације у
последње време добија обележја безобразлука, бахатости и кршења домаћих и
међународних прописа и конвенција.
Упозоравамо надлежне, најпре Комесаријат за избеглице и целокупну јавност, да је
председник Коалиције избегличких удружења Миодраг Линта без сагласности
изабраних органа потписао споразум са Српском напредном странком, злоупотребио
функцију председника и удаљио се од поштовања међународне конвенције о
избеглицама и хуманитарне политике“, наводи се у јучерашњем саопштењу Удружења
избеглица и прогнаника у Србији, из Одбора за Хрватску. Секретар Одбора за Хрватску
Томо Купрешаковић објашњава да је партнерство са СНС-ом склопљено злоупотребом
око 50.000 потписа избеглих и прогнаних их Хрватске. Ови потписи су претходно дати
ради ефикаснијег рашавања бројних проблема, повратка, имовинских, правних, пензионих
и других.
Купрешаковић указује на то да се ради о злоупотреби, али и о кривичном делу, због
чега ће морати да буду поднете чак и кривичне пријаве, јер ови потписи немају
наменски хуманитарни карактер, већ се користе у политичке сврхе. Он напомиње да
су 4. маја Линта и потпредседник коалиције Милорад Муратовић променили бравицу на
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улазним вратима у седиште удружења и забранили рад Одбора за Хрватску. „Претходно,
7. априла, сазвана је седница скупштине Удружења избеглих по први пут након 20 година
од оснивања у Скупштини општине Земун уз присуство осам чланова, што би сваки
нормалан сазивач отказао. Инциденти су се наставили 28. априла када је на иницијативу
Одбора за Хрватску одржана Скупштина удружења избеглица уз присуство 18 чланова, а
заузет став о неприхватању политичке опције са СНС-ом“, указује Купрешаковић и
подсећа на могућност даљњих инцидената. У Србији живи још преко 200.000 избеглих из
Хрватске који нису решили велике животне проблеме и не желе да се њима манипулише у
политичке сврхе, додаје се у саопштењу.
РАСЕЉЕНИ СРБИ, ВРАТИТЕ СЕ У МОСТАР
Правда, Датум : 15.5.2012, Страна : 11
ПАТРИЈАРХ ИРИНЕЈ
МОСТАР - Патријарх српски Иринеј, који од петка борави у првој посети
Херцеговини од доласка на трон Светог Саве, позвао је расељене Србе да се врате у
Мостар и тако, како је рекао, ојачају православну цркву у граду на Неретви.
ОПСТАНАК НА КИМ
Правда, Датум : 15.5.2012, Страна : 7
БОБАН СТАНКОВИЋ
ПРИШТИНА - Бобан Станковић, бивши министар за повратак и заједнице у влади
Косова, иначе члан Главног одбора СЛС-а, највеће политичке партије косовских
Срба, каже да сказаљке откуцавају истицање времена за обједињавање српске
заједнице и окупљање свих око једне једине опције - опстанка Срба на Косову и
Метохији.
- Не знам да ли у Београду схватају колико нас, преостале Србе на Космету, коштају
њихове поделе. Такође, нисам сигуран да ми, који смо опстали, који учествујемо у
косовским институцијама, знамо колико је тешко бреме звано Косово и Метохија - каже за
„Правду“ Станковић.
СРБИ, ШТА ЧЕКАТЕ, СЕЛИТЕ СЕ
Правда, Датум : 15.5.2012, Страна : 7
ОСЛОБОДИЛАЧКА ВОЈСКА КОСОВА ДЕЛИ ЛЕТКЕ ПРЕТЕЋЕ САДРЖИНЕ
КЛИНА - Непознате особе су у рејону села Клинавац, Дрсник и Долац у општини
Клина растурале летке на којима, између осталог, пише: „Шта чекате, селите се“.
На летку стоји исписано упозорење да „рука слободе стиже“. Сви они који се затекну
сносиће последице, пренели су „Правди“ српски извори из Клинавца, наводећи да у
потпису стоји „Ослободилач ка војска Косова“. О овој претећој акцији, која је узнемирила
ионако уплашене Србе, како каже један од повратника из Клинавца уз молбу да остане
анониман, обавештена је косовска полиција и Кфор.
Очекујемо да Кфор појача своје присуство у региону ова три повратничка села. У
супротном, сносиће одговорност за евентуалне жртве, на које указује садржина летка каже наш саговорник, позивајући и надлежне државне органе Србије да предузму све мере
да заштите стотинак повратника у овим селима у општини Клина.
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СНС ЈЕ НА СТРАНИ ИЗБЕГЛИХ
Правда, Датум : 16.5.2012, Страна : 3
КОАЛИЦИЈА УДРУЖЕЊА ИЗБЕГЛИЦА:
БЕОГРАД - Коалици ја удружења избеглица оштро осуђује сгав Центра за
комуникацију „Правда" да је Томислав Николић саизвршилац етничког чишћења
Срба из Хрватске, каже се у јучерашњем саопштењу ове организације поводом
навода Центра за комуникацију.
Главни креатор етничког чишћења Срба из Хрватске јесте режим Фрање Туђмана, а
Томислав Николић је једини српски политичар који је јавно подржао темељне захтеве
избеглих и прогнаних особа и других оштећених грађана из бивших југословенских
република, који су садржани у Споразуму о сарадњи између СНСа и Коалиције удружења
избеглица. С друге стране, бивши председник Борис Тадић је у претходном периоду
водио политику лажног помирења према бившим југословенским републикама,
преко леђа прекодринских Срба - рекао је Миодраг Линта, председник Коалиција
удружења избеглица.
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PRESS CLIPPING
Петак 18.05.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ЕУ ДОНИРАЛА 71 МИЛИОН ЕВРА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Блиц, Датум : 17.5.2012, Страна : 13
Европска унија је у протеклих 10 година донирала 71 милион евра за пројекте који
треба да побољшају положај избеглица и расељених лица у Србији, обезбеђени су
станови за 2.300 породица, а 5.000 породица добило је документа и остварило право
влашништва или повратка у места порекла, рекао је заменик шефа Делегације ЕУ
у Србији Адриано Мартинс.
ПРОЈЕКАТ ДОДЕЛЕ ГРАНТОВА ИЗБЕГЛИМА
Преглед, Датум : 17.5.2012, Страна : 5
„Европска унија је у протеклих 10 година донирала 71 милион евра за пројекте који
треба да побољшају положај избеглица и расељених лица у Србији“, рекао је јуче
заменик шефа Делегације ЕУ у Србији Адријано Мартинс. Он је у Београду, на
представљању пројекта додељивања малих грантова избеглицама и расељеним лицима,
рекао да су захваљујући донацијама ЕУ обезбеђени станови за 2.300 породица, као и да
је 5.000 породица добило документа и остварило право влашништва или повратка у
места порекла.
„Та средства су омогућила и да око 20.000 избеглица и интерно расељених лица
која су живела у колективним центрима нађу боље решење за смештај“, рекао је
он и додао да је од 296 колективних центара остало још само 27 отворених центара.
„ЕУ је највећи донатор када је реч о подршци избеглицама и спремна је да настави да
помаже како би се у региону затворило ово поглавље колективних центара −људи који
живе тешко због рата“, рекао је он. Мартинс је навео да је од пројеката за избеглице и
расељена лица који треба да им омогуће боље приходе користи имало 1.600 људи.
Представљајући пројекат малих грантова за интеграцију избеглица и интерно
расељених лица, Мартинс је рекао да је циљ да се омогући одржива интеграција у месту
живљења за оне који су одлучили да се не врате у места порекла.
У оквиру двогодишњег пројекта који је покренут 1. фебруара 2011, додељена су 93
мала гранта у опреми или материјалу у висини од 2.000 евра избеглицама и
расељеним лицима у Нишком, Пиротском и Пчињском округу. Укупан буџет
пројекта је 480.000 евра, а највећим делом је финансиран из претприступних
фондова ЕУ, док су пет одсто обезбедиле организације „Кер“ из Немачке и
Луксембурга.

PRESS CLIPPING
Понедељак 21.05.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
КРУШЕДОЛСКА ЗВОНА
Правда – Србија, Датум : 19.5.2012, Страна : 1
САБОР, КРУШЕДОЛ
- Асоцијација избегличких и других удружења Срба из Хрватске, заједно са
Завичајним удружењем „Славонија“ из Инђије у суботу, 26. маја, по шести пут
организује у Манастиру Крушедол на Фрушкој гори Црквено-народни крајишки
сабор „Крушедолска звона“.
У манастирској цркви у 9.30 часова Његово преосвештенство владика сремски Василије
служиће архијерејску литургију и парастос погинулима у ратовима од 1991. до 1999.
године.
ПРАВДА ЗА ПРОГНАНЕ СВУДА РАЗЛИЧИТА
Вечерње Новости, Датум : 20.5.2012, Страна : 8
НИ 17 ГОДИНА ПОСЛЕ РАТОВА У БИВШОЈ СФРЈ НИСУ РЕШЕНИ ИМОВИНСКИ
И ДРУГИ ПРОБЛЕМИ ЊЕНИХ НЕКАДАШЊИХ ГРАЂАНА
Препоруке ЕУ: олакшати пријем у држављанство, прибављање докумената, враћање
имовине ...
НА стотине хиљада избеглица са простора бивше Југославије, ни 17 година после
окончања ратова и распада земље, не може да дође до својих кућа, станова и њива,
до девизне штедње која им је остала у некој од бивших југословенских република,
до извода из матичних књига и држављанства. Једном речју, не могу да остваре
најосновнија имовинска и статусна права.
Све ове проблеме истраживачи Игманске иницијативе сумирали су у „Белој књизи“,
коју је издао Центар за регионализам, а финансирала ЕУ. Они су уједно дали препоруке
за Србију, Хрватску, БиХ и Црну Гору.
- Полазећи од међународних стандарда, различитих резолуција, принципа УН и
Споразума о сукцесији, анализирали смо прописе и праксу и извукли препоруке. Сада је
остало питање како оне да заживе. Верујемо да је то могуће само кроз стално подсећање
Игманске иницијативе, као и кроз притиске ЕУ на ове четири државе да реше отворена
питања. Пре свега, да уједначе законску регулативу и да почну на исти начин да
третирају проблеме - каже Ратко Бубало, један од истраживача укључених у пројекат.
РАСЕЉЕНИ
У БиХ је више од половине становника, односно око 2,2 милиона особа, расељено
или избегло током рата 1992-1995. Од тога, око 1,2 милиона потражило је заштиту
у више од 100 земаља, а око милион је расељено унутар саме БиХ. У званичним
статистикама регистровано је преко милион повратака. У Федерацију БиХ
вратило се 741.006 лица, у Републику Српску 268.207 а у дистрикт Брчко 21.074.
Повратничку популацију углавном чине старе особе.
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У Хрватској, према проценама УНХЦР, између 1991. и 1992. било је расељено око
550.000 особа. У исто време, земља је примила око 400.000 избеглица из Босне, од
чега је око 120.000 њих стекло хрватско држављанство. Крајем прошле године у
Хрватској је било 513 избеглица из БиХ и 2.059 интерно расељених. Формално је
регистровано и 132.608 Срба повратника (од укупно преко 400.000 прогнаних).
Од тог броја, из Србије и Црне Горе вратило се 93.012.
У Србији је 1996. боравило 537.937 избеглица (44 одсто из БиХ и 54 одсто из
Хрватске), као и 79.791 ратом угрожено лице. Број избеглих из република бивше
СФРЈ од тада се смањио за више од 80 одсто. У марту их је било 74.000.
Међутим, број избеглих којима је, без обзира на службено признање статуса, потребна
помоћ у интеграцији процењује се на око 300.000!
Што се тиче Црне Горе, тамо борави 3.412 расељених из БиХ и Хрватске, и 8.850
интерно расељених са Косова. До сада је за статус странца са сталним настањењем
конкурисало 7.200 расељених и интерно расељених, а решено је око 4.300 захтева.
ДРЖАВЉАНСТВО
Једна од кључних препорука државама региона је да олакшају стицање
држављанства за држављане других република који су у њима имали
пребивалиште на дан сукцесије.
Рецимо, особе које нису хрватске националности, а држављани су других република
бивше СФРЈ и имали су пребивалиште у Хрватској на почетку рата, нису добиле
погодности које су дате Хрватима. Они су доведени у веома тешку ситуацију. Годинама
нису могли да остваре право на стамбено збрињавање јер нису решили питање свог
боравка у овој земљи. Тек законским изменама крајем прошле године донекле су им
олакшани услови за стицање држављанства.
Што се тиче Србије, према подацима МУП, у наше држављанство је до сада
примљен 363.021 држављанин других република са пребивалиштем овде од Другог
светског рата до 1992, плус 371.000 избеглих током деведесетих. Од престанка
постојања Државне заједнице СЦГ наше држављанство су добила и 71.102 црногорска
држављанина.
Уговори о двојном држављанству до сада су склопљени између БиХ и СР Југославије
(наставио се примењивати са Србијом) и између БиХ и Хрватске.
Започети су и преговори о двојном држављанству између Србије и Црне Горе. На
основу Споразума о двојном држављанству с БиХ у држављанство Србије примљено је
3.020 лица.
ДОКУМЕНТА
Према истраживању Комесаријата за избеглице Србије, 44,25 одсто избеглица има
проблем јер им недостаје неки од докумената из земље порекла. То рађа нове муке
приликом запошљавања, лечења, пријаве боравишта и школовања.
Процене су да је потребно обезбедити правну помоћ за прибављање око 32.000
различитих докумената из земаља порекла. Потребе за документима из других
република бивше СФРЈ има и велики број грађана Србије који су овде дошли после
Другог светског рата. Ове муке су посебно наглашене после увођења биометријских
личних карата и пасоша.
У држављанство Србије је од распада СФРЈ до данас примљено више од 800.000
држављана других република, а сваки од њих је морао да приложи барем два документа
(уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених). То значи да је само за
регулисање држављанства у Србији требало прибавити преко 1.600.000 докумената из
земаља порекла!
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ИМОВИНА
Повратак расељених посебно је кочио неуједначен регионални приступ решавању
питања враћања имовине, станарских права, учешћа у приватизацији... На пример,
избеглицама у БиХ враћени су станови у некадашњем друштвеном власништву и
омогућен је њихов откуп. У Хрватској им нису враћени, већ им се у виду хуманитарног
програма нуди стамбено збрињавање уз јако рестриктивне услове. Неке избеглице имају
право учешћа у приватизацији по основу минулог рада (у БиХ), док друге то право нису
оствариле (у Хрватској).
Пошто Хрватска не признаје стране судске пресуде, дошло се до апсурда да су
избеглице из БиХ које ту живе стекле имовину у обема државама, док избеглице из
Хрватске које живе у БиХ губе имовину у обе државе!
Такође, избеглице у Хрватској имале су првенство привременог поседа пред правом
власника да уђе у своју кућу, све док им се не осигура алтернативни смештај. У другим
државама Дејтонског споразума право власника било је прече. То је успорило повратак
избеглица у Хрватску, али је овај принцип успешно доведен у питање пред Европским
судом за људска права у Стразбуру.
Антрфиле : ИМАЈУ МУКЕ С ПЕНЗИЈАМА
ИАКО су закључени билатерални споразуми о социјалном осигурању, грађани држава
Дејтонског споразума који су стаж остварили у другој држави, и даље имају огромне
проблеме код остваривања права на пензије и инвалиднине. Већина има муке да
прибави документа потребна за остваривање ових права, јер су многа уништена
или нестала током рата. Раширена је и пракса надлежних органа да траже од грађана
да добаве разне исправе које су они обавезни по службеној дужности да прибаве. Осим
тога, прекогранични поступак решавања о захтеву за остваривање права из пензијског и
инвалидског осигурања траје сувише дуго.
ОБНОВИТИ КУЋЕ У ПРИБОЈУ
СРБИЈА ће ускоро морати, тврде аутори истраживања, да надокнади штету породицама
чије су куће уништене или оштећене током деведесетих у селима општине Прибој.
Велики део ових породица и даље нема кров над главом и живи као подстанар. Куће су
уништене или деловањем званичних оружаних снага тадашње СРЈ или добровољачких
јединица.
ИЛЕГАЛНИ МИГРАНТИ ХРЛЕ КА СУБОТИЦИ
Политика, Датум : 20.5.2012, Страна : А10
У земљу улазе у запечаћеним теретним вагонима, у њиховим плафонима, преграђеним
резервоарима за гориво
У Суботицу, као последњу дестинацију пред улазак у Мађарску, односно зону
Европске уније (ЕУ), најчешће долазе из Пакистана, Авганистана, Либије, Туниса,
Марока, а у последње време и из Сомалије. Најчешће су мушког пола, старости око
40 година и – без иједног документа. На крајњем северу наше земље, у коју долазе из
правца Македоније, најчешће се стационирају у околини старе депоније у суботичком
насељу „Прозивка” и напуштеним салашима на ободу града.
О броју илегалних сталних миграната на подручју Суботице, како за „Политику” каже
Александар Обреновић, в. д. шефа Одсека пограничне полиције Полицијске управе
Суботица, тешко је говорити с обзиром на то да су њихови доласци и одласци чести.
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Оно што се поуздано може тврдити јесте да се њихов број у последње две године
драстично повећао.
– У највећем броју случајева илегално долазе из правца Македоније, а после, преко
Србије и Мађарске, покушавају да се домогну неке од земаља ЕУ. Најчешће су то
Аустрија и Немачка. Модуси њиховог илегалног уласка у нашу земљу су различити: у
запечаћеним теретним вагонима који долазе из Грчке, у плафонима вагона, преграђеним
резервоарима за гориво – открива Обреновић, додајући да наша гранична полиција
илегалне мигранте проналази уз помоћ савремене технике: разним врстама рендгена,
уређајима који региструју топлоту тела...
– Не бих откривао све начине, да илегални мигранти не би користили те податке – каже
в. д. шефа Одсека пограничне полиције ПУ Суботица.
„Помагачи” илегалним мигрантима у Суботици неретко су и локални мештани. Њихово
кријумчарење је, чини се, исплатив „бизнис” – група овдашњих организатора нудила је
„пакет” до Будимпеште или Беча за 1.200 до 2.000 евра, што је подразумевало смештај у
једној кући у Суботици, храну и превоз до Мађарске, односно до Аустрије.
– Најчешће пријатељи или родбина миграната који су се већ „дочепали” неке од земаља
ЕУ, „препоручују” својим сународницима особе које се баве овим послом.
Објашњавају им коме да се јаве, на који начин да склопе договор, када да им дају новац
за уговорену услугу... Углавном, пре покушаја илегалног преласка границе, мигранти
организаторима дају само део новца – депозит, док остатак следи по обављеном послу.
Међутим, ово није правило: некада се плаћа унапред, а некада по обављеном послу –
говори о начину „транспорта” миграната Обреновић.
Уколико буду откривени, и организатори посла и мигранти подлежу санкцијама. У
зависности од дела, следи им прекршајна или кривична пријава. Велика потешкоћа
током полицијске истраге јесу неразумевање језика и велике културне разлике.
– Тешко је идентификовати мигранте. Најпре због језичке баријере, њихове културе и
обичаја, који су потпуно различити од оних у Европи. Изузетно су затворени, па тешко
долазимо до правих информација и истине. Ипак, током прошле године поднели смо
седам кривичних пријава против „организатора” њиховог доласка, а потом и илегалног
пребацивања, који су били у директној спрези са нашим држављанима – каже
Обреновић.
На питање да ли су кооперативни или се међусобно штите када се утврди да су
починили кривично дело, Обреновић каже да то зависи од случаја до случаја.
Пошто су већ дали новац за илегално пребацивање, додатно се затварају јер их
кријумчари заплаше да тај новац неће добити назад ако у полицији испричају праву
истину.
– Имамо изузетну сарадњу са судовима у Суботици. Никада не „заборављамо” на
предмет када оде из полицијске управе, него га пратимо до самог краја, односно док суд
не изрекне пресуду. У последње време, то су строге казне затвора – каже на крају в. д.
шефа Одсека пограничне полиције ПУ Суботица.
Антрфиле : Подизачи новца
Неретко се дешава да мигранти ангажују локално лице да им подиже новац који им
сународници шаљу из матичне земље. За ову услугу „подизачу новца” плаћају од
неколико стотина до неколико хиљада динара.
– Било је и случајева да су мигранти пријављивали наше држављане да су подизали
њихове паре, а да им их нису давали – каже наш саговорник из ПУ Суботица.
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СРБИМА ПОНОВО УКРАЛИ КАБЛОВЕ ЗА СТРУЈУ
Правда, Датум : 21.5.2012, Страна : 8
НЕВОЉЕ ЈЕДИНЕ ПОВРАТНИЧКЕ ПОРОДИЦЕ У СЕЛУ ОПРАШКЕ У ОПШТИНИ
ИСТОК
ИСТОК - Породици Срба повратника у селу Опрашке у општини Исток, у ноћи
између суботе и недеље поново је украдено 50 метара кабла за струју, рекао је
Петко Милетић из тог села. Он каже да су и пре две недеље непознати починиоци
украли 200 метара кабла којим се електричном енергијом снабдева пумпа за воду
на бунару са кога та породица узима воду.
Од косовског министарства за повратак Кфор је преузео нових 200 метара кабла које
треба да ми донесу, али сад су лопови однели преосталих 50 метара, тако да ми поново
нећемо имати воду - рекао је Милетић. Он је казао да се са тог бунара снабдева његова
четворочлана породица, али да воду доноси и за десетак свиња и краву.
Милетић је навео да очекује да му Кфор помогне тако што ће агрегатом напумпати воду
у базен коју ће после користити за потребе свог домаћинства. Осим тог проблема,
Милетић је рекао да су још непознати починиоци пре две недеље развалили и покрали
комплетно покућ ство из две повратничке куће Србима повратницима који повремено
бораве у том повратнич ком селу у Метохији.
Косовско министарство за повратак изградило је у том селу 15 кућа за повратнике
од којих је раније осам разваљено и покрадено, а једна је запаљена - казао је
Милетић. Четворочлана породица Милетић је једина српска породица која стално живи
у том метохијском селу.
ЗА ЕКОНОМСКУ САМОСТАЛНОСТ
Недељне новине, Датум : 12.5.2012, Страна : 5
ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Интерно расељена и избегла лица која бораве на територији Општине Бачка
Паланка прошлог уторка су била у прилици да присуствују презентацији програма
намењеног подстицању развоја пољопривредне делатности и приватног
предузетништва која је за њих организована у великој сали Скупштине општине.
Овај пројекат финансира Европска унија преко Делегације Европске уније у
Србији, кофинансирају Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима АП Војводина и УНХЦР, а реализује италијанска хуманитарна
организација ИНТЕРСОС са РРС Нови Мостови. Пројекат има за циљ давање
подршке интерно расељеним и избеглим лицима у економском осамостаљивању и
побољшању услова живота као и пружање помоћи за унапређење постојеће
пољопривредне производње или за започињање нове.
Свој пољопривредни програм ИНТЕРСОС, ове године спроводи поред наше и у
општинама Апатин, Врбас, Рума, Инђија, Аранђеловац, Младеновац, Чачак,
Краљево и Свилајнац. Према речима повереника Комесаријата за избеглице
Радослава Милошевића предвиђена је подела преко 130 пакета, такозваних
грантова за отпочињање, пре свега, пољоприовредне производње појединачне
вредности до две хиљаде евра.
Пољопривредни програм овог пројекта подразумева подршку у облику пољопривредне
механизације, опреме за пластеничку производњу и ггчеларство као и у виду грла
неопходних за сточарство. Осим општих услова за кориснике донација постоје и
критеријуми угрожености као и посебни критеријуми. На одржаној презентацији
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заинтересовани су добили флајере о пројекту и упитнике који се након попуњавања
предају код повереника за избеглице. После анализе пријава, селекције и провереног
стања на терену, комисија ће одлучити ко ће бити корисници донација.
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Среда 23.05.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ЉУДСКА ПРАВА
Правда, Датум : 22.5.2012, Страна : 6
КСАМ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА - Мрежа српских невладиних организација са Косова
упозорила је на веома лоше стање владавине права и поштовање људских, а
посебно мањинских права грађана који живе у покрајини.
„Косовска стратешко акциона мрежа“ (КСАМ), коју сачињава око 90 невладиних
организација на Косову, саопштила је да је током овог месеца приметан тренд
погоршања у скоро свим сферама живота на Косову.
КСАМ подсећа на извештај УНХЦР-а према коме се у прва три месеца ове године на
Косово вратило 48 одсто мање људи него у истом периоду лане, и наводи неке од
најновијих дешавања на Косову током овог месеца, који имају последице по дугорочну
стабилност покрајине.
ПАРОХ: ВРАТИТЕ СЕ У ПРИШТИНУ
Ало!, Датум : 23.5.2012, Страна : 3
ПРИШТИНСКИ парох Дарко Маринковић позвао је расељене приштинске Србе
да се врате у тај град. У Приштини је пре рата 1999. године живело око 40.000
Срба, а сада их је мање од 100.
Више од 100 расељених Срба окупило се јуче на литургији коју су служили
приштински пароси Дарко Маринковић и Стево Митрић поводом славе града, у
делимично обновљеној цркви Светог Николе у Приштини.
СМРТ КРАЈ СУПРУГОВОГ ГРОБА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 23.5.2012, Страна : 24
РАСЕЉЕНА СРПКИЊА МИЛАНКА ДЕКИЋ УМРЛА ОД ПРЕВЕЛИКОГ СТРЕСА
ПРИШТИНА - Миланка Декић (73), која је последњих 12 година живела као
расељено лице у Београду, преминула је прекјуче поред супруговог гроба, на
приштинском православном гробљу. По речима др Стевана Баљошевића, угледног
лекара и универзитетског професора - такође расељеног из овог града у централну
Србију - који је констатовао смрт на лицу места, несрећна жена преминула је услед
превеликог стреса.
Миланка је, са чланицама Кола српских сестара, дошла на храмовну славу цркве Светог
Николе, али су пре литургије отишле да посете хумке својих најмилијих.
Још при уласку у Приштину, сведоче чланице Кола, била је веома узбуђена, јер су
свима навирала сећања и обузимала их је туга за родним крајем. У једном тренутку,
рекла је како би волела да буде сахрањена поред супруга... Када су стигли на гробље,
1

несрећница је успела само да стави цвеће на гроб, а потом су је др Баљошевић и остали
пронашли мртву.
- Декићева је била срчани болесник и са собом је носила лекове - потврдио је доктор,
напомињући да је Миланкино беживотно тело пренето на Одељење патологије
Клиничко-болничког центра у Приштини, где ће бити обављена обдукција.

2

PRESS CLIPPING
Петак 25.05.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ИЗГОРЕЛЕ КУЋЕ ПОВРАТНИКА НА КИМ
Преглед, Датум : 24.5.2012, Страна : 5
Пећ, Косовска Митровица
У селу Дреновац у општини Клина на Косову и Метохији пре две ноћи изгореле су
две куће чији су власници Срби повратници. Представник села Ненад Сташић
изјавио је Тањугу да су нешто иза поноћи у пожару оштећене куће Милована
Радосављевића и Арса Степића, да повређених није било јер у тренутку пожара није
било никог у кућама. Ватрогасне екипе стигле су око један час после поноћи али је кућа
Радосављевића већ била уништена у пожару, док је Степићев дом ватрена стихија
такође уништила али нешто мање, објаснио је он. Сташић је рекао да Срби
повратници у овом селу сумњају да се ради о подметнутом пожару којим су
починиоци желели да пошаљу јасну поруку Србима да им није место у Метохији.
„Прошле недеље договорена је изградња још 12 кућа за Србе повратнике.
Ово је порука и тим људима да се њихов повратак не жели и да нису добродошли“,
рекао је Сташић. У село Дреновац прошле године вратило се првих седам српских
породица од којих њих пет стално живи у селу. У Дреновцу очекују да на лице места
стигну специјализоване екипе косовске полиције, како би урадиле увидај и утврдиле
узрок пожара. У северном делу Косовске Митровице Срби су и јуче протестовали,
захтевајући да се ослободи Јовица Миљковић који је прошле недеље ухапшен у Сувом
Долу. Носећи заставе Србије они су прошетали од главног ибарског моста до зграде
Окружног суда у Косовској Митровици где су поновили захтев да се Миљковић
ослободи. Еулексово тужилаштво пре два дана је преузело случај Миљковића који се
налази у 15-дневном притвору. И јуче је у време протеста била затворена већина
угоститељских и трговинских објеката у граду.
МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ СРБИЈЕ
Преглед, Датум : 24.5.2012, Страна : 5
„Србија је први пут откада се прате миграције на њеној територији самостално
припремила Миграциони профил и Приручник за заштиту права миграната у
Србији чиме је учинила корак у испуњавању обавеза на путу интеграције у
Европску унију“, изјавио је комесар за избеглице Србије Владимир Цуцић, на
представљању приручника у београдској Палати Србија.
Цуцић је рекао да је састављање Миграционог профила и Приручника за заштиту права
миграната обавеза из „мапе пута“ за визну либерализацију. „Сада смо добили
документ који је власништво и резултат рада Републике Србије и њених
институција, који обједињује све информације о миграцијама и самим тим
представља значајан алат за креаторе политика на националном нивоу али је од
значаја и за окружење и за међународну заједницу“, рекао је Цуцић.
Он је представио напредак који је Србија остварила у решавању проблема са којима се
суочавају избеглице и расељена лица, као и изазове у региону попут повећаног броја
азиланата из Азије и Африке. Цуцић је казао да Србија треба још да усвоји закон о
систему управљања миграцијама чиме ће се комесаријат на чијем је челу
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трансформисати у службу за управљање миграцијама и тако испунити последња
нормативна обавеза. „Очекујемо да ће закон по конституисању скупштине бити
стављен као високи приоритет и да ћемо у октобру имати нормативну основу за
трансформацију у комесаријат за избеглице и миграције“, додао је.
ПРЕДСТАВЉЕН „МИГРАЦИОНИ ПРОФИЛ СРБИЈЕ”
Политика, Датум : 24.5.2012, Страна : А9
У Србији, према подацима из 2010. године, живи 6.750 странаца, а око 13.500 особа
има дозволу за привремени боравак. Странци најчешће долазе због посла и
спајања породица, а највише их је из Азије и земаља Европске уније. Број наших
држављана, који пре свега економску и породичну срећу траже у иностранству, далеко
је већи. Тако процене ресорног министарства о величини наше дијаспоре достижу
бројку и од четири милиона људи.
Ови резултати само су део „Миграционог профила Србије” за 2010. годину и
„Приручника о заштити људских права миграната” који су представљени јуче у Палати
„Србија” у Београду. Владимир Цуцић, комесар за избеглице, истакао је да су држава и
влада добиле инструмент за креирање миграционе политике на свим нивоима.
– Овај документ значајан је и за државе у региону. Ово је први пут да држава изграђује
свој миграциони профил и уређује ту област политике – казао је Цуцић и истакао да је
то била једна од обавеза коју је Србија морала да испуни на свом европском путу.
Томас Њоки, шеф политичког сектора делегације ЕУ, честитао је на изради овог
документа, али и нагласио да ће током отпочињања преговора о чланству у ЕУ
„бити још доста посла у области миграционе политике”.
Грегоар Гудстин, шеф мисије Међународне организације за миграцију у Србији, оценио
је да је миграциони профил у потпуности прилагођен потребама наше земље и да може
да се користи за праћење миграционих процеса.
Миграциони профил и приручник, који су намењени државним службеницима и
запосленима у локалним самоуправама за рад са мигрантима, резултат су пројекта
који је финансирала ЕУ из претприступних фондова. До краја године најављени су и
резултати за 2011. годину.
КИНЕЗЕ ДОВОДИ ПОСАО
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2012, Страна : 4
СТУДИЈА О КРЕТАЊУ СТАНОВНИШТВА ПОКАЗАЛА
КИНЕЗИ су једини странци који у Србији представљају радну емиграцију. Међу
имигрантима највише је држављана Румуније, Украјине, Русије и Македоније. Реч
је углавном о женској популацији која у Србију долази ради склапања брака.
Ово је, између осталог, наведено у "Миграционом профилу Србије", који је урадио
Комесаријат за избеглице, а финанасирала ЕУ. Овај документ нарочито је важан за
праћење токова становништва.
Према документу, српско држављанство само 2010. године добило је више од 24.000
грађана других земаља, махом бивших југословенских република које нису у ЕУ.
Већина имиграната уредно пријављује боравак у Србији. Са друге стране, улаз у нашу
земљу у истом периоду није омогућен за готово 15.000 људи, који су враћени са
граничних прелаза. Највише прекоборојних је из БиХ, али и Турске, Бугарске, Немачке
и Црне Горе.
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КИНЕЗЕ ДОВОДИ ПОСАО
Вечерње Новости, Датум : 25.5.2012, Страна : 4
СТУДИЈА О КРЕТАЊУ СТАНОВНИШТВА ПОКАЗАЛА
КИНЕЗИ су једини странци који у Србији представљају радну емиграцију. Међу
имигрантима највише је држављана Румуније, Украјине, Русије и Македоније. Реч је
углавном о женској популацији која у Србију долази ради склапања брака.
Ово је, између осталог, наведено у "Миграционом профилу Србије", који је урадио
Комесаријат за избеглице, а финанасирала ЕУ. Овај документ нарочито је важан за
праћење токова становништва.
Према документу, српско држављанство само 2010. године добило је више од 24.000
грађана других земаља, махом бивших југословенских република које нису у ЕУ.
Већина имиграната уредно пријављује боравак у Србији. Са друге стране, улаз у
нашу земљу у истом периоду није омогућен за готово 15.000 људи, који су враћени
са граничних прелаза. Највише прекоборојних је из БиХ, али и Турске, Бугарске,
Немачке и Црне Горе.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

НАКНАДА ЗА РАСЕЉЕНЕ И НЕЗАПОСЛЕНЕ
Правда, Датум : 26.5.2012, Страна : 10
ПОЧЕЛА ИСПЛАТА, БЕОГРАД
- Национална служба за запошљавање саопштила је да 26. маја на шалтерима
свих пошта у Србији почиње исплата редовне новчане накнаде незапосленим
лицима, а биће исплаћене и привремене накнаде расељеним лицима са подруч ја
Косова и Метохије.
„ДА СВИ ПОМОГНЕМО“ У АТЕЉЕУ 212
Блиц, Датум : 26.5.2012, Страна : 33
Велика хуманитарна акција под називом “Да сви помогнемо!” у организацији
Фондације „Ана и Владе Дивац“, РТС-а и Високог комесаријата УН за избеглице
и у сарадњи са Југословенским драмским позориштем и Атељеом 212
организовала је продајну изложбу ликовних уметника чији ће радови бити
изложени у фоајеу ЈДП.
Представу “Тако је морало бити“ Бранислава Нушића у режији Егона Савина извешће
ЈДП, а позориште Атеље 212 подржало је акцију представом „Џепови пуни камења“.
Сав новац од представа и продајне изложбе биће искоришћен за стамбено
збрињавање избеглих и расељених лица.
ДО ЗИМЕ НА СВОЈОЈ АДРЕСИ
Политика, Датум : 26.5.2012, Страна : А15
Назире се крај стамбених невоља за избеглице из преосталих колективних центара на
територији краљевачке општине. – До сада саграђено око две стотине станова
Краљево – Пре две деценије у Краљеву је уточиште нашло око 23.000 избеглица и
расељених лица. Скоро три хиљаде њих стигло је са подручја Хрватске и БиХ, а
затим 20.550 са Косова и Метохије. За кратко време овде је отворено 28
колективних центара, град се, такорећи, увећао за омању варош, ваљало је обезбедити
храну, настали су и проблеми због ограничених комуналних капацитета.
Тако су у протекле две деценије и домаћини и придошлице делили невоље. Истина,
пристизала је помоћ од државе, хуманитарних и невладиних организација, саграђено је
овде за избеглице и расељенике око две стотине станова, а многи су се и сами снашли.
Нажалост, један број њих, што због болести или старости, није ни дочекао свој други
дом на овом свету.
Тако се број колективних центара свео на два, један у хотелу и неколико вила у
Матарушкој Бањи и други у такозваном Ромском насељу у близини спортског
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аеродрома у Краљеву. Ту, у скученим собицама, у којима се одвија свакодневни
живот ових породица, где се и кува, и спава, и учи живи још око 250 лица.
Истина, још десетак породица на сличан начин борави и у такозваном нелегалном
колективном смештају. Но, добра је вест што се такозвани Акциони план
Комесаријата за избеглице успешно реализује и на помолу је гашење ових
центара.
Највећи број тих породица биће трајно смештен у нове станове у згради чија је
градња у току, други ће у монтажне куће а онима који су сами кренули у градњу
кућа биће додељен недостајући грађевински материјал.
– Надамо се да ће све бити остварено до краја ове године, до зиме. Једну стамбену
зграду Комесаријат, УНХЦР, град Краљево и Центар за социјални рад граде у
овдашњем Борачком насељу. Ту ће бити утрошено 25 милиона динара, а саградићемо
двадесет станова од којих ће 16 бити додељено избеглим и расељеним породицама из
колективног центра у Матарушкој Бањи и четири за овдашња социјално угрожена
домаћинства.
На другој локацији, на плацу у близини Фабрике вагона, Комесаријат и град
Краљево градиће монтажне стамбене објекте за породице тренутно смештене у
колективном центру у Ромском насељу. Град је већ обезбедио инфраструктуру и
ускоро ће и та градња почети – објашњава нам Слободан Станишић, повереник
Комесаријата за избеглице у Краљеву.
Антрфиле : кућа за младе
У краљевачком насељу Сијаће поље јуче је, у присуству Љубише Симовића,
градоначелника Краљева, Миодрага Костића, председника МК групе, Дамира Ћорића и
Керолај Тејлор, регионалних директора СОС Дечијег села (СОС Киндердорф), положен
камен темељац за градњу куће намењене младима без родитељског старања који, после
пунолетства, напуштају овдашње дечије село.
У тој кући од 340 квадрата моћи ће да живи 15 младих, а градња ће бити окончана до
краја ове године. Иначе, град Краљево је обезбедио локацију и инфраструктуру, а МК
група са двеста хиљада евра финансира реализацију овог пројекта.
У 2011. ТРОШКОВИ 24 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Данас, Датум : 28.5.2012, Страна : 6
Држава је за лечење незапослених и социјално угрожених издвојила 40 пута мање
средстава од неопходног
НАША ПРИЧА
Београд - Влада Србије је за лечење око 1,2 милиона грађана без прихода, односно
незапослених социјално угрожених особа, избегле и расељене, за ову годину
издвојила 615 милиона динара, што је око 500 динара по осигуранику.
Трошкови за њихово лечења су много виши, чак и до 40 пута, а разлику ће доплатити
запослени и остали који плаћају социјално осигурање.
Александар Вуксановић, директор Републичког фонда за здравствено осигурање, каже
за Данас да су током прошле године за лица за које држава има законску обавезу да
плати осигурање, здравствене установе Фонду фактурисале трошкове у висини од 24
милијарде динара.
- Одакле надомешћујемо ту разлику? Па, практично њихово лечење финансирају сви
који су запослени и плаћају осигурање по принципу солидарности - указује
Вуксановић.
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Основни законски предуслов да би некоме била оверена здравствена књижица јесте да
су лица платила доприносе и изабрала лекара.
- Уколико немају приходе или не могу бити осигурани преко својих чланова
породице, онда морају да испуњавају услове да се плаћање њиховог осигурања
финансира из средстава буџета Републике Србије. Према закону, свако мора да
плати осигурање, односно за сваког мора да се плати осигурање. Да ли ће то
платити фирма за запосленог и чланове његових породица или ПИО фонд за
пензионере и чланове њихових породица или ће средства бити издвојена из буџета
Републике за лица без прихода, односно избегла, расељена, незапослена социјално
угрожена лица - у сваком случају сви морају или свима неко мора да плати осигурање
- наглашава Вуксановић.
Он додаје да за запослене чија је фирма у стечају, здравствено осигурања плаћа Влада
Србије или само предузеће - стечајни управник из стечајне масе или Национална
служба за запошљавање, уколико се радници прогласе технолошким вишком.
Према речима нашег саговорника, одабир лекара до 3. јуна, који је услов за оверу
здравствених књижица, важи за све категорије становништва.
- Те ствари нису повезане са незапосленима. Сви осигураници треба да имају изабраног
лекара. Штавише, свега три одсто грађана нема изабраног лекара, за којег могу да се
определе у сваком тренутку приликом посете дому здравља - указује Вуксановић.
Према подацима Националне службе за запошљавање, у Србији има 770.000
незапослених.
БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЋ
Правда, Датум : 29.5.2012, Страна : 7
РАСЕЉЕНА ЛИЦА СА КИМ
БЕОГРАД - Интерно расељена лица са Косова и Метохије и избеглице из Хрватске
и БиХ до новембра ове године могу да добију бесплатну правну помоћ. Више од
годину дана тим од осам правника у пет канцеларија помаже расељеним лицима
да остваре своја права у месту порекла.
Професор математике из Мостара Милисав Добрић 20 година живео је у свом стану у
том граду, који је морао да напусти 1995. године. Од осам правника више од годину
дана помаж е расељеним лицима да остваре своја права у месту порекла.

3

PRESS CLIPPING
Среда 30.05.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

ПОМОЋ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 30.5.2012, Страна : 23
КРУШЕВАЦ - За помоћ избеглим и расељеним лицима, из овогодишњег буџета Град
ће издвојити три и по милиона динара. По подацима Повереништва, у Крушевцу
живи 312 избеглица из бивше СФРЈ и 7.755 интерно расељених са Космета, а - од 2009,
до краја прошле године - средствима Републике и локалне самоуправе, за њих је
откупљено 13 сеоских домаћинстава, те обезбеђено 56 грантова за грађевинске радове,
укупне вредности 22 милиона динара.
УГОВОРИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 30.5.2012, Страна : 23
НИШ - Комесаријат за избеглице и локална самоуправа потписали су данас уговоре о
додели грађевинског материјала избеглим и расељеним лицима. Од 46
заинтересованих, помоћ је добило њих 17, с обзиром на то да је услов био да кандидат
има започету градњу или да је објекат делимично изграђен.
- Од Комесаријата смо добили 3,2 милиона динара, а локална самоуправа издвојила је
још два и по милиона, што је знатно више од нашег обавезног учешћа, дефинисаног на
десет одсто - каже Милорад Стошић, градски већник.

PRESS CLIPPING
Понедељак 11.06.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

АЗИЛАНТИ НИГДЕ ДОБРОДОШЛИ
Преглед, Датум : 6.6.2012, Страна : 5
Одлука о новом смештају још није донета
Комесар Владе Србије за избеглице Владимир Цуцић изјавио је јуче, поводом спекулација
да ће азиланти из Бање Ковиљаче бити смештени у напуштену касарну код
Младеновца, да таква одлука није донета.
„О томе одлучује Влада Србије“, рекао је Цуцић у изјави за онлајн издање дневника
„Политика“ поводом спекулација да ће нови смештај за азиланте бити у напуштеној
касарни „Мала врбица“. Српски народни покрет „Наши“ јуче је саопштио да су мештани
Врбице организовали блокаду пута због доласка азиланата који би, како се тврди, требало
да буду пребачени из Бање Ковиљаче.
У саопштењу је најављено да ће доћи до радикализације протеста уколико сутрашњи
састанак са градоначелником Београда Драганом Ђиласом не буде уродио плодом.
„Организатори протеста морају имати у виду да је то што раде узнемиравање јавности
и ширење лажних вести, што је кажњиво по закону“, упозорио је тим поводом Цуцић.
„Досадашње искуство говори да се, када су азиланти у питању, манипулише осећањима.
Тврди се да они нападају локално становништво, а званична полицијска
документација указује на то да су управо азиланти жртве напада локалних
насилника“, рекао је српски комесар за избеглице.
Он је истакао да је прихват и смештај азиланата међународна обавеза наше земље и
додао да би бар Срби, који су током историје били прогањани, морали имати
разумевања за оне који су у таквој ситуацији данас. Цуцић је као добар пример навео
центар за азиланте у Боговађи где, како је казао, нема никаквих проблема, а захваљујући
његовом раду запослено је 50 мештана. Према речима Цуцића, отварање новог смештаја за
азиланте неће значити затварање постојећих центара у Бањи Ковиљачи и Боговађи, већ
њихово растерећење.

АЗИЛАНТИ ИПАК НЕ ДОЛАЗЕ У МЛАДЕНОВАЦ
Ало!, Датум : 6.6.2012, Страна : 4
ПОВОДОМ спекулација да ће нови смештај за азиланте бити у напуштеној касарни „Мала
Врбица“ надомак Младеновца, комесар за избеглице Владимир Цуцић рекао је јуче да није
донета одлука да азиланти из Бање Ковиљаче буду смештени у касарну код Младеновца, уз
напомену да о томе одлучује Влада Србије.

У СРБИЈИ БОРАВИ ОКО 270 АЗИЛАНАТА
Политика, Датум : 6.6.2012, Страна : А7
Приче о хиљадама азиланата су измишљотина која у миграционим службама изазива
подозрење, тврди Владимир Цуцић
Азил у Србији, до сада су добили по један Сомалац, Ирачанин и Копт из Египта. Документа
Србије добили би и атлетичари из Сомалије, о којима су медији извештавали као будућим
репрезентативцима нове балканске домовине, али су они „отрчали” даље на запад. Наиме,
док чекају одлуку власти, што је процедура која траје неколико месеци, тражиоци
азила по правилу „нестану” из домаћих прихватних центара и илегално напусте
Србију. Своју срећу, ипак, потраже у некој од богатих држава ЕУ.
Приче о хиљадама азиланата су чиста измишљотина која у миграционим службама од
Мађарске до Норвешке изазива подозрење према нашој земљи. У Србији тренутно
борави око 270 странаца који траже азил и смештени су у центрима у Бањи Ковиљачи
и Боговађи, у којима има 87, односно 180 кревета.
Центри нису затвореног типа, азиланти од МУП-а Србије добијају документ – пријаву
боравка, а скоро сви поседују и своја лична документа. У овим објектима постоји
кућни ред чије кршење, када је реч о напуштању објекта без дозволе, са собом повлачи
губитак права на смештај – каже Владимир Цуцић, комесар за избеглице Србије.
Према његовим речима, решење проблема тражилаца азила нису ни херметички затворене
границе ван званичних прелаза, ни држање ових странаца у камповима затвореног типа, већ
– склапање и поштовање споразума о реадмисији. То је процес њиховог враћања у државу
из које су ушли у земљу у којој траже азил.
– У том смислу од великог значаја је споразум о реадмисији наше земље са Македонијом,
одакле већина странаца илегално улази у Србију – истиче Цуцић.
Разлог за то је географске природе – илегални пролаз на запад преко Бугарске и Румуније
отежава Дунав, а на правцу преко Албаније, Црне Горе, БиХ и Хрватске има много граница.
Објекат у којем се налази центар у Боговађи заправо је одмаралиште Црвеног крста,
организације која по уговору обезбеђује и исхрану за азиланте.
– Однедавно наша Служба тражења ангажована је на пружању помоћи азилантима,
будући да се током мигрирања из Азије или Африке у државе ЕУ често изгуби контакт
међу члановима породица. На пример, део породице стигне у Шведску, па се преко
Црвеног крста распитује за сроднике који су можда у Србији – објашњава Весна
Миленовић, генерални секретар Црвеног крста Србије.
Ова организација била је активна и зимус када се у Суботици, по хладноћи и снегу, група
азиланата нашла на отвореном простору. Док су боравили у овом граду, у једном објекту
обезбеђени су им смештај и храна. У Комесаријату за избеглице Србије кажу да ће их
ускоро преузети и пружити им адекватан третман.
Ова институција надлежна је само за странце који су откривени током проласка кроз
Србију и формално затраже азил. Колико је илегалних миграната, попут оних који се
окупљају у Суботици уочи покушаја преласка у Мађарску, може само да се нагађа,
будући да је реч о тамној бројци о којој не постоје званичне процене.
Антрфиле : О азилу одлучују канцеларија МУП-а и комисија
Поступак у захтевима за азил у првом степену води Канцеларија за азил МУП-а Србије.
Комисија за азил одлучује у другом степену, а чине је председник и осам чланова које
именује влада на период од четири године.
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СТРУЧНОСТ УМЕСТО ПОЛИТИКЕ
Преглед, Датум : 7.6.2012, Страна : 5
„Незапосленост, нерешен стамбени и правни статус највећи су проблеми око 500.000
избеглица, који данас живе у Србији, где су се доселили због грађанског рата из
бивших југословенских република, Хрватске, БиХ, Словеније, те услед проблема на
Космету.
Због тога ће приоритет у будућем раду бити пројекти намењени радном и економском
оснаживању избеглица, те сакупљању средстава и донација из домаћих и страних извора“,
истакао је јуче новоизабрани председник Удружења избеглица и прогнаника Игор
Ристић. Он је након именовања на ванредној изборној скупштини удружења указао на
многе пропусте у раду бившег руководства, што ће се, по његовим речима, превазићи
стручним радом и кадровским решењима.
На скупу су изабрани три потпредседника, управни, надзорни и извршни одбор те
измењени статут. Генерални секретар удружења Томо Купрешаковић навео је да
очекује нормализацију рада ове организације која је протеклих десет година била
изложена самовлашћу досадашњег председника Милорада Муратовића.
Кадровске и нормативне измене овог удружења подржали су Асоцијација избегличких
и других удружења Срба из Хрватске, Црвени крст Србије и многе невладине
организације. Расцеп и бројне свађе у удружењу, чије је седиште већ 20 година у центру
Београда, поред железничке станице, су кулминирали када група избеглица окупљених око
Коалиције избегличких удружења недавно провалила у просторије удружења. Суштина
спора је у неслагању већине чланова удружења.
ДИЈАСПОРА ПОМАЖЕ ИЗБЕГЛИЦЕ
Курир, Датум : 10.6.2012, Страна : 6
БЕОГРАД - Фонд дијаспоре за матицу има годишњи прилив између 150.000 и 200.000
евра, а приоритети за финансирање у 2012. биће наставак трајног збрињавања
избеглица и расељених са Космета и простора бивше Југославије, рекао је председник
Фонда Живадин Јовановић.
- Фонд има одлуку да не троши главницу, већ само приход од камате и нове прилоге - рекао
је Јовановић.
БЕБЕ ЗАВИЈЕНЕ САМО У ПАПИР
Дневник, Датум : 10.6.2012, Страна : 31
ФЕЉТОН ПРИВАТНИ ЖИВОТ СРБА НОВИЈЕГ ДОБА (27)
Драгољуб Живковић из србијанског села Полома описује негодовање у својој чети због
одбијања команде да војнике пусте после повратка у Србију да виде своје породице, али о
свом повратку кући је веома штур: „Говорник кога смо изабрали вели: Господине капетане
жељни смо наше деце, мајке и оца. Тражимо одсуство да видимо наше миле и драге. Јесу ли
живи? Ми тражимо редовитим путем. Ако нас нећете пустити, ми идемо без објаве. И тако
одосмо заједно кући на 40 дана.“
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Повратнике у опустелим селима дочекују „празне куће, стаје, вајати и качаре. Остало је
само оно што непријатељ није могао однети и уништити. Ни крава ни волова ни пилета.
Ништа живо. Изгладнела и испијена чељад, бесвесно је дочекала своје спасиоце и немоћна
да поред гробља свог иметка и хранитеља искаже ма и зрачка радости“. Један страни сведок
је забележио да је беда била толика, да се у Србији новорођена деца завијају у папир. Народ
иде по пољима го и бос“.
Преживелима се период између два свеска рата чинио као кратка међуфаза, после које је
дошло до још страшнијих страдања. Сад су избегличке колоне ишле са свих околних
југословенских простора ка делу Србије под немачком окупационом управом, преко
400.000 српских и око 12.000 словеначких избеглица је својим присуством не само
погоршало тешко стање у исхрани, становању, одевању, лечењу, већ донело и сву страхоту
проживљеног у масовним усташким покољима, затворима, малтретирањима, пљачки,
протеривању различитих окупационих власти.
Комесаријат за избеглице Недићеве владе је организовао њихов прихват, запошљавање,
исхрану, али је њихов стални прилив и неорганизовано пресељавање и избегавање да се
пријаве отежавали рад ове институције.
Смештај по селима, у колективним центрима по школским зградама, касарнама,
реквирираним становима и магацинима, крајње оскудна исхрана „са казана“, одвајање деце
у центре по манастирима и бањама (по евиденцији Томе Максимовића 1943. у Србији је
било регистровано 83.225 избегличке деце), велики број сирочади, тешкоће у лечењу, велик
број трајно и привремено трауматизованих због ратних страдања, боравка у логорима,
губитака у породици, висока стопа смртности – неке су од околности које су одређивале
њихов живот.
Прелазак у Србију био је далеко од жељене сигурности: поред недаћа свакодневног
преживљавања, они су, заједно са домаћим становништвом, били погођени
бомбардовањима, политичким и војним расколима, репресалијама окупационих власти и
својевољи њихових домаћих помагача.
Нови масовни избеглички талас је покренут политичком кризом деведесетих година,
урушавањем југословенске државе и разарањима градова и села. За бројне припаднике
најстарије генерације српских избеглица то је било понављање егзодуса са истих простора
из времена Другог светског рата. Одлазак у избеглиштво био је мотивисан различитим
узроцима (неслагање са новим режимима, страх за сопствени и живот чланова породице,
отворене претње, избацивање из станова и отпуштање са посла мотивисани националном
припадношћу, малтретирање деце у школи, уцене, физички напади, па и убистава неког од
ближњих); масовни покрети, као онај српског становништва из Хрватске у лето 1995, били
су плод ратних операција и етничког чишћења, уз спаљивање села, пљачку и уништавање
имовине, убијање заосталих или оних који нису желели да напусте своје домове. За
припаднике српске заједнице по градовима Хрватске који су одлучили да остану,
повлачење у анонимност и мимикрија, укључујући и радикалне промене идентитета
(прелазак у католичку веру, крштавање деце у католичким црквама и давање хрватских
имена), биле су трауматичне одлуке.
По проценама из средине деведесетих година у јеку ратних операција било је преко 600.000
избеглица у Србији, којима треба додати и око 200.000–250.000 „интерно расељених лица“
као последицу бомбародовања НАТО 1999. и каснијих догађаја на Косову, било је
смештено „привремено“ (то је за многе значио дводеценијски живот на маргини, у
колективним импровизованим центрима, сличним онима из 1941–1945), код рођака, у
изнајмљеним становима, насељима која су ницала на периферијама великих градова
(Београд, Нови Сад, Панчево, Ниш, Крагујевац, Краљево).
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Велика већина избеглица први пут је ступила у Србију, са осећањем олакшања јер се нашла
ван ратних операција, у релативној сигурности; касније је наступило суочавање са
реалношћу избегличког живота, оскудицом, разочарањем, депресијом и жалом за
остављеним кућама, имањима и завичајем. Очекивана привременост претворила се у дуг
процес привикавања на нове околности, помешано са носталгијом и жељом да се упркос
неповољним околностима после окончања рата врате у завичај.
На драстичан начин сведоче нови делови гробаља у војвођанским градовима, настали од
почетка деведесетих, о заступљености нове популације, која је своје преминуле
сахрањивала стотинама километара далеко од места са којих су стигли у избегличким
колонама.
Живот и смрт без икаквих личних докумената сем избегличке легитимације, осећање
искорењености, посебно људи са села, који су чинили најбројнији део избегличке
популације, проблеми су са којима се и данас суочавају избеглице, мада су многи примањем
српског држављанства преименовани. Млади су се лакше навикавали, мешајући се са
вршњацима у новом окружењу и, прихватајући дијалект, понашање и обичаје.
др Милан Ристовић
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СРБИЈА ПРИВЛАЧИ МИГРАНТЕ
Преглед, Датум : 13.6.2012, Страна : 5
Европска мрежа за превенцију илегалне миграције организује радионицу у Београду
Велики ризике преузима пола милиона избеглица, 200.000 интерно расељених са Космета,
те све више илегалаца, истиче заштитник грађана Саша Јанковић - Добрила Солеша
Дубока економска криза у Европи, региону и Србији одразила се на раст
миграционих кретања, кршење људских права, продубљавања јаза богатих и
симашних, али и потребу спровођења превентивних механизама против појаве
илегалних миграција и разних облика тортура. Ову поруку послали су јуче из
Београда учесници 9. тематске дводневне радионице „Мреже европских националних
превентивних механизама против илегалне миграције“.
„У Србији је 1996. године било око пола милиона избеглица и интерно расељених, уз
постојање 700 колективних центара, а данас их има само 39, са око 3.000 угрожених. Данас
веће проблеме има око 200.000 интерно расељених који су стигли са простора Косова и
Метохије“, истакао је Саша Јанковић на отварању скупа у организацији Савета Европе,
Фонда за подршку људских права и стручног тима Србије за Национални превентивни
механизам (НПМ).
Јанковић је додао да се број илегалних миграната за годину дана удвостручио, у целој
2011. било је 800, а само за првих пет месеци ове године појавило се 500 нових
случајева. Он каже да је у складу са споразумом са ЕУ прошле године у Србију
враћено око 2.000 лица, највише, око 800 њих из Немачке. „Повећан је и притисак
тражилаца азила којих је крајем 2011. било 3.000, а још 500 захтева је поднето од
почетка године“, навео је Јанковић.
Ради спречавања тортуре над ризичним групама, а у оквиру новог одељења за НПМ
извршен је надзор над 18 полицијских станица, четири затвора, једном психијатријском
болницом, као и две установе социјалне заштите укључујући и самостан. „Програм НПМ
против мучења и за заштиту права постоји у 23 европске земље, од којих је најсвежији
пример Холандије, док се Грчка и Аустрија припремају за доношење овог документа“,
истакао је Маркус Јегер, шеф одсека за миграције у Генералном директорату Савета
Европе (СЕ) за демократију.
Он оцењује да је Србија увела добре превентивне мере, а након анализе та искуства биће
коришћена у Украјини која ради на увођењу НПМ. У раду дводневног скупа учествују
представници националних програма превенције, стручне организације „Фронтекс“, више
невладиних организација из Летоније, Естоније и Пољске. Централна тема београдскоевропске радионице је третман илегалних миграната у европским земљама и проблеми
кршења људских права приликом депортације у матичну државу.

Антрфиле : Умру на путу до ЕУ
Око 170 илегалних миграната, углавном из сиромашних афричких земаља, удављено је у
мору, у пловидби чамцима до европских лука, на пример Малте, Италије, Марока или
Шпаније у периоду од 10. јануара до 8. маја ове године.
Највећа несрећа задесила је групу која је из Либије покушала да стигне у Европу - 15 тела
утопљеника нађена су 28. јануара у мору између Зилтена и Мисрате, а 40 од укупно 55
путника је нестало, наводи „Фронтекс“.
ДУПЛО ВИШЕ МИГРАНАТА
Политика, Датум : 13.6.2012, Страна : А9
Заштитник грађана Саша Јанковић рекао је да се број илегалних миграната у Србији за
годину дана удвостручио. У 2011. их је било 800, а у 2012. досад чак 500.
Он је то рекао у Београду, на отварању девете тематске радионице Мреже европских
националних превентивних механизама о појавама илегалне миграције, која ће трајати два
дана у Београду. Јанковић је казао да је у поступку реадмисије, у складу са споразумом са
ЕУ, прошле године враћено 2.000 људи, највише из Немачке. Када је реч о тражиоцима
азила у 2011. их је било 3.000, а од почетка ове године поднесено је још 500 захтева,
објаснио је он.
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ТРАЖЕ АЗИЛ У СРБИЈИ И НЕСТАНУ
Политика, Датум : 15.6.2012, Страна : А8
Прошле године на македонској граници откривено 10.000 миграната. – Све актуелнији
правац у ЕУ преко Хрватске
Србија би могла бити под мањим притиском незаконитих миграција ако би ЕУ
успела да успостави ефикаснију контролу границе између Грчке и Турске, где је само
током прошле године откривено око 50.000 имиграната, а колико их је прошло даље
може само да се нагађа. А, пут према најразвијенијим државама ЕУ води их и преко
Србије.
– Граничној полицији хронично недостају људство и опрема, што наравно зависи од
могућности државе, али за ефикасно супротстављање илегалним миграцијама није
довољно само да се граница чврсто затвори. Уосталом они који и уђу у државе ЕУ или
Србију одмах затраже азил, па локалне власти морају да их прихвате на одређени период и
да одлуче о њиховим захтевима. Малобројни добијају азил, већина настави миграције даље
ка земљама дестинације, односно богатије земље ЕУ, а један део се и враћа у складу са
споразумима о реадмисији. Ту је реч о поштовању људских права и европским
стандардима, а дугорочно решење проблема економских миграција, могла би бити помоћ
државама из којих долази највише миграната и увођење брзе и ефикасне процедуре
повратка у земљу порекла која би их обесхрабривала да полазе на такав пут – каже Митар
Ђурашковић, начелник Одељења за сузбијање прекограничног криминала и
криминалистичко-обавештајне послове у Управи граничне полиције МУП-а Србије.
Када је реч о таласу миграција који је запљуснуо Србију, све је почело 2009. године, када
је у грчкој луци Патра дошло до великог сукоба имиграната, полиције и локалног
становништва. Наиме, тада је преко ове луке водио канал којим су се имигранти, кришом
улазећи у шлепере који су фериботима превожени у Италију, путовали на Запад, без страха
од граничне контроле, јер су обе земље чланице Шенгенског споразума.
У једном инциденту, говорили су о томе мигранти откривени у Србији, возач камиона је
возилом повредио једног од њих док је покушавао да уђе кроз расечену цираду, па је убрзо
дошло до туче илегалних путника и окупљених шофера. Интервенисала је полиција,
умешали су се мигранти који су се врзмали по луци, на страну полиције стали су локални
анархисти који се иначе са чуварима реда стално сукобљавају. После тог хаоса на улицама
Патре, успостављена је строжа контрола приликом укрцавања на бродове. Резултат тога
био је да су илегалне миграције промениле смер и од тада је омасовљен правац који из
Грчке води преко Србије на Запад.
– Са колеге из „Фронтекса”, агенције ЕУ за заштиту спољних граница, брзо смо уочили тај
тренд. Нашли смо се у помало парадоксалној ситуацији, констатовано је да мигранти улазе
у ЕУ из правца Србије, а они код нас улазе из ЕУ, односно Грчке, преко Македоније.
Практично, незаконите миграције иду из ЕУ ка ЕУ преко земаља западног Балкана –
објашњава Ђурашковић..

Само током прошле године МУП Србије открио је око 10.000 имиграната на српскомакедонској граници. У Србију покушавају да уђу и улазе возом, аутопутем или
преко „зеленог” граничног појаса. Један део имиграната који су откривени на самом
граничном прелазу, у покушају незаконитог уласка, враћају се у Македонију. Већина
оних који су откривени на самој граници су они који су затражили азил и уз
одговарајуће потврде упућени су у центре у Бањи Ковиљачи и Боговађи. С тим што
већина се тамо није појавила, јасно је да су, злоупотребљавајући право на азил,
наставили свој илегални пут у богате државе ЕУ.
На северу Србије је „тврда” спољна граница ЕУ. Мађарска гранична полиција ради уз
помоћ колега из Аустрије, а са њима су, са мађарске стране границе, и представници
МУП-а Србије, када се спроводе заједничке операције. Они координирају рад са колегама
које се налазе са српске стране државне међе. Током прошле године из Мађарске у
Србију враћено је око 1.100 илегалних миграната.
– У последње време примећује се да се правац миграција рачва из Србије према
Хрватској, будући да је српско-мађарска граница добро обезбеђена и да Хрватска
ускоро улази у ЕУ, па је привлачна за мигранте који сматрају да ће из те земље лакше
отићи даље на Запад – каже Ђурашковић.
Антрфиле : Турке враћају у Србију
У односу на незаконите миграције копном, као нови тренд препознат је и модус доласка
држављана Турске преко аеродрома у региону, чији је циљ да после илегално оду ка
земљама ЕУ. Економска сарадња држава региона са Турском је све интензивнија,
држављанима ове земље за улазак у Србију и земље региона нису потребне визе, па међу
онима који долазе из пословних разлога има и оних који би да се преко Србије „отисну” у
ЕУ. Пошто долазе са легалним документима, овереним на аеродрому, када илегално пређу
границу ЕУ, у процесу реадмисије враћају их у Србију са јасним доказима.
САСЛУШАВАЊЕ, ПА У СРБИЈУ!
Вечерње Новости, Датум : 15.6.2012, Страна : 26
СТРАНЦИ ПРОНАЂЕНИ НА МАЊАЧИ СМЕШТЕНИ У ИМИГРАЦИОНИ ЦЕНТАР
Међу 40 пронађених, 14 малолетника и једна беба
БАЊАЛУКА - Имигранти који су у среду пронађени у шуми на Мањачи код
Бањалуке налазе се у Имиграционом центру у Источном Сарајеву и у току је
утврђивање њиховог стварног идентитета. Проверавају се и информације да ли се
води поступак азила у Србији, потврђено је у Служби за послове са странцима
Министарства безбедности БиХ.
- У току је утврђивање стварног идентитета 40 имиграната, јер је досадашњи заснован на
њиховим изјавама, пошто код себе нису имали никаква документа - рекла је портпаролка
Службе Сања Шкулетић, додајући да имигранти тврде да су из Авганистана, Сомалије,
Алжира и Палестине.
Она је навела да је у шуми код места Кола на Мањачи пронађено прво 38 имиграната, а
након тога још два. Међу 40 пронађених имиграната, 14 је малолетника. На њих,
изгладнеле и уплашене, случајно је наишао мештанин овог села који је одмах позвао
полицију.
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Наводно је међу имигрантима и беба од три месеца која је рођена у азилантском
центру у Бањи Ковиљачи у Србији.
Шкулетићева каже да су имигранти током разговора са инспекторима Службе за послове
са странцима рекли да су у БиХ дошли из Србије и да су тамо регистровани у поступку
азила.
- Уколико се у предстојећој истражној фази њихове тврдње испоставе тачним, цела
група биће враћена у Србију по основу Споразума о реадмисији - нагласила је
Шкулетићева.
Она је појаснила да ће имигранти у Имиграционом центру у Источном Сарајеву остати док
се не утврди њихов идентитет и да ли се води поступак азила у Србији. Та процедура траје
обично неколико седмица. Њихов боравак у Имиграционом центру није временски
ограничен. Они су довезени у среду ујутро камионом и остављени у шуми уз тврдњу
возача да су стигли у Хрватску.
Антрфиле : УЛЕТЕЛИ У ВОЈНУ ВЕЖБУ
Имигранти су пронађени неколико километара од војних полигона на Мањачи у време
одржавања војне вежбе са бојевим гађањем. Мештани кажу да је срећа што нису покушали
да беже и крију се по околним шумама и брдима, чиме би били угрожени њихови животи
због бојевог гађања.
КОСОВО НЕ МОЖЕ БИТИ ДРЖАВА
Преглед, Датум : 15.6.2012, Страна : 2
Вук Јеремић отворио министарски састанак Савета за регионалну сарадњу
Шеф српске дипломатије Вук Јеремић поручио је јуче у Београду, у обраћању
министрима спољних послова Процеса сарадње у Југоисточној Европи, да у складу са
споразумом Београда и Приштине о регионалном представљању, Косово може да
учествује на састанцима искључиво као недржавни актер.
„Желим да будем јасан по том питању: где је Република Србија, не може бити Република
Косово. Ни у ПСЈИЕ, ни у Савету Европе, ОЕБС нити некој институцији или агенцији у
оквиру система УН“, рекао је Јеремић отварајући министарски састанак те регионалне
иницијативе којом Србија председава. Јеремић је оценио да је Савет за регионалну
сарадњу (РЦЦ) адекватан регионални форум на којем се може чути глас власти косовских
Албанаца јужне српске покрајине Косова и Метохије.
„То је у складу са споразумом о регионалном представљању, постигнутом у оквиру
техничког дијалога (Београда и Приштине) уз посредовање ЕУ. Он омогућава
Приштини да учествује као недржавни актер на састанцима РЦЦ. Статусно
неутрални споразум, који је у складу са Резолуцијом СБ УН 1244, не односи се на
мултилатералне форуме, попут ПСЈИЕ, на којима је чланство резервисано за
суверене државе“, истакао је Јеремић. Подсећајући да се ове године обележава 100 година
од Првог балканског рата, Јеремић је рекао да је тим поводом за регионалне активности
усвојен слоган „Од балканских ратова до балканског мира“, који осликава оно што је циљ
ПСЈИЕ - потпуна трансформација и модернизација друштава региона.
„Такво достигнуће ће заувек затворити врата ери која је пружила мање него што је
обећавала свакој од земаља које су на нашем географском простору“, оценио је он. На
састанку су учествовали министри спољних послова БиХ Златко Лагумџија, Црне Горе
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Милан Роћен, Румуније Андреј Марга, Македоније Никола Попоски, заменик премијера
Турске Али Бабачан. Међу учесницима су и заменици шефова дипломатија Албаније и
Молдавије Сељим Бељортаја и Андреј Попов, државни секретар МСП Словеније Божо
Церар, помоћник министра спољних послова Хрватске Небојша Кохаровић, генерални
директор Директората за европске послове Бугарске Руси Иванов и амбасадор Грчке у
Србији Димостенис Стоидис. Јеремић је истакао да су земље ЈИЕ напорно радиле на
јачању билатералних и мултилатералних односа и поручио да јачање веза „остаје
стратешки приоритет за све нас“ - посебно у временима политичке и економске
неизвесности.
„Ипак, мир, безбедност и просперитет морају да буду у потпуности консолидовани у
Југоисточној Европи“, нагласио је. Говорећи о приоритетима српског председавања
ПСЈИЕ, Јеремић је рекао да је продубљивање институционалног дијалога између ПСЈИЕ и
Европске комисије, као и других грана структуре ЕУ, био један од приоритета Србије. „ЕУ
је, као ОЕБС, важан члан Регионалног савета за сарадњу, који је оперативна рука ПСЈИЕ...
Очекујемо да ће предстојећи избор за новог генералног секретара Савета за
регионалну сарадњу (РЦЦ) и мог драгог пријатеља и колеге Горана Свилановића унети нову динамику и допринети још тешњој сарадњи између РЦЦ и ПСЈИЕ“, рекао
је Јеремић. Министар Јеремић је подсетио да је Србија 2011. године успешно председавала
разним регионалним организацијама, међу којима Централноевропском иницијативом,
Јадранско-јонском иницијативом и ПСЈИЕ. Он је подсетио на приоритете председавања
Србије, међу којима су успостављање координисаног приступа борби против
организованог криминала и тероризма, развој стратегије јачања заштите природне
средине, као и промовисање културне сарадње.
„Верујемо да је културна димензија интегрални део окончања процеса помирења, као и
решавања питања избеглица“, рекао је шеф српске дипломатије и додао да ће Србија
наставити да игра активну улогу у јачању веза Југоисточне Европе са Унеском. Он је
истакао да су током српског председавања предузети конкретни кораци у постизању
консензуса о томе како да се у потпуности заштите права избеглица на Балкану.
Подсећајући на министарску конференцију на ту тему у новембру у Београду, Јеремић је
навео да је том приликом потврђена политичка воља учесника да наставе да се ангажују на
проналажењу свеобухватног регионалног решења за проблеме избеглица.
Институционално јачање ПСЈИЕ и обезбеђивање нужних алатки за ефикасније решавање
регионалних изазова било је, према његовим речима, једно од најважнијих питања на
којима се Србија ангажовала током свог председавања.
ОБИЈЕНА КУЋА
Вечерње Новости, Датум : 15.6.2012, Страна : 26
Пљачка српске имовине
КЛИНА - У повратничком селу Клинавац, код Клине, на Космету, прексиноћ је
обијена и опљачкана кућа чији је власник Србин, чиме је настављена серија пљачке
имовине српских повратника у Метохији. Са куће у власништву Горана Видића
скинути су прозори и однето је комплетно покућство.
Како истичу представници села, од тридесетак српских домова, до сада је опљачкано њих
десетак због чега постоји опасност да се повратници, који су осим пљачкама изложени
свакодневним претњама и уценама, поново иселе из својих домова.
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СРБИЈА ЕВРОПСКИ РЕКОРДЕР ПО БРОЈУ РАСЕЉЕНИХ И ИЗБЕГЛИХ
Политика, Датум : 20.6.2012, Страна : А8
У свету се данас обележава Међународни дан избеглица, а према подацима
Комесаријата за избеглице, Србија је на првом месту у Европи по укупном броју
расељених и избеглих лица.
„У Србији статус избеглица има 66.000 лица из Босне и Херцеговине и Хрватске и
око 210.000 интерно расељених лица са територије Косова и Метохије”, рекла је за
Танјуг заменик комесара за избеглице Светлана Велимировић. Она је додала да је
Србија у претходних 20 година, према заједничким подацима Комесаријата за
избеглице и Високог комесаријата за избеглице УН, пружила уточиште за више од
850.000 људи угрожених ратом.
Велимировићева је истакла и да је највећи проблем решавање стамбених поседа,
јер више од 60 одсто избеглица и бивших избеглица нема решено стамбено
питање, али да је велики проблем и запошљавање.
Као пример, она је навела да су у функцији 39 колективних центара, као и да се од
тог броја 13 налази на Косову и Метохији у којима је смештено око 3.100 лица –
600 избеглица из бивших СФРЈ република и 2.500 интерно расељених лица.
Она је подсетила и да је одржавањем две министарске конференције 2010. и 2011.
године и донаторске конференције у Сарајеву у априлу ове године, прикупљено око
300 милиона евра за решавање стамбених питања најугроженијих избеглица у региону.
Велимировић је навела и да ће Србија наставити да тражи трајна решења за сва лица
која су морала да напусте своје домове из својих ресурса, али и уз подршку
међународне заједнице.
ПРОЂЕ ЖИВОТ, А САЊАЈУ ДОМ
Вечерње Новости, Датум : 20.6.2012, Страна : 12
Србија на дан избеглих на првом месту у европи по броју расељених и прогнаних
Већина без крова. Изграђено 4.380 станова, недостаје још 10.000
ЕВО, сабирамо године, прођоше скоро две деценије живота у избеглиштву. У овај
скромни собичак стала је сва наша избегличка мука. Прву поделу социјалних станова
нисмо прошли. Кажу: има и горих судбина. Сачекаћемо и септембар, како су обећали,
да и ми коначно добијемо кров над главом.
Радмила Миланко (51), из Обровца, тежак је инвалид. Са супругом Дамиром и ћерком
Драганом, студенткињом, и сином Дамиром, најбољим дипломцем са Правног
факултета, нада се дану када ће се, уместо у влажној просторији, са два гвоздена
кревета и старим ормаром, у избегличком кампу у Крњачи код Београда пробудити у
свом дому.
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- Жао ми је деце, моје и туђе, која су остала жељна свега и детињство и младост
проживела окружена избегличком муком - каже Радмила. - Али, и кад је било најтеже,
нисмо губили наду. Не губимо је ни данас.
Породица Миланко је међу 3.100 људи који живе у преосталих 39 избегличких
центара широм Србије. Од некадашњих 700 затворено је 661, а изградњом станова
за најугроженије категорије њихов број ће се, кажу надлежни, и даље смањивати.
На Међународни дан избеглица, који се данас обележава, а према подацима
Комесаријата за избеглице, Србија је на првом месту у Европи по укупном броју
расељених и избеглих лица.
- У Србији статус избеглица има 66.000 лица из БиХ и Хрватске и око 210.000 интерно
расељених лица са територије Косова и Метохије - каже Светлана Велимировић,
заменик комесара за избеглице.
У претходних 20 година, више од 850.000 људи угрожених ратом нашло је уточиште у
Србији. Али већина, чак око 60 одсто, према подацима Комесаријата за избеглице и
Високог комесаријата за избеглице УН, нема решено стамбено питање.
- Трећина од преосталих 39 колективних центара налази се на Косову и Метохији каже Велимировићева. - У њима је смештено 600 избеглица из бивших СФРЈ република
и 2.500 интерно расељених лица.
До сада је широм Србије изграђено 4.380 станова. План је да се у оквиру
Регионалног програма у наредних од пет до седам година у своје домове усели још
10.000 избегличких породица. На Донаторској конференцији одржаној у Сарајеву,
формиран је поверилачки фонд којим управља Банка за развој Савета Европе.
Регионални пројекат вредан је 580 милиона евра. Захваљујући донацијама, кров над
главом добиће 73.000 најугроженијих категорија избеглица и мањи број интерно
расељених у региону.
Предвиђени су и други видови помоћи - између осталог, и откуп домаћанства са
окућницом у вредности од 770.000 динара, као и помоћ у грађевинском материјалу
или намештају по породици у вредности до 110.000 динара, као и донација пакета
грађевинског материјала за радно способне породице, вредна 440.000 динара.
Антрфиле : Прикупљено 300 милиона ЕВРА
НА две министарске конференције, одржане у претходне две године, и на донаторској
конференције у Сарајеву, прикупљено је око 300 милиона евра за решавање стамбених
питања најугроженијих избеглица у региону - каже Светлана Велимировић.

ПОЧЕО ПОПИС ИЗБЕГЛИЦА-БЕСКУЋНИКА
Данас, Датум : 20.6.2012, Страна : 19
Градска управа за социјалну заштиту данас ће почети са евидентирањем
стамбених потреба избеглих и расељених лица који имају пребивалиште или
боравиште на територији Новог Сада. Евиденција се ради како би се тачније
сагледала ситуација у којој се налазе ови људи, и утврђене стамбене потребе у
циљу пружања помоћи онима који су се определили за интеграцију, односно
останак у Новог Саду.
Евидентирање траје сваког радног дана до 18. августа, а избегли и прогнани који
немају решено стамбено питање треба да се јаве у месне заједнице у делу града где
пребивају.
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УЈЕДИНИЛИ СЕ СРБИ
Данас, Датум : 21.6.2012, Страна : 3
Видовдан ће у Грачаници први пут заједно обележити српска и косовска општина
Срби на КиМ без обзира на разлике иду ка истом циљу, каже министар Богдановић На
прослави нам не требају политика и поделе, став је СПЦ Финансирамо концерт Биљане
Крстић, кажу из општине Грачаница
Грачаница, Београд - Упркос двовлашћу у Грачаници, где се налазе седиште
општине Приштина које спада под систем локалне самоуправе Србије и центар
грачаничке општине из система Владе Косова, овогодишња прослава Видовдана у
централном делу КиМ требало би да буде у знаку „националног јединства“, тврде
у обе општине, као и у Београду.
У припремама за обележавање 623. годишњице Косовског боја учествују Епархија
рашко-призренска, Министарство за КиМ преко Дома културе Грачаница, као и
косовска општина Грачаница.
Из више извора на северу КиМ Данасу је потврђено да политички представници Срба
из овог дела Покрајине 28. јуна неће доћи у Грачаницу и на Газиместан.
„Као и претходних година, Видовданске свечаности под покровитељством
Министарства за КиМ организује Дом културе Грачаница. Министарство је
припремило више од 10 аутобуса за превоз расељених косовских Срба“, каже за Данас
министар за КиМ Горан Богдановић.
На питање Данаса да ли је за званични Београд политички проблематично учешће
косовске општине Грачаница у организацији прославе и евентуални долазак српских
министара из Владе Косова, Богдановић одговора да је „Видовдан свесрпски сабор и
празник од општег националног значаја, на који Срби не би требало да се деле“. Према
његовим речима, „сви Срби, без обзира на постојеће разлике, иду ка истом циљу“.
„Епископ рашко-призренски Теодосије одржао је састанак с председницима општина
Приштина и Грачаница на којем је договорено да се овогодишње видовданске
манифестације одрже без политике и подела. У договору са Црквом, општина
Грачаница је обезбедила бину“, објашњава за Данас Дејан Јевтић, директор Дома
културе.
Иако се на терену спекулише да Приштина финансира прославу, Јевтић тврди да је
косовска општина укључена „само организационо, али не и финансијски у обележавање
Видовдана, које као и до сада организује Дом културе Грачаница уз подршку
Београда“.
Видовданске свечаности почеле су још 4. јуна, а у току је низ манифестација, које ће се
завршити у порти манастира Грачаница избором најлепше „Косовке девојке“ 26. јуна,
затим доделом песничких награда 27. јуна, а на сам Видовдан литургијом у манастиру
и парастосом на Газиместану.
- Општина Грачаница је, у договору са Црквом, предузела све да манифестацију
подигнемо на што виши ниво. Обезбедили смо бину с расветом у манастирској порти, а
финансијски помажемо одржавање концерта Биљане Крстић и позоришних представа,
које Црква организује - каже за Данас Бојан Стојановић, председник косовске општине
Грачаница.
Стојановић тврди да на Видовдан неће бити позвани представници Владе Косова, а из
Епархије рашко-призренске поручују да на Видовдан „неће делити људе по политици и
да су сви добродошли“.
Антрфиле : Неизвесно да ли ће Николић на Косово
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Како је Данасу речено у Председништву Србије, још је рано за одговор на питање
да ли ће 28. јуна у Грачаници и на Газиместану бити и нови председник Републике
Томислав Николић, који се тренутно налази у Рио де Жанеиру на конференцији
УН.
Патријарх српски Иринеј, како је Данасу незванично потврђено у Патријаршији,
на Видовдан ће служити свету архијерејску литургију у Грачаници и парастос
српским јунацима на Газиместану. За сада је известан и долазак епископа бившег
захумско-херцеговачког Атанасија (Јевтића). Да ће на Косово отићи за Данас је
потврдио и министар Горан Богдановић.
„ЕРП у егзилу“
Видовдан ће и ове године свечано бити обележен и у „ЕРП у егзилу“, како себе
називају рашчињени епископ бивши рашко-призренски Артемије и њему верни монаси.
Централна свечаност, како је Данасу речено, одржаће се у „катакомби“ у Барајеву манастиру светог Јустина Ћелијског, где ће литургију служити владика Артемије. Као и
прошле године, припрема се Видовданска литија - наставак вишегодишње традиције
Видовданског марша, која ће уочи празника кренути с Трга републике у Београду.
У СРБИЈИ 300.000 РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
Преглед, Датум : 21.6.2012, Страна : 5
Јуче и код нас обележен Светски дан избеглица
Дневно се реши стамбени проблем пет расељених и избеглих породица, а тим темпом је
потребно још 17 година да се реши проблем свих расељених и избеглих, каже комесар
за избеглице Владимир Цуцић
У Србији живи око 300.000 избеглих и расељених особа, од којих је њих 3.000смештено
у колективним центрима о којима се стара држава, а око 12.000 њих је у такозваним
непризнатим центрима. Комесар за избеглице Владимир Цуцић изјавио је јуче, поводом
обележавања Светског дана избеглица, да је свака десета особа коју срећемо на улици у
Србији дошла принудно односно протерана је однекуд.
„Никог нећемо исељавати, ми људе усељавамо. Нико није изашао на улицу из центра.
Годишње затварамо по десет колективних центара са у просеку око 1.200 људи. Нешто
мање од 3.000 људи је остало у центрима, али имамо их још 2.000 у непризнатим
центрима којима нико није помогао, јер нема правног основа и близу 10.000 људи је у
неформалним ромским насељима, који су дошли са Космета“, рекао је Цуцић.
Он је новинарима приликом посете колективном центру избеглих и расељених у
Крњачи рекао да је, имајући то у виду, тешко схватити да овај дан треба посебно
обележавати. „Око 300.000 људи у Србији се сваког дана буди као интерно расељена
особа или избеглица. САД и ЕУ су направиле најбитнији притисак да за
регионални процес који је завршен донаторском конференцијом и очекујемо да
кроз њега у наредних пет година 16.780 породица у Србији добије трајно решење
својих проблема“, навео је комесар.
Амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик рекла је у центру у Крњачи да су САД
од 1997. године донирале више од 30 милиона долара за решавање проблема
избеглица. „Привржени смо идеји да што више помогнемо људима који су патили
и обезбедимо бољу будућност за њих и њихове унуке. И даље ћемо радити с
комесаријатом, УНХЦР-ом и ОЕБС-ом на томе да се пронађе адекватно решење“,
рекла је Ворлик.
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Она је апеловала на све грађана да размисле шта могу да учине за бољу будућност
избеглих и расељених у Србији, чијом ситуацијом је, како је истакла, веома дирнута.
„Многе од ових породица су у тешкој финансијској ситуацији и здравље им је
угрожено. Много година су овде, па су и емоционално угрожени и морамо им помоћи“,
казала је амбасадорка.
Цуцић је казао и да се у Србији дневно за пет породица расељених и избеглих реши
стамбени проблем, али да је тим темпом потребно још 17 година да се реши проблем
свих расељених и избеглих. „Пет проблема дневно решавамо. У некој од 120
општина људи добију грађевински материјал, монтажну кућу, сеоско домаћинство
или стан. Тим темпом нам треба још 17 година да решимо проблем.
Надамо се да јако брзо неће бити овог центра, да неће бити центра у Смедереву и
ниједног центра у Србији“, навео је комесар. Он је додао да је у Србији било 700
колективних центара у којима је било смештено око 60.000 људи, а да је остало још 38
центара укључујући Косово и Метохију, где их је 13.
Према речима Цуцића, Комесаријат за избеглице је једна од ретких институција у
Србији чији се буџет повећава, али, како је додао, не треба Србија да решава
проблеме јер су у Србији потребе, а права негде другде. „Да је проблем решен као
у Босни - Комисијом за имовинске захтеве, да је људима враћено њихово, не бисмо
имали никог овде, да не постоји 36.000 уништених имовина на Космету.
Враћање станова и пензија у Хрватској није наше питање, већ уп-раво оних који и
после 20 година одбијају да та права врате“, навео је он.
Цуцић је казао да, нажалост, није извршена супституција и поред свих напора САД и
ЕУ и истакао да Србија није ником запалила кућу нити ускратила нешто.
Комесар је захвалио Мери Ворлик на ангажовању у решавању проблема избеглих и
расељених и истакао да је она једна од ретких из дипломатског кора која је у томе
истрајна и максимално посвећена. Амбасадорка САД је пре посете колективном центру
у Крњачи обишла и прву зграду социјалног становања за избегла и расељена лица у
Великом Мокром Лугу, као и породицу Фуруновић избеглу са Косова, настањену у
београдском насељу Миријево. Породица Фуруновић се бави грнчаријом и у више
наврата је добила помоћ од Канцеларија Стејт дипартмента за машине које користи у
породичном занату, којим се бави већ седам генерација.
Амбасадорка је у Великом Мокром Лугу посетила трочлану породицу Дашић, избеглу
са Космета, а настањену у недавно насељеној згради са 20 станова за избегле и
расељене.

800
Курир, Датум : 21.6.2012, Страна : 4
800 избегличких породица стамбено је збринуто у Војводини, саопштио је Фонд
запомоћи избеглима
ТРАЖИМО ФОНД ЗА ИЗБЕГЛЕ
Курир, Датум : 21.6.2012, Страна : 4
Миодраг Линта
БЕОГРАД - Коалиција удружења избеглица затражила је јуче да се будућа влада и нови
парламент озбиљније позабаве проблемима ове популације и остварењем њихових
права.
- Тражићемо оснивање фонда чији би задатак био да помогне интеграцију оног
дела избеглих и прогнаних који су и даље подстанари или живе у колективним
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центрима, те да се подстакне повратак отетих имовинских права - казао је
председник коалиције Миодраг Линта.
ИЗБЕГЛИЦА ЈЕ СВАКИ ДЕСЕТИ ЧОВЕК У СРБИЈИ
Курир, Датум : 21.6.2012, Страна : 7
Амбасадорка САД посетила колективни центар у Крњачи
Са 300.000 избеглих наша земља је прва у Европи
БЕОГРАД - Опстанак!
- Око 300.000 расељених или избеглих лица налази се у Србији. У колективним
центрима има око 3.000 људи, још 2.000 борави у непризнатим центрима и око 10.000 у
неформалним ромским насељима - рекао је Владимир Цуцић, комесар за избеглице,
који је са амбасадорком САД Мери Ворлик посетио избеглице у колективном центру у
Крњачи.
На Међународни дан избеглица комесар је истакао да у Србији сваки десети човек има
статус избеглог лица и да смо први у Европи по њиховом броју. Мери Ворлик каже да
је влада САД за решавање тог проблема, као и проблема затварања колективних
центара, од 1997. издвојила 30 милиона долара.
Антрфиле : Проблем трговине људима
Амбасадорка САД у Србији Мери Ворлик изјавила је да је Србија урадила много у
решавању проблема трговине људима и да убудуће треба све више да ради на
заштити жртава и судском гоњењу оних који се баве трафикингом.
- САД верују да је Србија напредовала у решавању проблема трафикинга, али треба
обезбедити да тај проблем буде међу приоритетима - истакла је амбасадорка.
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ДИСКРИМИНАЦИЈА ПОВРАТНИКА У СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ
Политика, Датум : 22.6.2012, Страна : А4
Загреб – Невладина организација Српски демократски форум (СДФ) упутила је
отворено писмо премијеру Зорану Милановићу и надлежним министрима, у коме
упозорава на негативну праксу око стамбеног збрињавања српских избеглица и
повратника у Хрватску, преноси Танјуг.
Само се овој категорији страдалих у рату у поступку стамбеног збрињавања додатно
отежавају права и обавезе, јер морају у континуитету током шест месеци боравити у
стану или кући које су добили од државе на коришћење у поступку стамбеног
збрињавања, истиче СДФ.
Како наводе из форума, ако повратници у тим становима не бораве у поменутом
периоду, државно тужилаштво против њих покреће тужбе по службеној дужности
за накнаду и повраћај средстава.
Моментално постоји 150 тужби против власника којима је држава утврдила да не
станују континуирано шест месеци у кућама или становима у којима им је држава
дала право стамбеног збрињавања.
Како истичу у СДФ-у, повратници нису у могућности да плаћају трошкове јер се
најчешће налазе у лошој материјалној и животној ситуацији, немају никакве услове за
живот, а имају обавезу континуираног становања у објектима без могућности слободног
располагања њима и тражења посла негде другде или избивања због приватних разлога.
Додатни проблем представља чињеница да се овакво кажњавање односи само на
Србе повратнике, који су због исте нелегитимне и недемократске праксе већ
изгубили станарска права 1991. и 1995. године зато што у становима нису боравили
шест, односно три месеца.
„Ни тада, а ни данас држава није уважила чињеницу више силе и стварне немогућности
боравка у наведеним становима или кућама, као што данас додатно кажњава само ту
категорију ратних страдалника и једино њима контролира и ограничава слободно
располагање имовином и правом на дом”, истиче СДФ.
Они су на такву праксу, која је у супротности са правном тековином Европске
уније и хрватским уставом, упозоравали и кроз Платформу 112, у којој су
невладине организације у Хрватској пратиле права и обавезе које Хрватска треба
да испоштује кроз поглавље 23 (основна људска права и правосуђе) до коначног
уласка у ЕУ.
ОПОМИЊУЋА „ГОМИЛА ШУТА”
Политика, Датум : 26.6.2012, Страна : А23
УВОДНИК, Миленко Пешић
Да ли је Хајредин Кучи на Светски дан избеглица, када је позивао Србе да се врате у
своје куће и на своја имања, обећавајући помоћ косовске владе, знао да је декану
Медицинског факултета Томиславу Ђокићу од породичне куће старе 200 година остала
гомила шута?

Ако и није чуо експлозију у центру Приштине, онда је његов колега у влади, шеф
косовске полиције Бајрам Реџепи требало да га обавести шта се десило.
Професор Ђокић је у разговору са колегом Живојином Ракочевићем објаснио зашто је
остао без имовине: „Нисам хтео да продам родну кућу, јер је у мени страх да бих њеним
нестанком продао себе.”
Зато је позив Тачијевог заменика Србима да се врате на косовска огњишта више
него лицемеран. Властима у Приштини је до мултиетничког Косова, које заговара
међународна заједница, стало као до лањског снега. Да није тако не би се на КиМ
за 13 година од 200.000 интерно расељених лица вратило тек нешто више од 7.000
Срба.
А они који су се вратили, поготово јужно од Ибра, живе у гетима и сталном страху
за своје животе и имовину. Само у току овог месеца у селу Калиновац код Клине
опљачкано је десетак повратничких кућа, у јужној Митровици је претучен монах
Митрофан…
Јово Јовић, председник Месне заједнице Калиновац, отворено каже да више не зна од
кога да траже помоћ: „Сви ћуте и као да једва чекају да се иселимо.”
На тај корак су се половином јуна одлучила породица Ђоровић из Клине, јер је дара
превршила меру. Милен и Слободанка Ђоровић су поручили, пошто су им „ непознати
починиоци” мишомором отровали зимницу, да су продали кућу и да се трајно исељавају
са Косова.
Све ово говори да су Срби јужно од Ибра препуштени себи самима. Тачно је да
Београд помаже онима који хоће да се врате на своја огњишта да почну живот
испочетка: купује им тракторе, даје семенску робу, саднице, стоку, опрема школе,
али оно што је најважније, Београд не може да им пружи физичку заштиту, осим да
апелује на међународне представнике у покрајини. Ни Косовска полицијска служба
не улива сигурност Србима. Углавном реагују тек када се нешто деси, а починиоци
ретко када буду откривени. А да се не заваравамо, ни Еулекс ни Кфор нису на Косову да
би штитили Србе.
Колико ће онда још српских кућа на Косову бити опљачкано или минирано само зато
што њихови власници нису хтели да их продају Албанцима?
Према подацима Невладине организације „Центар за мир и толеранцију”, у овом
тренутку постоји 22.000 захтева за повратак узурпиране српске имовине.
Привредна комора Србије је својевремено имовину протераних Срба на КиМ проценила
на четири милијарде долара.
И док председникови људи на Андрићевом венцу трагају за формулом како да
разговоре са Приштином подигну на „виши политички ниво”, а да не испадне да тиме
признају Косово, срушене куће професора Томислава Ђокића и Миланке Весић у
Приштини опомињу да од српске имовине на КиМ на крају може остати само гомила
шута.
ШТРБАЦ: ХРВАТСКА ОСТВАРИЛА САН
Политика, Датум : 26.6.2012, Страна : А4
Бањалука – Директор Документационо-информативног центра „Веритас” Саво
Штрбац изјавио је јуче да је Хрватска остварила сан свог председника Фрање
Туђмана, који је својевремено рекао да број Срба треба свести на подношљив
ниво, преноси Танјуг. Штрбац је подсетио на план бившег хрватског председника
Туђмана, који је казао да ће проблем Срба, као реметилачког фактора, за сва времена
бити решен када их буде у подношљивом броју.
„Хрвати су остварили свој сан. Добили су државу без Срба или са једним подношљивим
бројем, како су они рекли. План Туђмана је да ће проблем Срба, као реметилачког

фактора, за сва времена бити решен када их буде мање од три одсто”, рекао је
Штрбац поводом 21. годишњице хрватске независности.
Он је навео да, с једне стране, разуме Хрвате, али да не разуме то што им је благослов
дала и сад им даје међународна заједница, која их прима у све евроатлантске
институције и поред тога што није обезбеђен повратак прогнаних Срба.
БЕЛЕЖЕ ИЗБЕГЛИЦЕ БЕЗ КРОВА НАД ГЛАВОМ
Дневник, Датум : 26.6.2012, Страна : 9
У КАРЛОВЦИМА
У Сремским Карловцима у току је евидентирање избеглица и интерно расељених
лица заинтересованих за трајно решавање стамбеног питања у Србији. Они који
нису до сада успели да дођу до крова над главом и нису стекли повратнички статус
могу до 31. јула да се јаве поверенику за избеглице у карловачкој општини, Трг
Бранка Радичевића 1. Ту ће добити све додатне информације о овом попису, који треба
да покаже колико још има оних који нису су стамбено збринути. Реч је о акцији која се
спроводи на територији целе државе у организацији Комесаријата за избеглице.
Канцеларија карловачког повереника за избеглице отворена је сваког радног дана од 8
до 13 часова за странке, а информације се могу добити и на број телефона 685-3075
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КАМЕНОВАНА КУЋА СРБИНА ПОВРАТНИКА У СЕЛУ КОД ИСТОКА
Политика, Датум : 27.6.2012, Страна : А6
Приштина – Непознати нападачи каменовали су прошле ноћи у селу Жач код
Истока на Косову кућу Србина повратника Вељка Коматовића, који је агенцији Бета
рекао да је у нападу повређен његов пас и да је оштећена приколица у дворишту.
„Ноћас нисмо спавали, јер је комшија звао око поноћи и рекао да се неко мота око
његове штале. Тако смо остали будни и нешто после два сата по поноћи зачуо се снажан
прасак. Истрчао сам из куће у двориште када је другим каменом погођен пас, а онда се
све утишало”, рекао је Коматовић, преноси Бета.
ЗАГРЛИ МЕ, ЗАГРЛИ ЈАКО
Вечерње Новости, Датум : 27.6.2012, Страна : 13
У УТОЧИШТУ ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ КОЈИ СУ ПРЕРАСЛИ ДОМОВЕ И
ХРАНИТЕЉСКЕ ПОРОДИЦЕ
Несвесни свог недостатка, и у петој деценији су - деца. Покушавају да живе као остали
ПРЕРАСЛИ су дечје године, а остали деца. Велика деца. Игре и играчке животно су им
важне, исто колико и топао загрљај. И људске речи које лече њихов, од рођења
заробљени ум.
Они своје несреће нису свесни. Срећу, ипак, траже у свом, маленом свету, ослоњени
једни на друге, стварајући себи амбијент да живе као сав остали свет.
- Ја сам Горица. Гога Весић. А зову ме и Гогили. Имам (показује прсте) три године... Не,
не, имам 30 година. Да вас послужим?
- Горицу је од рођења болест омела да се развије као њени вршњаци.
Зауставила је у одрастању, па је и у четвртој деценији - дете. Једно велико дете.
Адреса, на којој живи са још четворо „другара“, махом старијих од тридесет новобеоградска Улица Џона Кенедија 1. Стан је на првом спрату. Уточиште за њих,
прерасле и домове и хранитељске породице, у којима су боравили до пунолетства. Сада
су добровољна брига европске асоцијације АПИ, организације која је изнајмила стан за
ових петоро људи и плаћа га. Као и остале трошкове њиховог боравка на овој, али и
другим адресама у Београду. Реч је о организацији која их усмерава ка бољој
интеграцији у заједници.
- Ја сам Влада Ћирић, фудбалер. Волим ОФК „Београд“, навијам за њега - показује
Влада исечке из новина, све вести о омиљеном клубу. - Заједно Гога и ја. И ми се
волимо. Сви знају да се волимо...
Координаторка Катарина Тадић представља и друге чланове маленог, топлог
домаћинства.
- Ово је Јовица Павловић, па Јелена Симановић, а ово је наш Лаки, Предраг Латас (Лаки
неће да се упозна са „непознатима“). Има 49 година, а срамежљив је и покрива лице
шакама. Охрабрио се тек после десетак минута.
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- Ја сам кошаркаш. Играм овде са друштвом из краја. Воле ме, а волим и ја њих да волим
- говори брзо. - Само не волим када дођу нови асистенти. Ето, Каћа, да ти и то кажем.
Катарина Тадић узвраћа да је озбиљно прихватила Лакијеву примедбу и да ће је
размотрити. Асистенти Биљана Репић, Сузана Ристић и Александар Станковић, навикли
на овакве примедбе, само су се насмејали. Смех се проширио, па је цела заједница,
одједном, сва у смеху.
- Загрли ме, загрли ме јако - скочила је Горица и зачас је била у загрљају са Каћом.
Дугом загрљају.
- Они су, ма колико им наша пажња била посвећена, увек жељни љубави. Као права
деца. Искрени и добри.
Ова „деца“ (од 25. године о њима брине АПИ у Београду) уточиште су нашли у седам
београдских станова, на различитим адресама. Четири таква стана уступио им је град.
Три су закупљена и опремљена.
- Из дома за децу и омладину ометену у развоју у Сремчици, 23 је наших штићеника прича нам Катарина. - И они су, заиста, прави домаћини овог простора. Уређују га,
наравно, уз нашу помоћ. И помало сами зарађују за џепарац. Од 25, само четворо није
радно ангажовано. Изашле су нам у сусрет бројне фирме. Тако Горица и Лаки раде у
„Меку“... („Бришемо тацне, столове, спремамо оно што остане после гостију“, додају
Гоги и Лаки). Други су ангажовани у пекари, ХОМ центру, НК „Инжењерингу“...
- Слаба зарада, шта је 500 динара - поново се убацује у причу Лаки. - Тражићу други
посао.
Сви су се поново насмејали, јер њихов посао је једном недељно, по два сата. Катарина
Тадић каже:
- Нама је важно и то да је комшилук ове људе лепо прихватио. Посећују их, а и они код
њих одлазе на кафу. Људи их разумеју, доносе слаткише, поврће....
Милићи, Крсмановићи, Аџићи... Стокановићи. Они ту пажњу памте. О њој причају. Она
им греје срца, јер су као деца. Велика, а права деца.
Антрфиле : двострука помоЋ
ТОКОМ вишегодишњег трајања пројекта за помоћ и подршку особама са
тешкоћама у интелектуалном развоју, АПИ је са овим подршку спојио и помоћ
прогнанима из бивших југословенских република и расељенима са Косова. Тако
посао асистената искључиво добијају избегли и расељени. Малу заједницу, као што
је ова у Џона Кенедија 1, надгледа и помаже јој по двоје до троје асистената.
СТРУЧНОСТ УМЕСТО ПОЛИТИКЕ
Преглед, Датум : 7.6.2012, Страна : 5
„Незапосленост, нерешен стамбени и правни статус највећи су проблеми око
500.000 избеглица, који данас живе у Србији, где су се доселили због грађанског
рата из бивших југословенских република, Хрватске, БиХ, Словеније, те услед
проблема на Космету. Због тога ће приоритет у будућем раду бити пројекти
намењени радном и економском оснаживању избеглица, те сакупљању средстава и
донација из домаћих и страних извора“, истакао је јуче новоизабрани председник
Удружења избеглица и прогнаника Игор Ристић.
Он је након именовања на ванредној изборној скупштини удружења указао на многе
пропусте у раду бившег руководства, што ће се, по његовим речима, превазићи
стручним радом и кадровским решењима.
На скупу су изабрани три потпредседника, управни, надзорни и извршни одбор те
измењени статут.
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Генерални секретар удружења Томо Купрешаковић навео је да очекује
нормализацију рада ове организације која је протеклих десет година била изложена
самовлашћу досадашњег председника Милорада Муратовића.
Кадровске и нормативне измене овог удружења подржали су Асоцијација избегличких и
других удружења Срба из Хрватске, Црвени крст Србије и многе невладине
организације. Расцеп и бројне свађе у удружењу, чије је седиште већ 20 година у центру
Београда, поред железничке станице, су кулминирали када група избеглица окупљених
око Коалиције избегличких удружења недавно провалила у просторије удружења.
Суштина спора је у неслагању већине чланова удружења.
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РЕШАВАЈТЕ НАШЕ ПРОБЛЕМЕ
Информер, Датум : 2.7.2012, Страна : 4
Коалиција избеглица траЖи
Коалиција удружења избеглица затражила је јуче од председника Србије
Томислава Николића, будућег премијера и председника парламента брже и
ефикасније решавање проблема избеглих.
У саопштењу после седнице скупштине те организације наводи се да би нова влада
требало да отвори суштински дијалог са Загребом и Сарајевом о решавању имовинских
и других проблема избеглица.
ИЗБЕГЛИ ПИСАЛИ ВЛАСТИМА
Преглед, Датум : 2.7.2012, Страна : 5
Скупштина Коалиције удружења избеглица у Србији усвојила је јуче писмо о намерама
упућено новим властима Србије, са молбом да подрже њихове захтеве за поштовање
имовинских и других стечених и људских права. Писмо о намерама упућено је
председнику Републике, премијеру, председнику Скупштине Србије и шефовима
посланичких група.
У писму се подсећа да у Србији живи више од 500.000 избеглица и других грађана
који још нису остварили своја основна права у Хрватској, БиХ и Словенији.
Изражено је уверење да би проналажење свеобухватног и правичног решења проблема
избеглица и других оштећених грађана дало велики допринос миру, стабилности,
сарадњи и помирењу народа са простора бивше Југославије.
Коалиција, која тренутно окупља 65 избегличких и других удружења, тражи да
највише власти Србије подрже захтеве из петиције коју је подржало око 80.000
људи, а којом избегли и прогнани Срби траже да им се врате станарска права,
отета имовина, успоставе једнаки стандарди у суђењима за ратне злочине и реши
питање несталих лица.
Од новог руководстава Србије се тражи сазивање ванредне седнице републичког
парламента на којој би била усвојена резолуција о поштовању људских права избеглих,
прогнаних и других оштећених грађана из бивших југословенских република. Према
том предлогу, Скупштина Србије би требало да обавеже владу да покрене суштински
дијлог са Саветом министара БиХ и владама Хрватске и Словеније о решењу свих
отворених питања.
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ИЗБЕГЛИЧКА УДРУЖЕЊА ТРАЖЕ СКУПШТИНСКУ РЕЗОЛУЦИЈУ
Политика, Датум : 3.7.2012, Страна : А8
На Изборној скупштини Коалиције удружења избеглица за председника у
наредном четворогодишњем мандату поново је изабран Миодраг Линта. Од
укупно 72 удружења која су приступила Коалицији, било је присутно 112 делегата
из 65 чланица. Усвојили су писмо о намерама, које ће упутити председнику републике.
– Тражимо да државне институције подрже наша четири захтева. Прво, Петицију
избеглих и прогнаних Срба, коју је потписало око 80.000 оштећених грађана и где
се наводи 12 кључних проблема, међу којима су отета и уништена имовина,
двоструки стандарди у суђењима за ратне злочине и питање несталих лица.
Друго, усвајање скупштинске резолуције о поштовању људских права избеглих и
прогнаних. Треће, брже и ефикасније решавање стамбених, проблема избеглих,
прогнаних и расељених лица у процесу интеграције. И четврто, оснивање фонда за
пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима при Влади Србије –
каже Линта за „Политику”.
Делегати су усвојили и текст предлога резолуције који ће бити упућен свим шефовима
посланичких група, с молбом да подрже сазивање ванредне седнице Народне
скупштине и усвајање наведеног документа.
– Циљ резолуције јесте да обавеже Владу Србије да отвори суштински дијалог са
Загребом и Сарајевом о решавању наших бројних имовинских и других проблема, на
темељу Анекса Г Бечког споразума о сукцесији који је ступио на снагу 2004, у коме се
јасно наводи да ће свим грађанима бити заштићена и враћена права која су имали на
дан 31. 12. 1990. године – наводи наш саговорник.
СТИГЛА СРЕДСТВА ИЗ ТРЕЗОРА ЗА НСЗ
Преглед, Датум : 3.7.2012, Страна : 3
Београд
Национална служба за запошљавање (НСЗ) саопштила је да су јој из Трезора јуче
пребачена средства за исплату редовних новчаних накнада за незапослене и да се
очекује да ће ускоро бити пребачена и средства за активне мере запошљавања.
Танјугу је у НСЗ речено да су из Трезора пребачена средства за исплату новчаних
накнада за незапослене на основу осигурања у случају незапослености, у износу од око
317 милиона динара за исплату новчаних накнада.
С тим средствима и средствима НСЗ из доприноса укупно ће бити исплаћено 1,74
милијарде динара за новчане накнаде - редовна новчана накнада и привремена
накнада расељеним лицима са подручја Косова и Метохије. Корисници ће накнаду
моћи да подигну данас на шалтерима свих пошта у Србији. НСЗ је демантовала да је
потрошила више средстава од планираног за прву половину године, подсетивши да је
републичким буџетом НСЗ за активне мере запошљавања у овој години одобрено 3,4
милијарде динара.
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СРБИМА УЗИМАЈУ КУЋЕ
Вечерње Новости, 04.07.2012 Страна: 8
Хрватске власти траже да Срби своје обновљене куће плате 50.000 евра
Хрвати нису обухваћени истом акцијом Државног одветништва
На адресе више од 150 домаћинстава Срба повратника у Хрватској последњих су
дана дошлидописи у којима се тражи да плате обнову својих кућа . Реч је о
породицама за које Државно одветништво тврди да не живе у Хрватској, већ у
Србији. Најчешће се тражи од 25.000 до 50.000 евра за обнову кућа које стоје
празне или их власници изнајмљују .
Мену Србима, повратницима у Хрватској, влада велика нервоза шта следи, јер су
захтеви дошли само на њихове адресе. Истовремено, Хрватима чије су куће
обновљене, а они не живе у њима, ДОРХ није послао сличне захтеве. Таквих је
кућа, чији су власници Хрвати много, пре свега у Вуковару, а оне стоје празне. Рачуна
се да у готово 30.000 кућа у Хрватској које су страдале у рату нико не живи, иако
су многе од њих обновљене.
Срби у Хрватској траже да се хитно престане са том праксом која би могла да доведе да
се куће власницима поново одузимају. Многи Срби тврде да су пре рата имали
потпуно уренене куће, које су сада само делимично обновљене и у њима није
могућ живот . Од ДОРХ-а се тражи да се прекине слање захтева за финансијску
надокнаду , под претњом одузимања кућа, јер су Срби у Хрватској поново у
неповољнијем положају од свих других .
Многи власници чије су куће делимично обновљене кажу да у Хрватској не могу да
нану посао да је то један од разлога што ту не живе. У менувремену су се запослили у
Србији и чекају да се економске прилике у Хрватској побољшају. Повратнике често
чекају притисци и претње, па се неки и боје да се врате у своје куће.
Примера има много, па Срби повратници траже од нове хрватске власти јаснији став ,
поготово што је једна од обавеза Хрватске пре уласка у ЕУ да се регулише питање
повратка имовине. И из општина у којима живе Срби у Хрватској долазе приговори да
држава улаже минимална средства за развој, много мања него за друге крајеве.
Начелник општине Грачац Горан дакић каже да се том крају све ускраћује и
онемогућава, а да је повратак Срба крајње отежан.
Антрфиле:
ШТРПЦИ НА ЦЕСТИ?
Много је и примера да се не поштују судске одлуке о повратку имовине избеглих Срба.
У Книну Мирко и Ката Штрбац добили су правоснажну пресуду да могу да се врате у
своју кућу. Донедавно су живели у изнајмљеној кући, али се власник ових дана враћа и
двоје стараца могли би да остану на цести, без обзира штоу њиховој кући нелегално
живе други.
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ПРОДУЖЕНА ИЗБЕГЛИЧКА КРИЗА
Недељне новине, Датум : 23.6.2012, Страна : 3
САОПШТЕЊЕ ФОНДА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И
РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ИЗБЕГЛИЦА
И овогодишњи 20. јун Међународни дан избеглица
Србија дочекује у групи пет земаља у свету у којим је Високи комесаријат
Уједињених нација за избеглице (УНХЦР) прогласио тзв. ситуацију продужене
избегличке кризе. Мада је од ескалације ратних сукоба и распада бивше Југославије
прошло више од 20 година, у Србији и даље живи 70.000 људи с избегличким статусом,
као и 210.000 интерно расељених лица с Косова и Метохије. Половина од укупног броја
избеглица, како оних који и даље имају избеглички статус тако и оних који су у
међувремену стекли држављанство Србије, смештено је у Војводини.
Избеглички талас који се слио на простор Војводине значајно је утицао и на
демографски раст становништва јер, по попису из 2002. године, избеглице чине
чак 9,2% укупне војвођанске популације. Рекордери по броју избеглица, у односу
на укупан број становника, јесу општине Шид и Инђија, у којим избеглице у
укупној популацији учествују са 23,43, односно 21,05 одсто. У укупном
становништву централне Србије учешће избеглица је знатно мање и износи 3,5%.
Продужена избегличка криза захтева и продужено ангажовање друштвене заједнице у
решавању проблема које избеглице не могу саме решити. Економска криза и рецесија
која траје већ четири године додатно је отежала положај најрањивијих група у нашем
друштву, те значајно умањила могућности наше земље и међународне заједнице да
окончају избегличку кризу у Србији. Питања стамбеног збрињавања, материјалне
егзистенције и приступа правима избеглица јесу питања која су остала отворена премда
је од завршетка ратова изазваних распадом бивше Југославије прошло 17 година, а од
првог избегличког таласа и више од две деценије.
Према подацима Комесаријата за избеглице, УНХЦРа и другим изворима, у овом
тренутку близу 76.000 избеглица животари у тзв. стању социјалне потребе, што
чини 23,3 одсто од укупног броја свих избеглица које су дошле у Србију, док
најмање 33.000 избегличких породица немају ни теоретску шансу да саме реше
своје стамбено питање. Стопа сиромаштва међу избеглицама, дакле, готово је
двоструко већа од стопе у укупној популацији, а ако се томе придода и податак из
недавног истраживања које је спровео УНХЦР, према којем близу 32.000 породица
расељених с Косова, с 90.000 чланова, живи у беди, још видљивије постају стварне
димензије избегличког питања у Србији.
Међународна заједница је своју спремност да помогне у решавању стамбених
проблема показала подршком Регионалном пројекту решавања стамбених
потреба избеглица, у оквиру којег би кров над главом требало да добије укупно 27.000
породица са 74.000 чланова, у четири некадашње југословенске републике, а сада
самосталне државе - Србији, Хрватској, Црној Гори и Босни и Херцеговини. Укупна
вредност пројекта је 583,7 милиона евра, а на конференцији одржаној у Сарајеву 24.
априла донатори су обезбедили 260 милиона, што је довољно за почетак реализације
пројекта који ће у Србији трајати наредних пет година. Комесаријат за избеглице у
сарадњи с локалним самоуправама у овом тренутку прикупља податке о стамбеним
потребама избегличких породица, а нцв четак реализације конкретних програма може
се очекивати најесен.
За поменути програм на подручју Србије требало би да буде обезбеђено 335,2
милиона евра, што ће, како се процењује, бити довољно за стамбено збрињавање
близу 17.000 избегличких породица у Србији, или 45.000 људи. Према плану, у
оквиру програма биће изграђено 10.000 стамбених јединица, откупљено 2.000 сеоских
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домаћинстава те набављено 1.200 монтажних кућа. Такође, 3.580 породица требало би
да добије помоћ у грађевинском материјалу за започету изградњу породичних кућа.
Такође, Влада Војводине и њен „Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и
расељеним лицима" реализоваће у наредном периоду низ других програма помоћи
избегличкој популацији у покрајини, а све са циљем да се том делу становништва
омогући што бржа интеграција у овдашњу друштвену заједницу, те да се пружи
подршка оним који желе да се врате у завичај. Кроз програме Фонда досад је стамбено
збринуто 800 избегличких и расељеничких породица у Војводини, а у току је
реализација програма откупа кућа и додела грађевинског материјала у укупно 22
општине у покрајини за 2012. годину, те програм помоћи повратничким
пољопривредним задругама у Хрватској.
Обезбеђена су и средства за суфинансирање програма економског оснаживања
избеглица и расељених лица, који се реализују уз подршку Европске уније. Затварање
преосталих колективних центара за смештај избеглица на подручју Војводине
представља још један од приоритета покрајинске владе, а том циљу ћемо се сасвим
приближити до краја године, до када се очекује затварање претпоследњег, од два
преостала, таква прихватилишта у покрајини. Сви побројани, као и они бројни
непоменути програми, реализују се с пуном свешћу о потреби да читаво друштво
покаже и стрпљење и одлучност у подршци онима који су током последње деценије
прошлог века били принуђени да напусте евоје домове.
Истовремено, Међународни дан избеглица је још једна прилика да се све земље
сукцесори СФРЈ подсете на њихове обавезе из Анекса Г „Споразума о сукцесији",
којим су се обавезале да ће заштити приватну својину и стечена права грађана.
Несметан приступ правима је неопходан услов за затварање избегличког поглавља
наше новије историје.
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У ПОЖАРЕВЦУ У ПРОСТОРИЈАМА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МИГРАНТЕ
Пресс, Датум : 9.7.2012, Страна : 17
У Пожаревцу у просторијама Канцеларије за мигранте, у Синђелићевој улици, данас
почиње анкетирање избеглих и расељених особа.
Од 1992. евидентирано је 3.600 избеглих и 2.500 расељених лица. За избегле
анкетирање ће трајати до 15. августа, а за расељене до 30. септембра

ПО МЕТАК У БРАЧНИ ПАР!
Ало!, Датум : 8.7.2012, Страна : 8
СВИРЕПО УБИСТВО У ПОВРАТНИЧКОМ СЕЛУ КОД УРОШЕВЦА
Брачни пар Јевтић, иначе Срби повратници, убијен је у петак увече око 22 сата у
својој кући у селу Талиновац код Урошевца. У Милована, који је био представник
села, и његову супругу Љиљану испаљен је по један метак калибра 7,62 милиметара.
Беживотна тела у локвама крви затекао је један Албанац који је то јавио комшији убијених
Богдану Ђорђевићу. Ђорђевић је рекао да је тај Албанац, који у њиховом селу ноћу чува
куће, дошао код њега када је већ пао мрак и рекао да „Милован Јевтић лежи у ходнику
своје куће“.
Отишао сам у кућу Јевтића и видео Милована да лежи у локви крви, а потом сам у
купатилу њихове породичне куће нашао и његову супругу Љиљану, такође у крви испричао је Ђорђевић, који је са супругом дао изјаву полицији. Како је објаснио, Љиљана
је дошла код мужа у Талиновац пре неколико дана.
Јевтићи су иза себе оставили сина и две ћерке, који живе у централној Србији.
Иако их косовска полиција уверава да је убиство Јевтића изолован случај и обећава
им безбедност, Срби из села Талиновац, према речима повратника Бранислава
Миленковића, желе да оду из тог места. У овом селу живи осам српских
повратничких породица које укупно имају 17 чланова.
Ми смо ноћас захтевали да нас полиција из безбедносних разлога пребаци у Штрпце на
Брезовици. Полицајци су нам, међутим, одговорили да је полиција свуда у селу и да смо
безбедни. И даље очекујемо да нас пребаце у Штрпце, а и родбина из централне Србије
стално зове и тражи да нас одведу из Талиновца - рекао је Миленковић, а мештани су
додали и да је, док је полиција прексиноћ вршила увиђај у кући породице Јевтић, друга
кућа у селу обијена?!Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић је оценио да је
узрок оваквих и сличних злочина који се дешавају на Косову и Метохији неоткривање до
сада почињених злочина над Србима на Космету.
Ниједно убиство које се догодило на Косову и Метохији где су жртве били Срби није
расветљено, нико није санкционисан због тих злочина и таква ситуација охрабрује људе
који то раде и који су спремни на такве злочине - рекао је Богдановић.
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СРБИ ПОВРАТНИЦИ ТРАЖЕ ДА ИХ ПОЛИЦИЈА ПРЕБАЦИ У ШТРПЦЕ
Пресс, Датум : 8.7.2012, Страна : 3
Косово Мештани Талиновца узнемирени због убиства брачног пара
БЕОГРАД - Након свирепог убиства Љиљане и Милована Јевтића из села Талиновац
код Урошевца, који су претпрошле ноћи усмрћени ватреним оружјем у својој кући,
сви Срби желе да напусте ово место.
Према речима Бранислава Миленковића, у селу живи осам српских повратничких
породица са 17 чланова, сви су видно узнемирени и желе да оду.
- Захтевали смо да нас полиција из безбедносних разлога пребаци у Штрпце на Брезовици.
Одговорили су нам да је полиција свуда у селу и да смо безбедни. И даље очекујемо да нас
пребаце у Штрпце, а и наша родбина из централне Србије стално зове и траже да нас
одведу из Талиновца - наводи Миленковић.
Према његовим сазнањима, сви Срби повратници у овом селу имали су сталне понуде
Албанаца да продају своја имања, али је понуђена цена била знатно нижа од
тржишне.
Представници косовске владе, који су разговарали са Србима, покушавали су да их убеде
да не одлазе из села и да ће учинити све да им обезбеде сигурност.
Тела супружника Љиљане и Милована Јевтића пронашао је један Албанац који је то јавио
њиховом комшији Богдану Ђорђевићу, а затим је обавестио и полицију. Ђорђевић је јуче
рекао да је тај Албанац, који у њиховом селу ноћу чува куће, дошао код њега када је већ
пао мрак и рекао му да Милован лежи у ходнику своје куће.
- Отишао сам у кућу Јевтића и видео Милована да лежи у ходнику у крви, а после
дозивања, у купатилу њихове породичне куће нашао сам и његову супругу Љиљану,
такође у крви - испричао је Ђорђевић. Он је подсетио да је Љиљана дошла код супруга у
Талиновац пре неколико дана и да су Јевтићи иза себе оставили сина и две ћерке, који
живе у централној Србији.
Регионални портпарол косовске полиције Агим Гаши изјавио је да су све полицијске
јединице активиране на истрази тог злочина. Према његовим речима, Јевтићи су
убијени оружјем калибра 7,62 милиметра, са по једним испаљеним метком. Гаши је рекао
и да се спроводе специјалистички и други облици истраге.
Истражне радње су обављене још претпрошле ноћи, а форензичари су и јуче наставили рад
у кући и у дворишту убијених, у потрази за новим доказима.
ТЕОДОСИЈЕ: ТЕРАЈУ СРБЕ ДА НАПУСТЕ КОСОВО!
Ало!, Датум : 9.7.2012, Страна : 2
У селу Талиновац код Урошевца, где је у петак увече убијен брачни пар Јевтић, Срби
повратници су ипак одустали од најављеног исељавања из села, иако су од
представника косовске владе тражили да им се омогући одлазак због нарушене
безбедности.
Убиство брачног пара Јевтић једно је од тежих злочина почињених на Косову и Метохији
од доласка мировне мисије у покрајину. Међу најтеже злочине почињене над Србима
спадају убиство 14 жетелаца код Старог Грацка, убиство породице Столић у
Обилићу, убиство српске деце у Гораждевцу и убиство 12 Срба приликом напада на
аутобус код Подујева. Од доласка Кфора, на Косову и Метохији убијено је више од
1.000 Срба, а убице су откривене само у два случаја!
Брутални злочин над породицом Јевтић показује да је реч о кулминацији етнички
мотивисане репресије, која има за циљ да натера Србе да напусте своје домове и продају
их Албанцима - рекао је владика рашко-призренски Теодосије.
2

PRESS CLIPPING
Понедељак 16.07.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ЈДП ПРИКУПИЛО 60.000 ДИНАРА
Преглед, Датум : 12.7.2012, Страна : 4
Југословенско драмско позориште у хуманитарној акцији „Да сви помогнемо!“,
коју су покренули Фондација „Ана и Владе Дивац“, РТС и Високи комесаријат
УН за избеглице, прикупило 60.000 динара, саопштила је јуче фондација.
Позориште се прикључило великом броју компанија и појединаца који су
подржали акцију „Да сви помогнемо!“ и донирало средстава од представе „Тако је
морало бити“.
Осим представе, организована је и изложба радова младих уметника. „Висина донације
износи 60.000 динара, а посебно нас радује да су се нашој акцији одазвале и
институције културе.
Сматрамо да је ово почетак сарадње којом желимо да подржимо културну сцену Србије
и младе уметнике, али и да скренемо пажњу на неки од великих проблема нашег
друштва, у овом случају, избеглих и расељених који и даље живе у колективним
центрима“, изјавила је директорка Фондације „Ана и Владе Дивац“ Ана Коешал.
Југословенско драмско позориште прикључило се акцији представом „Тако је морало
бити“ Бранислава Нушића у режији Егона Савина, која је изведена 5. јуна.
ИЗБЕГЛИЦЕ ТВРДЕ ДА ИХ ЈЕ ПАТРИЈАРХ УВРЕДИО
Политика, Датум : 14.7.2012, Страна : А7
Каква је то црквена политика која разлоге за недолазак папе Бенедикта
Шеснаестог у Србију налази тако што проглашава избеглице безбедносно опасном
групом људи, питање је које се поставља у саопштењу Хуманитарног центра за
интеграцију и толеранцију поводом недавног интервјуа патријарха Иринеја за
Танјуг.
Поглавар СПЦ, наиме, рекао је да нико не би могао да гарантује папи безбедност у
Србији, с обзиром на то да у земљи живи пуно избеглица.
„Ово је не само увреда за избеглице већ и анатемишућа клетва која има озбиљне и
несагледиве политичке и друштвене последице. Ако су избеглице безбедносно
опасне, како је онда могуће да у Србију дођу највиши представници хрватске
државе, да хрватски председник посети колективни центар за избеглице у Србији
и разговара с њима, да у Србију недуго након бомбардовања дође Солана и други
високи политички и војни званичници НАТО-а, а, ето, не може папа?”, навео је у
саопштењу Ратко Бубало, председник управног одбора удружења.
Он подсећа да су више од 20 година, посебно Срби у Хрватској изложени с једне
стране, притисцима, претњама и прогону као „реметилачки фактор” у стварању
етнички хомогене хрватске државе, а с друге стране притисцима да се жртвују
државним интересима националне матице.
„Ако им не можете помоћи и изборити се да не буду дежурни кривци за све – за
недолазак папе, као разлог што је нека странка лоше прошла или изгубила на изборима,
онда их оставите барем на миру”, закључује се у саопштењу.
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У Патријаршији јуче није било доступних саговорника за изјаве поводом овог
реаговања избеглица.
Поводом изјаве патријарха јуче се огласила и Асоцијација избегличких и других
удружења Срба из Хрватске затражила од њега да прими делегацију ове
асоцијације. Документационо-информативни центар Веритас такође је јуче
оценио да изјава патријарха Иринеја, осим што наноси штету избеглицама, нема
упориште ни у блиској ни у даљој прошлости.

ЦВЕТА ЈОЈ ЈЕ И ЧЕСМА, И СИЈАЛИЦА
Вечерње Новости – Србија, Датум : 14.7.2012, Страна : 31
КАКО ДУШАНКА МАРКОВИЋ (90) ИЗ СТРИЖЕ ПРЕЖИВЉАВА УПРКОС
НЕЉУДСКИМ УСЛОВИМА
ПАРАЋИН - Село Стрижа, надомак града. Десно од пруге, после стотину метара
корачања кроз коров, стиже се до полусрушене долмаре са отпалим блатом. Е, ту живи
стара Душанка Марковић (90) - потпуно сама на свету, без иког свог, али и без воде у
дворишту. Нема, чак, ни сијалице у кући, да засветли...
Зато је Душанки геронтодомаћаца Цвета Грујић, и буквално - све!
Када смо јој дошли у посету, јадала се како ни кафом не може да понуди госте, јер јој је
понестало плина, а електрични шпорет никада није ни имала. Без струје, њој су
сувишни и фрижидер, и телевизор... Ложи један стари "смедеревац", али не и кад
"упече звезда".
Али, и то је боље него што беше зимус, на минус 20 степени... Јер, прозора као да и
нема, па "вуче" на све стране. Ипак, вели, успела је некако да се згреје у свом собичку,
што је једина предност туробног животарења у тескоби.
Иако ју је живот баш шибао, Душанка је чврста и бистрог ума. Засузи једино кад прича
о својој деци - сину и ћерки. Умрли су обоје, једно за другим. Син на трактору...
- Први муж ми је нестао у рату, а други умро пре 20 година. За њим баш толико и не
жалим... Био је музичар, ја сам певала са њим, па смо обишли читаву Србију, али
никако није могао да се одвоји од флаше. И, тако, за неколико деценија, није нас скућио
- вели Душанка, одлучна да нипошто не оде у какав старачки дом.
Кућа, каква год да је - њена је. А, ту је и геронтодомаћица Цвета, која два пута
недељно дође, опере судове, купи понешто у продавници... колико се може од
државног материјалног обезбеђења у износу тек нешто већем од 7.000 динара.
Цвета је, иначе, млада жена - из Пећи расељена са супругом и троје деце. У Стрижи
води рачуна о осморо стараца...
- Од свих којима помажем, бака Душанка је најстрашнији случај - каже Цвета.
Антрфиле : ПРОГРАМ ИЗ ЕУ
ДУШАНКА Марковић једна је од 80 старих и немоћних особа, о којима на
територији Параћина брине 14 геронто домаћица. Реч је о посебном програму
развоја локалних услуга и побољшања положаја избеглих и расељених, који ЕУ
финансира са 73.000 евра, а стручна сарадница Центра за социјални рад, Јадранка
Весић, објашњава да ће геронтодомаћице радити до марта 2013, па ће после видети
како да се та помоћ настави...
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ОДЈЕЦИ РУКОВАЊА, ГДЕ СМО ОНО СТАЛИ?
Вечерње Новости, Датум : 15.7.2012, Страна : 2
Медлин Олбрајт, бивши амерички државни секретар, оценила је да је руковање у
Дубровнику између бившег председника Србије и “мог Хашима”, како је спонтано
и са сетним осмехом назвала премијера косовске Владе, било превише хладно и
без икаквих емоција.
“Ја да сам била на месту српске стране у овом руковању, унела бих много више
осећања и потрошила минимум 15 минута за интензивне контакте у циљу
међусобног односа две стране, а посебно побољшања тог, односно тих односа.
Регионална сарадња је макар толико заслужила” - истакла је Олбрајтова.
Уставни Суд Србије саопштава да је још увек рано говорити о томе да ли је
појављивање и руковање Бориса Тадића на скупу у Дубровнику противуставно, али да
најслободније могуће тумачење Устава, а с обзиром на новонасталу равнотежу моћи,
даје слику да има елемената за покретање поступка о оцењивању уставности. С
обзиром на досад утврђени размак између онога што се учини за време једне власти и
пресуде о неуставности тих поступака за време друге власти, могуће је очекивати да ће
УСС пресуду о овом случају донети најраније између 2016. и 2018. године, и то под
условом да Тадић или његова странка не дођу поново на власт, истиче се у саопштењу
највише и по некима најбрже правосудне инстанце у Србији.
Кабинет председника Србије оштро је осудио дубровачки поступак бившег корисника
претходног кабинета и навео га као еклатантни пример крађе маркетиншких потеза, на
које искључиво право располагања има новоизабрани председник свих грађана и
ниједне партије Србије.
Кабинет председника Србије обавестио је домаћу јавност и међународне факторе да се
убрзано саставља листа оних са којима би садашњи шеф државе могао обавити
руковање, те да ТО треба схватити као последицу аутентичне воље грађана - а не ово
безначајно дрмусање рукама на некаквом полуформалном скупу од никаквог значаја за
снажно помирење у региону, снажније јачање добросуседских односа и најснажније
хемијско чишћење биографија без идеолошког континуитета.
Стечајни управник изборне председничке кампање ДС утврдио је да руковање у
Дубровнику није било на списку предвиђених предизборних активности, што би можда
- а да је то било изведено између два изборна круга - могло повећати кандидатове
шансе за привлачење белих гласачких листића, умањивање апатије код либералних
интелектуалаца и покоју похвалу код Весне Пешић. Ова три моћна оружја, констатује
стечајни управник, донела би тријумфалну победу у кампањи, вратила апстиненте
гласачким кутијама и омогућила да, у наредном четверогодишњем мандату
хипотетичког председника Србије, престане плашење бирача повратком у деведесете и
застрашивање заустављањем убрзаног приступања ЕУ.
Влада Србије у оснивању поздравила је руковање у Дубровнику као ничим изазвано,
али добровољно и добродошло скретање пажње јавности са чињенице да одговарајућих
кандидата за министарска места има мање од броја министарстава, да новца у државној
каси има мање од износа дугова и осталих расхода, да је министар рада пензионер, да је
био Гордон и да се не зна шта је, коме и с којим правом рекао, те да је дубровачки
сусрет омогућио да нико не причита пажљиво шта пише у Коалиционом Споразуму,
вероватно укључив и оне који су га потписали.
Посебну захвалност Влада је упутила бившем председнику што се, захваљујући између
осталог и дубровачком инциденту, медији више баве онима који су отишли са власти,
него онима који ће управо да дођу.
Удружење банака Србије предложило је да се уведе двогодишњи мораторијум, како на
руковање, тако и на све остале политичке делатности у Србији. Овај мораторијум би се
такође односио и на неформалне разговоре попут овога између Тадића и Тачија, а
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посебно попут оних који се односе на висину камата или задуженост српске привреде и
грађана. Мораторијум би евентуално могао да престане или после прераног, али
потпуног слома банкарског система, изазваног неликвидношћу дужника или банкротом
Народне банке Србије. Или после обоје истовремено.
Многобројне НВО, укључив и оне партијски организоване, како са леве тако и са десне
стране политичког спектра, или су подржале или осудиле Тадићев поступак.
Али једнодушна је оцена и једних и других, која ће бити изражена у планираном
заједничком саопштењу по том питању, да је чин бившег председника државе сигурно
омогућио ако не баш иностране донације, онда макар могућност да се море мање
значајних и маргинализованих организација и партија огласи по овом веома значајном
питању. Као и да је непријатно дугачка пауза између две “Параде поноса” сада коначно
испуњена макар неком темом од медијског значаја за ову врсту политичких и
друштвених фактора у Србији.
Међународна цивилна канцеларија у Приштини, тренутно у фази паковања поверљиве
документације и коверата са необележеним новчаницама, упутила је јавни апел
српским и албанским званичницима да максимално интензивирају процес руковања
макар до почетка септембра, када ће ова институција организовано и главом без обзира
побећи са функције провизорног управљања Косовом. На овај начин ће пажња јавности
бити довољно скренута са бежања на руковање, а тиме ће бити онемогућено
разматрање успеха ове канцеларије у надгледању независности, поштовању људских и
националних права, омогућавању повратка избеглих и расељених, и још минимум 1244
теме о којима би се дало дискутовати овим селидбеним поводом.
Анонимни колумниста “Вечерњих новости” захвалио се учесницима дубровачког
руковања на могућности да у овој претоплој летњој паузи између две владе, две кризе и
две епохе, нађе тему до следећег појављивања у новинама. Каква је, таква је, бољу
немамо.
КРОВ НАД ГЛАВОМ ЗА ИЗБЕГЛЕ
Дневник, Датум : 16.7.2012, Страна : 10
ДО КРАЈА ЈУЛА ПРИЈАВЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
ОЏАЦИ: У оџачкој општини живи 780 избеглих, прогнаних или интерно
расељених лица, а у Канцеларији повереника за ове особе, почело је евидентирање
оних који још увек немају решено стамбено питање. Рок за пријаву је до краја
јула.
-Када се заврши евидентирање, тада ће се тачно знати потребе ове општине за
стамбено збрињавање и колико ће новца бити потребно. Верујем да ћемо добити
довољно средстава за збрињавање свих којима је то потребно - рекао је
општински повереник за избеглице Душан Плећаш.
- Сви они који желе да им се на овакав начин реши стамбено питање, морају
пронаћи кућу која је слободна за продају, где је већ утврђено власништво и где
нема сметњи за купопродају, која ће ићи преко донатора, односно државе,
Комесаријата за избеглице Владе Републике Србије и власника куће.
У току је такође и реализација програма откупа и закупа стамбених јединица у
избегличким насељима у Српском Милетићу, Оџацима, Бачком Грачацу и Бачком
Брестовцу, којих укупно има 96. Закуп се односи на лица која су добила кључ у руке, а
откуп на принципу самоградње.
-Уколико локална самоуправа, односно Дирекција за изградњу, која има
надлежност наплате комуналног опремања, буде ставила комунално опремање у
4

цену откупа, онда ће оно утицати на повећање цене откупа. Ми смо израчунали да
би на период отплате од осам до 10 година, месечна рата износила око 20 евра.
Они који буду у могућности да у целости измире овај износ, моћи ће објекат одмах да
укњиже у своје власништво, а помоћни објекти који су евентуално изграђени на тим
парцелама, подлежу процесу легализације - рекао је Плећаш.
Уговор о откупу и закупу са корисником стамбене јединице, потписује
Комесаријат за избеглице, који је власник земљишта и објекта уз посредовање
локалне самоуправе.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ
Вечерње Новости, Датум : 16.7.2012, Страна : 19
ПОВЕРЕНИШТВО за избеглице градске општине Врачар позива избегла и
интерно расељена лица која станују на Врачару да се до 31. јула јаве
Повереништву ради евидентирања стамбених потреба најугроженијих категорија.
Повереништво за избеглице упућује јавни позив у складу са упутством
Комесаријата Републике Србије, за чије потребе се и попуњава упитник о
стамбеним потребама породице.
Избегла и интерно расељена лица са територије општине Врачар могу лично да се
обрате Повереништву за избеглице сваког радног дана од осам до 14 часова у Сазоновој
119 или на број телефона 283 55 88.
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PRESS CLIPPING
Уторак 17.07.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)

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

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

ОД

ДОЛАСКА

ГЕНЕРАЛНОГ

Први човек УН мора да осуди злочине. За муку коју преживљавају мало једна посета
ГЕНЕРАЛНИ секретар УН, Бан Ки Мун, 24. јула ће посетити Косово. Према ономе што
се до сада зна, посетиће седиште Унмика, готово сигурно и Високе Дечане, а Срби са
КиМ се надају да ће у оквиру те посете генерални секретар потврдити да је под
окриљем УН усвојена Резолуција 1244, по којој је Космет саставни део Србије.
- Ниједан народ у 21. веку није тако маргинализован и угрожен као Срби на Косову каже за „Новости“ Горан Богдановић, министар за КиМ у техничкој влади.
- Мислим да би овим боравком генерални секретар требао да утиче на далеко већи
значај Унмика у решавању спорних питања у покрајини, поготову што је ова мисија
последњих година маргинализована.
Горан Богдановић сматра да је неопходно да Бан Ки Мун осуди злочине над
Србима и захтева од косовских власти да престану са кршењем основних људских
права Срба. Срби овде немају права на слободу кретања, сопствени језик,
имовину, нису заштићени ни у својим кућама...
У Талиновцу код Урошевца, где је недавно на кућном прагу убијен брачни Јевтић, знају
шта би рекли Муну када би се појавио у њиховом селу. Надају му се. Исто је у
повратничком Жачу, затим у српским селима око Клине и Истока, где Срби живе у
логорима без жица.
- Још смо збуњени и забринути после убиства наших комшија. Иако полиција од тада
патролира селом, страх нам се увукао у кости - прича за „Новости“ Светислав Илић,
који се са супругом Живком, као и осталих осам српских породица у Талиновцу, вратио
2006. године. Првих година смо добијали хуманитарну помоћ, али како је она временом
престала да стиже, чувамо стоку и обрађујемо окућнице, јер су имања дубље у селу
запосели комшије Албанци...
У Талиновцу, изван села одлазе једино такозваним хуманитарним комбијем и то
до Грачанице или до Штрпца, који су удаљени по тридесетак километара. Тамо
набављају најосновније намирнице, а када им затребају лекови морају до
Косовске Митровице. Једном недељно обилази их лекар из приштинског Дома
здравља у Угљару код Косова Поља и то сви контакти ван енклаве и сав „социјални
живот“.
Страх и неизвесност су свакодневица и за око 2.000 повртаника у селима општине
Исток и Клина у Метохији. Они су свакодневно на мети комшија Албанаца.
- Од када смо се вратили, марта 2010. имали смо безброј напада и притисака, покушаја
пљачке, начињене штете на имовини, крађи стоке и шуме. Недавно су породицу
Коматовић у дворишту напали суседи Албанци. На својој имовини смо буквално
обесправљени - прича Небојша Дрљевић, представник повратничког села Жач код
Истока, у коме живи 13 српских породица.
1

Антрфиле : ЗАПАЛИЛИ КУЋУ
После недавног рушења две српске кућа у центру Приштине у овом граду
прекјуче је изгорела кућа чији је власник Србин. У косовској полицији истичу да
у пожару нема повређених јер је кућа напуштена, а име власника се не наводи.
Пре двадесетак дана у центру Приштине срушене су две српске куће, професора
Томислава Ђокића, која се налази поред косовских институција, као и кућа породице
Весић. Срби сумњају да је пожар подметнут.
АЗИЛ МАЛО КО ДОБИЈЕ
Вечерње Новости, Датум : 23.7.2012, Страна : 5
Повећан број одлазака са југа Србије у земље ЕУ
У току лета повећан је број одлазака грађана са југа Србије у земље ЕУ, али они
путују са уредним исправама и у тренутку када прелазе границу не зна се да ли ће
тражити азил у тим земљама, изјавио је инспектор Одсека Полицијске управе Врање
за странце, сузбијање илегалних миграција и трговину људима Горан Крстић.
- Према нашим подацима, - каже Крстић - прошле године је негде око хиљаду до две
хиљаде грађана са југа Србије отишло у ЕУ, у циљу тражења првенствено
економског азила. Имамо потврђене податке да је више од 95 одсто тих грађана
враћено, што по споразумима о реадмисији, што је депортовано или су постигнути
споразуми о добровољном повратку у државу порекла.
Према Крстићевим речима, МУП Србије је на свим граничним прелазима, а посебно на
северу земље, који гравитирају ка Мађарској и Хрватској, битно појачао контролу
изласка грађана Србије. Појачана је и контрола превоза путника, првенствено агенција
које се баве превозом путника и туристичких организација које организовано превозе
путнике.
Велики проблем за наш рад је тај што немамо увид у евиденцију и немамо податке
о лицима којима су у земљама ЕУ одбијени захтеви за азил - додао је Крстић.
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СТАНОВИ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 25.7.2012, Страна : 22
ВЕЛИКА ПЛАНА - Још три породице са четири и више чланова које живе од
социјалне помоћи добиле су станове у новој згради у улици Живана Петровића, у
чијем је приземљу и простор за особе са инвалидитетом. Вредност објекта је девет
милиона динара.
Новцем Комесаријата за избеглице, донатора и локалне самоуправе за последње
четири године обезбеђено је 100 станова за најугроженије кроз изградњу нових
или опремање и реконструкцију старих.
ИЗБЕГЛИЦЕ
Вечерње Новости – Србија, Датум : 26.7.2012, Страна : 17
ПАРАЋИН - Расељене и избегле породице завршиће изградњу или адаптацију
својих кућа захваљујући Комесаријату за избеглице и локалној самоуправи.
Укупно девет породице добило је средства за куповину грађевинског материјала,
по конкурсу који је расписала општина.
Јавило се 36 домаћинстава. Уговори су већ потписани, а грађевински материјал може се
преузети на стоваришту. За ову намену обезбеђено је укупно 2,2 милиона динара.
Најскупљи појединачни пакет кошта 440.000 динара.
ИЗГРАДЊА
Вечерње Новости – Војводина, Датум : 26.7.2012, Страна : 17
ШИД - Грађевински материјал у вредности од 150.000 до 400.000 динара добиће 14
избегличких породица у шидској општини за завршетак започетих, или
адаптацију старих кућа. Према речима Ивице Јовића, поверника за избелице,
републички Комесаријат издвојио је 3,2 милиона динара за ову намену, а из
општинског буџета обезбеђено је још 160.000 динара.
На конкурс се јавило 69 породица, а комисија је одлучила да грађевински материјал,
који ће бити испоручен у августу, добије шест породица у Шиду, две у Гибарцу, те по
једна у Кукујевцима, Привиној Глави, Беркасову, Моровићу, Соту и Адашевцима.
МАТЕРИЈАЛ ЗА КУЋЕ ЗА ДЕВЕТ ПОРОДИЦА
Пресс, Датум : 26.7.2012, Страна : 16
ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА
ПАРАЋИН - Девет расељених и избеглих породица које живе у параћинској општини
добило је новац за куповину грађевинског материјала за завршетак започетих кућа.
Локална самоуправа и Комесаријат за избеглице обезбедили су укупно 2,2 милиона
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динара. На конкурс се јавило 36 породица, а девет је испунило услове. Домаћинства су
већ потписала уговоре и преузимају материјал на стоваришту.
ИЗ ЕУ 2,2 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА
Блиц, Датум : 26.7.2012, Страна : 10
КОМЕНТАР
Донације Србији из ЕУ од 2000. износе око 2,2 милијарде евра. И државе чланице су
Србији доделиле значајне донације на основу билатералних односа. Србија од 2007.
године прима бесповратну претприступну помоћ из ИПА програма, од чега се
финансирају пројекти који помажу реформе са циљем приступања Србије ЕУ.
Србија сваке године повуче око 200 милиона евра бесповратних средстава за
пројекте којима управља Делегација ЕУ у Србији.
Заједно са Владом Србије одређује се какви ће пројекти бити финансирани, а
најважније је да грађани имају директну корист.
У протеклих пет година израдили смо преко 600 стамбених јединица за избеглице
и интерно расељене и збринули 5.000 људи.
Изградили смо далековод између Ниша и Лесковца и поставили fi лтере за
отпепељивање на Термоелектрану „Никола Тесла Б“. Набавили смо опрему за рано
откривање рака као и 252 амбулантних кола. Унапредили смо систем за прерађивање
отпадних вода у Суботици, улажемо у изградњу Жежељевог моста.
Помажемо реформе образовног система, државне управе, правосуђа и много других
сектора. Сада се Србија припрема да аплицира за акредитацију за Децентрализовани
Имплементациони Систем (ДИС) претприступних фондова. То значи да ће Србија
самостално управљати коришћењем фондова. Циљ је да се Србија оснажи како би
касније еfi касно управљала и фондовима ЕУ када постане чланица.
МАРТИН КЕРН Делегација ЕУ у Србији
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ОБЕЗБЕЂЕН ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА СТАНОВЕ РАСЕЉЕНИХ
Политика, Датум : 27.7.2012, Страна : А15
Крагујевац – Комесаријат за избеглице Србије и локална самоуправа Крагујевца
обезбедили су грађевински материјал за изградњу или адаптацију стамбеног
простора намењеног интерно расељеним породицама у том граду, у износу од два
милиона динара, преноси Бета.
Осам породица је у Скупштини града Крагујевца потписало уговоре о додели
грађевинског материјала у вредности од 300.000 динара.
Чланица градског већа за социјалну политику и друштвену бригу о деци Слађана
Бошковић рекла је новинарима да је ова помоћ намењена побољшању услова становања
интерно расељених лица на територији Крагујевца.Она је навела и да у Крагујевцу
живи више од 10.000 расељених и да су потребе за становањем огромне а могућности
ограничене.
Бора Петковић је са породицом дошао из Урошевца у Крагујевац где већ 13 година
живи као подстанар. „Искористићу ову помоћ у грађевинском материјалу за изградњу
нове куће од око 100 квадрата”, рекао је Петковић.
Станиша Васиљевић из Ораховца у Крагујевцу живи од 2000, а његова породица има
десет чланова. „Кућу сам почео да градим 2004. и верујем да ћу је уз ову помоћ сигурно
завршити и зато сам захвалан. И Комесаријату, и граду Крагујевцу, као и свим добрим
људима”, рекао је Васиљевић.
ОСАМ ПОРОДИЦА ДОБИЈА ПОМОЋ ЗА ИЗГРАДЊУ
Преглед, Датум : 27.7.2012, Страна : 5
Крагујевац
Представници градске управе Крагујевца и повереништва републичког Комесаријата за
избеглице потписали су јуче уговоре са осморо расељених лица са Косова и Метохије,
о бесповратној помоћи за набавку грађевинског материјала, чија је појединачна
вредност до 300.000 динара. "Помоћ је намењена за изградњу стамбених објеката или
реконструкцју постојећих", рекла је члан градског већа за социјалну политику и
друштвену бригу о деци Слађана Бошковић.
Она је истакла да је реч о заједничком пројекту градске управе и републичког
комесирајата, вредном нешто више од 2,4 милиона динара, од чега је Крагујевац
обезбедио 220.000 динара, а остало комесаријат. Наглашавајући да је помоћ,
додељена онима којима је најпотребнија, а који су учествовали на конкурсу,
Бошковић је подсетила да на територији Крагујевца живи око 10.000 расељених
лица.
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НОВИ ОБЈЕКАТ ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У КОВИНУ
Политика, Датум : 28.7.2012, Страна : А8
Новоизграђени објекат за социјално становање у заштићеним условима, са 15
станова, у понедељак ће бити отворен, а убрзо ће се у њега уселити дванаест
најугроженијих избегличких породица и интерно расељених лица из колективног
центра „Чардак” и три социјално угрожене породице из Ковина.
Изградњу овог објекта финансирала је Европска унија из програма подршке
избеглицама и интерно расељеним лицима у Србији, уз финансијску подршку Фонда за
пружање помоћи избеглицама, прогнаним и расељеним лицима Војводине и локалне
невладине организације „Хаусинг центар”, у сарадњи са Комесаријатом за избеглице
Републике Србије, а реализатор овог пројекта је „Хаусинг центар”.
АКО НЕ БУДЕ ЗА ПЕНЗИЈЕ И ПЛАТЕ, ИДЕМО ИЗ ВЛАДЕ
Пресс, Датум : 29.7.2012, Страна : 6
Београдски модел морамо применити у Србији
интервју недељеМилан Кркобабић потпредседник ПУПС-а
Три разлога Ушли смо у ову владу из три кључна разлога - да пензије прате плате, да
нема замрзавања плата и пензија и због социјалне политике
Лепа вест за жене Као што у Београду све жене које оду на трудничко одсуство
добијају целу плату, и труднице у Србији ће имати ту могућност
ПУПС је ушао у ову владу из три кључна разлога - да пензије прате плате, да нема
замрзавања плата и пензија и због социјалне политике, изјавио је у интервјуу за Пресс
недеље потпредседник те партије Милан Кркобабић.
- Овој земљи треба потпуно нова и препознатљива социјална политика. Може свако да
нуди свашта, али ПУПС нуди београдски модел социјалне политике који је у пракси за
протекле четири године верификован. Зато смо инсистирали да тај београдски модел
буде део коалиционог споразума нове владе - каже Кркобабић.
Је ли тај београдски модел ваш или сте га преотели од ДС-а?
- Београд је најпробирљивије политичко тржиште и ако је та идеја у Београду прошла, а
ја као носилац изборне листе освојио треће место и 10 одсто гласова, онда значи да је
то одлично обављен посао. Ако градоначелник Београда каже да је у укупној политици
главног града социјална политика високо котирана, онда тај пример може и мора да
послужи као модел социјалне политике целе Србије. То је једино проверено и са чим
нова влада може да иде слободно пред грађане. Све остало је на бази покушаћемо,
видећемо, обећавамо, али ово је потврђено.
Шта је то што ћете из Београда све пресликати на Србију?
- Тринаеста пензија за готово 400.000 људи у Србији који имају примања испод 15.000
динара. Они ће добити 13. пензију од 15.000 динара у четири једнаке рате. Знамо да то
кошта 50-60 милиона евра, али знамо и да је то најкорисније утрошен новац. Неће то
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бити монетарни удар, јер где сте видели неку бабу у Србији која ће када добије тај
новац ићи да купи девизе и направи пометњу на девизном тржишту. Којешта.
н Када ће пензионери добити ту помоћ?
- Захваљујући ПУПС-у, до краја октобра ће тим људима лећи на рачун први део
помоћи, око 4.000 динара.
Залагали сте се за социјално предузетништво. Шта на том пољу може да се
очекује?
- Из Београда узимамо и сегмент отварања трећег сектора привређивања, односно
социјалног предузетништва које је дало одличне резултате. У наредном периоду
ћемо по том основу омогућити да добије посао до један одсто радно способног
становништва. То је у Србији негде око 70.000 људи из маргинализованих
друштвених групација - особе са инвалидитетом, избегла и расељена лица,
мањинске групације, жене и мушкарци старији од 45 година, који не требају
ником јер не могу у пензију, а неће нико да их запосли. Тај концепт из Београда
може да заживи и у Србији и он је та спона између социјале и економије.
Има ли још неко београдско искуство на којем ће ПУПС инсистирати?
- Мој слоган је „Београд данас, Србија већ сутра“. Све друго је магловито, а београдски
модел социјалне политике је проверен, што је уосталом 1.800.000 људи верификовало
на изборима. Урадићемо још нешто - све труднице које су у Србији кажњене
одузимањем 35 одсто од плате више неће бити на том губитку.
Као што у Београду све жене које оду на трудничко одсуство добијају целу плату, и
труднице у Србији ће имати ту могућност. То је најлепша вест за жене у Србији.
Страхујете ли можда да коалициони партнери неће испоштовати те ваше циљеве?
- Не, јер је то саставни део коалиционог споразума.
Али поједини нови министри су оценили да је каса празна...
- Хајде да пензионери више не слушају те приче. Одговорно тврдим да нико никада
неће довести њихове пензије у питање. А ко не уме да обезбеди средства из буџета за
пензије, и врата и степениште у Влади су велики и може одмах да крене да изађе. Нема
пензија за пензионере и плата за раднике, онда, господо, нема ни подршке ПУПС-а, ни
министарских места. И не мислим ту само на Динкића, него на све министре.
На ком је становишту ПУПС када је реч о Београду?
- Често се говори о томе да ли ће београдска власт да преживи или не. Чак о томе
причају, што је за мене чудно, и они који не учествују у београдском парламенту. Ево,
поручујем отворено свима - ПУПС има четири посланика плус једну нестраначку
личност. Дакле, имамо пет мандата и Драган Ђилас има подршку 50 одборника ДС-а,
што је укупно 55 од 110 одборника. Значи у овом моменту не постоји могућност за
Ђиласову смену, јер заговорници те смене немају већину.
ПУПС неће дозволити промену власти у Београду?
- Можемо да мењамо власт у Врању, на Вршкој чуки или Бесној кобили, али у Београду
не можемо. Мешетари не могу да прођу у Београду. ПУПС једноставно неће дозволити
Ђиласов одлазак.
Зашто сте окренули леђа ДС-у и направили савез са СНС-ом на републичком нивоу?
- Сви који прате политички живот знају да ПУПС нема ни пријатеље ни непријатеље,
већ да само тражимо коректне партнере за реализацију наших циљева. Нисмо се
груписали ни на страну ДС-а, ни на страну СНС-а. ПУПС има 12 посланика и то је
добар посланички клуб, али није био одлучујући код формирања Владе. Определили
смо се на бази договорених циљева. А избори су показали да се варају сви који мисле
да у Србији постоје два пута. Једни су освојили 24, а други 22 одсто, дакле нису ни
заједно освојили више од 50 одсто. Наша коалиција СПС-ПУПС-ЈС има подршку 15
одсто грађана и по чему су они победници? Једини истински и прави победник избора
је Ђилас са 37 одсто гласова. А једино наша коалиција нуди тај прави трећи пут социјалне правде, социјалне државе и социјалне одговорности.
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Јесу ли тачне спекулације да је ПУПС уцењивао партнере приликом формирања Владе
са добијањем бројних директорских функција?
- ПУПС је само покушао да преузме део одговорности за реализацију циљева око којих
смо се договорили с партнерима. Наравно, нисмо политички наивни да дефинишемо
циљеве а онда препустимо било коме да их реализује на било који начин. Не. ПУПС
хоће да преузме део одговорности. И преузећемо у сразмери у којој партиципирамо у
владајућој коалицији. Ништа више и ништа мање.
Медији су спекулисали да ћете бити на разним позицијама. Какве су ваше амбиције?
- Моје амбиције су се испуниле кроз циљеве ПУПС-а које смо наметнули владајућој
коалицији. Београдски модел, који сам радио четири године и који је усрећио и помогао
толико великом броју људи да живи боље, за мене је најбоља лична сатисфакција. Све
остало су била нагађања и покушаји да се умањи рејтинг ПУПС-а с намером да се
сакрију ти други крупни играчи који узимају све, а да тобож тамо неко у неком ПУПСу тражи ово или оно. Али у лажи су кратке ноге, јер ПУПС никада никога није
уцењивао.
Антрфиле : Кошмар у парламенту
Тренутно је у жижи политичких дешавања прекомпоновање власти на локалу широм
Србије...
- Србија је данас у парламентарном развоју демократије отишла корак назад. Ово што
се дешава по општинама не може ником да служи на част. Прелетања, свађе, то је
налик на друмску механу када се погасе светла и почне туча. Надам се да ће неко да
упали светло, јер у овом кошмару у парламенту Србије има више од 40 партија, а у
Скупштини Београда мање од 10.
Видећемо какав је Дачић мајстор
Јесте ли тражили место заменика директора БИА?
- Ма, био сам предложен за све осим за начелника Генералштаба. Проблем је што бих
за ту функцију морао да будем генерал, а ја нисам догурао ни до десетара.
Верујете ли да ће Дачић издржати цео мандат?
- То се никада не зна. Дачић као премијер је нешто што је произашло као резултат ових
избора и има нашу подршку. Од Скупштине је добио мајсторско писмо, а сад ћемо
видети какав је мајстор.
РОМОС ЗА ИЗБЕГЛЕ ОСОБЕ
Кикиндске, Датум : 13.7.2012, Страна : 2
До краја августа Комесаријат за избеглице Републике Србије, спроводиће
анкетирање грађана, који су имали, или још увек имају статус избеглог или
расељеног лица.
На овај начин утврдиће се стамбене потребе најугроженијих, који би требало да се јаве
Повереништву републичког Комесаријата у канцеларији број 8, у згради Општине, како
би попунили упитник о својим стамбеним и другим потребама, и на тај начин помогли
да се формира нова база података као и социјална карта њихових породица.
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PRESS CLIPPING
Среда 01.08.2012. год.
(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
70.000 МОЛИ ЗА ХЛЕБ И ОГРЕВ
Вечерње Новости, Датум : 1.8.2012, Страна : 5
МИНИСТАРСТВО РАДА ПРВИ ПУТ НАПРАВИЛО ДЕТАЉНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О
СТРУКТУРИ КОРИСНИКА СОЦИЈАЛНИХ ПОМОЋИ
Сваки трећи припада некој од „осетљивих група“ коју чине инвалиди, избеглице,
бескућници, Роми
Готово трећина грађана који куцају на врата центара за социјални рад широм
земље, припада некој од „осетљивих група“. На списку оних који су тражили
новчану помоћ, бесплатне оброке, дрва за огрев, књиге, гардеробу, налази се скоро
70.000 имена, а убедљиву већину чине Роми. По броју захтева, одмах иза ове
„највеће националне мањине“, налазе се и особе са инвалидитетом, али и
расељени, повратници, бескућници, жртве трговине људима...
Према тек обрађеним подацима, јасно се може видети да су у овој групи „клијената“
социјалне заштите најзаступљенији они ромске националности, и њих је 69,3 одсто, а да
су међу указаним помоћима најбројнија новчана давања.
- Од центара за социјални рад је 222.482 особе у прошлој години затражило и добило
неку новчану помоћ, а чак 64.349 је било из неке од посебно осетљивих група - каже
Живорад Гајић, директор Завода за социјалну заштиту који је и спровео овај посао у
пракси.
Тако је чак 44.583 Рома током прошле године живело од државне помоћи. Њих 17.013 је
добијало накнаде редовно, а још 15.919 остварило право на једнократну помоћ јер су се
нашли у непредвиђеној животној ситуацији, па им је била неопходна донација за лекове,
сахрану, превоз до болнице, поправку крова...
Остали 11.651 добио је новац у ограниченом периоду или увећане додатке услед тешких
здравствених тегоба.
У укупном року корисника нешто мање је учешће особа са инвалидитетом и оно
обухвата 12,1 одсто случајева. Интерно расељена лица су следећа група, која
обухвата 11,9 одсто или сваког десетог корисника, а све остале угрожене групе су
заступљене мање.
У Заводу додају и да у реалном животу има сасвим сигурно још више оваквих
корисника, али због методологије која се тек уходава ови су подаци још непотпуни.
- Извесно је да у Србији има више од 159 бескућника или 1.017 избеглица који су се
обратили центрима, али нису нам сви центри одговарали довољно прецизно на
наше упитнике - кажу у Заводу.
Ту тезу потврђују и у локалним центрима за социјални рад.
- Краљево је још од 1999. године општина у којој је број расељених у односу на укупно
становништво највећи. Зато је у нашем центру ова група осетљивих корисника
убедљиво најзаступљенија - каже Светлана Станић, заменица директора краљевачког
центра за социјални рад.
- А најчешће нам се обраћају тражећи новчану помоћ, али и туђу негу и једнократна
давања.
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Антрфиле : РАНИ БРАКОВИ ПРОБЛЕМ ИСТОКА
У Неготину додају да они, у односу на остатак Србије, имају своје специфичности када
су у питању корисници услуга из центара за социјални рад.
- У нашем крају многи новац зарађују преко границе и зато у нашој структури
корисника нема оних који се посебно издвајају - каже Вукосава Делетић из неготинског
центра за социјални рад.
- Али ми смо годинама имали проблем са малолетницама које се веома рано удају. И та
је пракса данас промењена, па смо од почетка ове године имали само два таква захтева.
СПОРА ОБНОВА СРПСКИХ КУЋА
Политика, Датум : 1.8.2012, Страна : А4
Загреб – Обнова кућа Срба повратника у Хрватску иде веома споро, изјавио је јуче
председник Српског народног вијећа Милорад Пуповац на отварању Регионалне
научне конференције „Српско-хрватски односи – Решавање актуелних питања” у месту
Голубић код Обровца у северној Далмацији, јавља Тањуг.
ПОЗИВ ИЗБЕГЛИЦАМА
Курир, Датум : 1.8.2012, Страна : 8
Општина Стари град
БЕОГРАД - Повереништво за избеглице општине Стари град упутило је позив
избеглицама и расељенима да се јаве у повереништво те општине ради
попуњавања упитника о стамбеним и другим потребама својих породица.
Све информације могу се добити у канцеларији повереништва у Македонској 42 или на
телефон 011/3221-576.
ПУПОВАЦ: СПОРА ОБНОВА СРПСКИХ КУЋА
Дневник, Датум : 1.8.2012, Страна : 21
ЗАГРЕБ: Обнова кућа Срба повратника у Хрватску иде веома споро, изјавио је јуче
председник Српског народног вијећа (СНВ) Милорад Пуповац на отварању Регионалне
научне конференције „Српско-хрватски односи - Решавање актуелних питања” у месту
Голубић код Обровца у северној Далмацији.
Изразивши незадовољство због споре обнове кућа, Пуповац је нагласио и да је,
како је рекао, поремећен однос права, морала и прописа. „Не обнављају се
комплетне куће, већ само по 35 квадрата по првом члану домаћинства, а по десет
додатних квадрата за остале чланове”, рекао је председник СНВ.
Он је истакао и да у односима Србије и Хрватске и даље постоје многобројна нерешена
питања као што су питања избеглица, несталих, положаја националних мањина,
процесуирање ратних злочина, међусобне тужби за геноцид пред Међународним судом
правде у Хагу нестала културна баштина.
По речима председника Демократског савеза Хрвата у Војводини Петра Кунтића,
„политички представници Срба у Хрватској и Хрвата у Србији данас се налазе у
сличној позицији, јер су у опозицији у парламенту, па ће самим тим теже
остварити своја права”.
Као проблеме с којима се суочавају Хрвати у Србији Кунтић је навео области
образовања и информисања. Посланик у Скупштини Србије Јанко Веселиновић који је
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један од иницјатора одржавања ове хрватско-српске научне конференције која се у том
месту одржава већ пет година, изразио је незадовољство јер у Голубићу у последњих
годину дана ниједна кућа није обновљена.
Село је скоро потпуно уништено за време и након „Олује” у августу 1995. године, а
мештани су почели да се значајније враћају током протекле деценије.
Ипак, у селу сада живи стотинак од предратних преко 500 становника.Скуп су
организовали Центар за историју, демократију и помирење из Новог Сада и Удружење
за историју, сарадњу и помирење из Голубића.

3

PRESS CLIPPING
Петак 03.08.2012. год.

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

ГРАЂЕВИНСКИ ПАКЕТИ ЗА 11 ПОРОДИЦА
Дневник, Датум : 2.8.2012, Страна : 11
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА У ПЛАНДИШТУ
ПЛАНДИШТЕ: У општини Пландиште и нова локална власт наставља праксу
претходне у пружању помоћи избегличким и расељеним породицама да реше
проблеме довршетка и изградње својих кућа. Тако је нови председник општине
Милан Селаковић потписао уговор о додели грађевинских пакета за 11 избегличких
породица.
Реч је о додели грађевинског материјала у оквиру пројекта „Помоћ Комесаријату
за избеглице Републике Србије намењене избеглицама кроз пружање подршке
локалним акционим плановима“ које финансира УНХЦР, а спроводи Комесаријат
по уговору из децембра прошле године.
Селаковић је рекао да је циљ пројекта пружање помоћи избеглицама које поседују
плац и почели су изградњу, имају недовршени стамбени објекат или је потребна
санација објекта ради побољшања услова за становање.
Вредност пројекта је 2,2 милиона динара, од чега је Комесаријат дао два, а
општина 110 хиљада динара. Вредност грађевинског материјала креће се од 100 до
370 хиљада динара, што зависи од исказаних предрачуна. Овом приликом речено
је да је у оквиру пројекта купљено седам кућа са окућницом у вредности од 4,9
милона динара, уз то породице су добиле грађевински пакет у вредности од 80
хиљада динара.
Председник је истакао и да је до сада са Комесаријатом за 20 избегличких
породица додељено исто толико доходовних пакета у вредности од три милиона
динара.
Најавио је два нова конкурса за помоћ породицама које до сада нису учетвовале у овом
пројекту. Грађевинске пакете добиле су породице Анкице Кајтез из Купиника, Богдана
Шолаје и Душана Вучковића из Милетићева, Милана Царевића, Милана Врцеља и
Слободана Јевтића из Пландишта, Милета Торбука, Анке Јоветић и Миленка Лужајића
из Старог Леца, Невенке Божанић из Маргите и Вукашина Љуштине из Банатског
Соколца.
ФИЛАНТРОПИЈА У ДОБА КРИЗЕ
Време, Датум : 2.8.2012, Страна : 36
ИНТЕРВЈУ – АНА КОЕСХАЛЛ, ДИРЕКТОРКА ФОНДАЦИЈЕ »АНА И ВЛАДЕ
ДИВАЦ«
"Ми себе видимо само као једну везу између људи који желе да донирају своје време,
стручност и финансијска средства са онима којима су подршка и помоћ потребне – да
све дође на право место"
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Током пет година од оснивања, Фондација "Ана и Владе Дивац" је кроз своје
акције прикупила више од 15 милиона долара. Средства су усмерена у хуманитарну
помоћ и образовне програме у Србији, али и у низу других земаља: Црној Гори, Босни
и Херцеговини, САД, Индонезији, Етиопији и Кини. За "Време успеха" Ана Коесхалл,
директорка Фондације "Ана и Владе Дивац", говори о мисији и најуспешнијим
пројектима Фондације, али и о будућим акцијама усмереним на најугроженије слојеве
становништва.
"ВРЕМЕ": Фондација се бави великим бројем хуманитарних акција, које покривају
огроман распон друштвених проблема. Ипак, чини се да је помоћ избеглим и
расељеним лицима на првом месту (пројекти РАИСЕ, "Можеш и ти"). Према
финансијским извештајима, у пројекат "Можеш и ти" уложено је убедљиво највише
средстава. Можете ли рећи нешто више о овој помоћи? Зашто баш избегла и расељена
лица?
АНА КОЕСХАЛЛ: Када се господин Дивац пензионисао и вратио са својом породицом
у Србију, мислили су да је избегличко питање завршено и да после 20 година сви ти
људи имају своје домове. Врло су се изненадили кад су сазнали да у Србији још увек
постоје колективни центри где у једној просторији живи више генерација. Ана и Владе
су провели неколико дана у колективном центру у Ковину, и тада су одлучили су
помажу избеглим и расељеним лицима све док се не затворе сви колективни центри у
Србији.
Избегла и расељена лица која живе у колективним центрима представљају категорију
људи без основних прихода за нормалан живот. Мисија Фондације "Ана и Владе
Дивац" је да помогне овим људима да остваре своје право на дом, стекну
финансијску сигурност и поново живе пристојан и достојанствен живот који
заслужују. Фондација је избеглим и расељеним лицима ово омогућила између
осталог и поменутим пројектима. У оквиру кампање "Можеш и ти" започет је
пројекат социјалног становања у заштићеним условима, који има за циљ да
избегла и интерно расељена лица из колективних центара добију свој кров над
главом. Део прикупљеног материјала и новчаних донација из ове акције издвојен
је за изградњу објеката на територији Београда, док је други део намењен за
снабдевање грађевинским материјалом породица и појединаца који су купили
плац и започели изградњу кућа, али имају финансијске потешкоће да их доврше.
Осим обезбеђивања трајних стамбених решења доделом сеоских домаћинстава,
грађевинског материјала или кроз социјална становања, неопходно је осигурати и
економску одрживост ових породица. Подршка бројних партнера допринела је да кроз
пројекат РАИСЕ обезбедимо средства да ови људи започну и своје доходовне
активности и лакше се уклопе у нову средину.
Друга група особа на које Фондација обраћа велику пажњу су млади људи, преко
акција попут "Моје вредности", или МТВ Б ГООД. По мишљењу Фондације, који су
највећи проблеми младих у Србији, и на који начин им Фондација помаже?
На основу искуства које смо стекли током ових пројеката и пратећи рад младих и
талентованих људи, можемо рећи да су они и те како спремни да активно учествују у
друштву, само им је потребно дати јасан оквир и подршку. Осим образовања и
запошљавања, које су навели као најважније за њих, млади људи у Србији су посебно
издвојили проблеме здравља, безбедности, ризичног понашања, насиља и
нетолеранције. Култура и креативно провођење слободног времена такође су теме које
интересују младе људе у нашој држави, као и заштита животне средине, волонтеризам,
активизам и мобилност.
Основа на којој смо градили кампању "Стварно важно" и јесте била комуникација са
младима кроз покретање најшире друштвене акције усмерене у промовисање
позитивних људских вредности. У пројекат "Стварно важно", укључило се више од
60.000 младих који су били у прилици да се едукују и мотивишу, те да кроз друштвене
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мреже учествују у социјално релевантним активностима које промовишу позитивне
промене у Србији и шире. Они су креирали конкретне пројекте које решавају битне
ствари у њиховој локалној заједници, а Фондација им сада помаже да прикупе средства
за њихову реализацију.
Списак донатора, спонзора и партнера Фондације "Дивац" заиста је импресиван – почев
од најуспешнијих привредних и финансијских институција, па до УСАИД-а и Владе
Србије. Можете ли мало више да кажете о том "путу" ка долажењу до овако
респектабилних партнера: колико их је било на почецима Фондације, како се та мрежа
ширила, и шта су то партнери препознавали у раду Фондације па пожелели да се у те
акције укључе?
Од свог оснивања, Фондација се бави подстицањем индивидуалне и корпоративне
филантропије. У ових пет година увек смо се трудили да спроводимо конкретне
пројекте са мерљивим резултатима и да будемо транспарентни. Срећни смо што
појединци, компаније и институције препознају наш рад и верују да средства и време
које донирају иду на право место, у правцу решавања конкретних социјалних и
друштвених проблема. Од самог оснивања Фондације донели смо одлуку да свака
индивидуална донација 100 одсто иде у пројекте које реализујемо и то знатно
доприноси кредибилитету наше организације.
Филантропија у Србији има дугу и богату традицију, али је у годинама економске кризе
неопходно подстицати и неговати њене ресурсе. Наша је жеља, и до сада смо у томе
успевали, да у наше активности укључимо што већи број људи из дијаспоре. Подршка
наших људи који живе у иностранству је заиста значајна и њихов интерес за добробит
људи у Србији је велики, уколико имају поверења да ће њихов новац стићи у праве
руке. До сада, преко 300.000 појединаца из целог света, донатора и компанија,
учествовало је у акцијама Фондације "Ана и Владе Дивац". Ми себе видимо само
као једну везу између људи који желе да донирају своје време, стручност и финансијска
средства са онима којима су подршка и помоћ потребне – да све дође на право место и
да буду укључени у тај процес уколико желе.
Како бирате подручја деловања Фондације – на основу чега одређујете приоритете у
пружању помоћи?
Када је реч о раду са избеглима и расељенима, постоје јасни критеријуми
утврђени са партнерима, УНХЦР, Комесаријат за избеглице Републике Србије и
комисије која одлучује о одабиру породица које ће бити подржане. Фондација има
свој стратешки план који јасно дефинише наше стратешке приоритете и циљне
групе. То су и даље избегли и расељени, затим деца и млади, самохрани родитељи,
којима ћемо у будућности посветити више пажње. Нарочит акценат стављамо на
развој филантропије и укључивање што већег броја партнера у унапређење живота
људи у Србији.
Осим оних којима Фондација помаже, можете ли рећи где су још рад и активности
Фондације потребни – који су то горући проблеми у Србији, а у којима Фондација може
да допринесе?
У протеклих неколико година препознали смо проблем самохраних родитеља, као један
од горућих социјалних проблема. Наиме, у Србији постоји велики број самохраних
родитеља који нису у прилици да својој деци обезбеде елементарне услове за живот и
одрастање. Велики број њих нам се обраћа и ми смо одлучили да започнемо програм
који би пружао подршку најугроженијим самохраним родитељима. Тренутно смо у
процесу испитивања потреба и искрено се надамо да ћемо ускоро наћи партнере, који
би нам се придружили и подржали нас у решавању овог битног социјалног проблема.
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СРБИ НА МЕТИ
Вечерње Новости, Датум : 3.8.2012, Страна : 13
Напад на српске повратнике у Метохији
У ноћи између среде и четвртка група Албанаца напала је повртаничко село
Грабац у Метохији. По речима Радоње Магића, представника овог повратничког села
са десетак домаћинстава, у нападу је лакше повређен Радош Магић (66) док су
нападачи каменицама поразбијали помоћне објекте на неколико домаћинстава.
- Напад се догодио јутрос око пола два када су непознате особе почеле да каменују
неколико помоћних објеката. Том приликом једна каменица је разбила прозор на кући
Радоша Магића и погодила га у кревету - објашњава представник овог српског села у
коме је до 1999. године живело око двеста Срба. Иако је случај пријављен косовској
полицији нападачи још нису откривени.
- Радош Магић који у својој кући живи са супругом, тешко је претучен пре две
године у својој њиви, а пре око месец дана Албанци су му украли циркулар за
сечење дрва, једино што је од машина поседовао - објашњава Миливоје Рибаћ,
координатор српске општине Клина на чијем се подручју налази село Грабац,
напомињући да је у општини Клина до 1999. године живело око 7.000 Срба док сада
на подручју шеснаест села живи свега 35 повртаника.
НАПАД НА КУЋУ СРБИНА У КЛИНИ
Информер, Датум : 3.8.2012, Страна : 8
Косово
Непознате особе током ноћи каменовале су кућу Срба повратника у Клини, а према
речима власника Радоша и Радомирке Магић, током напада чули су се и пуцњи.Радошу
Магићу је у нападу повређена нога, а исти човек је 2009. године тешко претучен у
пољу.
Портпарол Косовске полиције за регион Пећи, Џеват Ибра, изјавио је за агенцију
Бета да су остали мештани полицији рекли да се нису чули пуцњи, али је казао да
су полицајци повређеног пребацили у болницу.
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(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
СРБИ ЧЕКАЈУ ПРАВДУ, ХРВАТИ СЛАВЕ ЗЛОЧИН
Информер, Датум : 4.8.2012, Страна : 6
Годишњица „Олује“ Етничко чишћење крајине без казне
Данас се навршава 17 година од почетка хрватске војне акције „Олуја“, у којој је са
подручја тадашње Републике Српске Крајине протерано више од 220.000 Срба, а
око 2.000 погинуло и нестало. Међутим, државни врх Хрватске ту акцију и даље
слави као ослободилачку, иако је пред Хашким судом у првостепеној пресуди
означена као удружени злочиначки подухват!
Хашки трибунал је у априлу прошле године у првостепеној пресуди Анти Готовини
утврдио да је „Олуја“ била удружени злочиначки подухват на челу с председником
Фрањом Туђманом, смишљен да протера српско становништво из Крајине. У том
процесу, Готовина је првостепено осуђен на 24, а полицијски генерал Младен Маркач на
18 година затвора.
Свечаност у Книну
Упркос томе, хрватске власти ће и ове године у Книну свечано обележити
годишњицу „Олује“ 5. августа, који се у тој држави слави као Дан победе и
домовинске захвалности. Како је Информеру потврђено у Влади Хрватске,
прослави у Книну присуствоваће премијер Зоран Милановић и председник Иво
Јосиповић.
Иначе, реч је о прослави у којој се годинама уназад велича, наводно, ослободилачка
акција, а ниједном речју не спомињу протерани Срби и српске жртве.
Миодраг Линта, посланик у Скупштини Србије и председник Коалиције удружења
избеглица, сматра да Хрватска не би требало да слави „Олују“ као државни
празник.
- „Олуја“ је трагедија за српски народ и једна држава не би требало да слави
трагедију друге државе. Не мислимо да је то била операција успостављања
хрватског суверенитета, већ удружени злочиначки подухват са циљем трајног
етничког чишћења, што је потврдила и првостепена пресуда Хашког суда. О томе
најбоље говоре подаци о 220.000 прогнаних Срба, 2.000 несталих, 24.000 срушених
кућа и 13.000 уништених помоћних објеката. Треба напоменути да је у операцијама
после „Олује“ прогнано још 125.000 Срба, а 2.000 је нестало - каже Линта.
Он такође подсећа да су Срби у Хрватској и данас грађани другог реда.
- Низом закона у Хрватској спречен је повратак Срба, а они су потпуно дискриминисани.
Од нове владе Србије тражићемо да по овом питању води политику чистих рачуна, а не,
као претходна, политику гурања проблема под тепих и политику лажних помирења каже Линта.
Праведна пресуда
Директор центра „Веритас“ Саво Штрбац каже да је уверен у то да ће и другостепена
пресуда Хашког суда у вези са „Олујом“ бити у складу са првостепеном.
- На пресуду нема шта да се дода. „Олуја“ је удружени злочиначки подухват са
циљем трајног и присилног протеривања из Крајине. Од нових власти у Србији
очекујем да се оптужба против Хрватске за геноцид не повлачи, јер тако не може
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доћи до истинског помирења. Једини начин да до помирења дође јесте да суд
пресуди, каква год пресуда била - каже Штрбац.
Акција „Олуја“ почела је 4. августа 1995. офанзивом хрватске војске, полиције и
Хрватског вијећа обране на подручја Баније, Лике, Кордуна и северне Далмације.
Антрфиле : Црна статистика
-

138.500 припадника хрватске војске, МУП и Хрватског вијећа обране учествовало
је у акцији
31.000 војника у РСК супротставило се хрватској агресији
1.205 српских цивила је убијено и нестало, међу њима 522 жене и 12 деце

Милорад Пуповац Српско народно веће
Хрватска је имала право на контролу граница и суверенитета, али није на прогон
цивила и чињење ратних злочина. То је била акција у којој су разорени читава
насеља, подручја и градови. Срби су остали без огромног дела свог становништва, а
део хрватске територије потпуно је испражњен од српске популације.
ПРЕДСЕДНИК ОБЕЋАО ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА
Информер, Датум : 4.8.2012, Страна : 7
Прогнаници код Николића
Председник Србије Томислав Николић разговарао је јуче с представницима
неколико удружења избеглих и расељених особа која делују у Србији и казао да ће с
њима радити на постизању споразума са Хрватском и Босном и Херцеговином у
вези са решавањем проблема везаних за њихова имовинска и стечена права.
Представници удружења избеглица истакли су да су охрабрени решеношћу председника
да се избеглим и расељеним лицима помогне у решавању њихових проблема, што се
најбоље види по томе што их је примио после првог захтева, док је за време мандата
претходног председника Републике послато 11 дописа који су остали без одговора.
„УБИЛИ СУ МИ СИНЧИЋА, А МЕНЕ УНАКАЗИЛИ“
Ало!, Датум : 4.8.2012, Страна : 4
ЗЛОЧИНАЧКА АКЦИЈА ХРВАТСКЕ ВОЈСКЕ ПРОГНАЛА ЈЕ ПРЕКО 250.000 СРБА И
УБИЛА НА СТОТИНЕ ЦИВИЛА
„У гранатирању су ми страдали шестогодишњи син, мајка и сестра. Све се десило у
трену. Авиони, гранате, дим... Повређена су ми оба ока, лице унакажено. Кућа спаљена.
Изгубио сам све. Много година је прошло, али не осећам се ништа боље. Једну ствар сам
схватио - бол није пролазан!“, прича за „Ало!“ Душан Дрча из Лике, сведок страдања
цивила на Петровачкој цести 7. августа 1995, када су хрватски авиони бомбардовали
колону српских избеглица. А то је само један од стравичних догађаја у операцији
„Олуја“, која је на овај дан, пре тачно 17 година, почела и за неколико дана довела до
егзодуса више од 250.000 Срба из Хрватске.
Петог августа сам покупио све што сам могао, стрпао у камион и кренуо са супругом,
сином (6), ћерком (9), мајком и сестром. Отац није желео да иде. Није било шансе
убедити га. Колона се полако кретала. Међутим, није било већих проблема. Онда, 7.
августа, око поднева, колону су почели да надлећу авиони и кренуло је бомбардовање.
2

Дошло је до експлозије. Ја сам задобио повреде по целом телу, а син, мајка и сестра се
нису извукли. Сахранила их је супруга два дана након тога.
Знао сам да су мртви и пре него што су ми рекли - мирно и храбро, покушавајући да
угуши сузе, прича Душан, који сада живи у Апатину. У овом нападу, хрватски авиони
„миг-21“ су убили четворо деце, једну девојку (20) и четири старије особе, док је 50
цивила, међу којима највише деце, задобило тешке повреде, а сведоци се и данас сећају
угљенисаних лешева, крви, ватре и остатака камиона и трактора.
Све је почело 4. августа 1995, око четири часа ујутро, војном акцијом која је за циљ
имала чишћење територије централне Хрватске од српских снага и цивила који су ту
деценијама живели.
Операција је званично трајала четири дана и завршила се падом Републике Српске
Крајине (РСК). Босиљка Ђаковић из Петриње, града на подручју хрватске регије Банија,
која данас живи у Београду, тог кобног дана изгубила је супруга Станка и остала сама с
њихово двоје деце.
Било је рано јутро када су нас пробудиле гранате. Данима се причало да Хрватска
припрема 100.000 војника за напад, међутим, то вече се није разликовало од осталих.
Супруг, који је као возач камиона био у резервном саставу и тек с времена на време
долазио кући, то вече је био са мном и синовима, који су тада имали две године и десет
година. Није веровао да је могућ овакав сценарио.
Вече пре бомбардовања питала сам га где да бежимо, а он ми је рекао: „Шта да бежите?!
Уколико крене гранатирање, идите код комшије у подрум“, и то је било све. Није
веровао да ће војска ући у Петрињу.
Мислио је да „плави шлемови“, односно војници УН, то неће дозволити - прича
Босиљка. Ипак, неколико дана касније сазнала је да је Станко мртав, да заједно с једним
пријатељем није успео да се повуче на резервни положај. Остаци његовог измученог
тела пронађени су тек 2009. године.
Само сам се молила: „Боже, само кости да му нађем“ и пре три године ексхумирали су
га. У папирима код „узрока смрти“ је једноставно стајало: „Рат.“ Тек накнадно, након
више захтева, добила сам комплетан извештај. Писало је да су поред рупе од метка на
глави, нашли и преломе лопатице, вилице, руку и ногу, што ми указује да мој муж није
само убијен. Нису га тукли после смрти, над њим је извршен злочин - закључује
Босиљка.
Међународни кривични трибунал је операцију „Олуја“ окарактерисао као удружени
злочиначки подухват, с циљем трајног и присилног протеривања највећег дела Срба с
простора бивше РСК, док је у Хрватској крвави 5. август државни празник, слављен као
Дан победе и домовинске захвалности.
Антрфиле : УБИО СЕ НА ГРАНИЦИ СА СРБИЈОМ
И Весна К. (83) из Лике са сузама у очима сећа се тих летњих дана 1995. године. Каже да
не прође дан када се не сети ужаса који су претрпели она и њена сестра у колони на путу
ка Србији.
И данас се питам шта би се с нама десило да се човек из колоне испред нас није убио
због тога што на граници нису хтели да нас онако гладне и очајне пусте у Србију. Када
је одјекнуо пуцањ, свима нам се крв у жилама следила. У општој пометњи, запањени
српски полицајци су, видевши тај чин, само подигли рампу и пустили несрећни народ
преко границе - каже наша саговорница додајући да се и данас пита ко је био човек који
је својим животом платио улазак избеглица у Србију.
Хронологија дешавања
4. август - Хрватске снаге пробиле су прве линије одбране Срба на 30 тактичких
смерова у бјеловарском, загребачком, карловачком, госпићком и сплитском подручју.
Заузет Свети Рок.
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5. август - Гранатирање Книна сматра се смишљеним терором који је требало да
поспеши одлазак преосталих Срба. „Улични чистачи“ су потом уклањали све трагове
убијања, а онда доводили камере да сниме тријумфални улазак хрватских снага у Книн.
6. август - Прва хрватска бригада је пробила у територију око града Слуња (северно од
Плитвица) и напредовала до границе са БиХ, где су се састали са снагама Армије
Републике БиХ на западу Босне.
7. август - Пала су и последња српска упоришта. У 18 сати хрватски министар одбране
Гојко Шушак је објавио да је акција „Олуја“ завршена.
Крвави „домовински рат“
Време: 4. август - 7. август 1995.
Резултат: Победа Хрватске и БиХ, нестанак Републике Српске Крајине, нестанак
Аутономне покрајине западне Босне, крај рата у Хрватској
Заповедници: Србија: Миле Мркшић, Фикрет Абдић; Хрватска: Звонимир Червенко,
Анте Готовина, Атиф Дудаковић
Јачина: Србија: 27.000 војника, 200 тенкова, 350 артиљеријског оружја; Хрватска:
138.500 војника, 350 тенкова, 800 артиљеријског оружја, 30 авиона и хеликоптера
Губици: Србија: 500-700 војника и 500-677 убијених цивила, 2.500 рањених, 5.000
заробљених, 90.000 избеглица (хрватски извори), 742 убијених војника, најмање
1.196 убијених цивила, 200.000-250.000 избеглица (српски извори); Хрватска: 174
погинулих војника, 1.430 рањених
НЕСТАЛИ И ИМОВИНА ПРВА БРИГА
Вечерње Новости, Датум : 4.8.2012, Страна : 4
ПРЕДСЕДНИК НИКОЛИЋ ЈУЧЕ СА УДРУЖЕЊИМА ИЗБЕГЛИЦА
У САРАДЊИ са избегличким организацијама радићу на постизању споразума са
Хрватском и Босном и Херцеговином у вези са решавањем проблема везаних за
имовинска и стечена права избеглих - најавио је јуче председник Србије Томислав
Николић.
У разговару са представницима неколико удружења избеглих и расељених, која делују у
Србији, Николић са заложио и за решавање проблема несталих лица којих у Хрватској
има 2.000, у БиХ 10.000, а у јужној српској покрајини 900.
Председник је указао да се у претходном периоду државне власти нису озбиљно
потрудиле да реше кључне проблеме са којима се избегле и расељене особе
суочавају.
ПРАВДА ЈОШ ДАЛЕКО
Вечерње Новости, Датум : 4.8.2012, Страна : 9
ДАНАС ЈЕ СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА ОД ЕГЗОДУСА СРПСКОГ НАРОДА У
ХРВАТСКОЈ, У ВОЈНОЈ ОПЕРАЦИЈИ ”ОЛУЈА”
Повратак миноран. Удружења прогнаника траже задовољење правде
Раскућени српски народ, прогнан из Хрватске у лето 1995. године, у највећем егзодусу у
протеклом веку још вапи за правдом. После 17 година од почетка војне операције
”Олуја”, отета огњишта су још пуста. За несталим жртвама и даље се трага. Повратак
Срба је миноран, враћају се углавном старци.
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Језик бројки је потресан: 340.000 људи је прогнано у овом егзодусу. Убијено је 2.500
људи. Још се трага за више од хиљаду страдалих. Вековна српска огњишта етнички су
потпуно очишћена. У евиденцији београдског удружења несталих ”Веритас” налазе се
имена 1.922 погинулих и несталих Срба из акције ”Олуја” и после ње, од чега су око
половине били старији од 60 година.
Међу жртвама је 546 жена и 19 лица до 18 година старости, истичу у ”Веритасу”.
Комесаријат за избеглице Владе Србије располаже подацима да од око 50.000 људи
који су остварили повратнички статус, само 17 одсто њих се и фактички вратило, а
многи, након неуспешних покушаја да организују живот у местима одакле су
избегли, поново се враћају у Србију.
”Олуја” је почела у зору 4. августа 1995. године, аминована је са највећег државног врха
Хрватске, на Брионима, пет дана раније. И то на предлог тадашњег команданта сектора
”Југ”, генерала Анте Готовине (осуђен у Хагу за ратне злочине почињене у војној акцији
”Олуја”). На том састанку, у Титовој вили, на коме је донета одлука о акцији, Фрањо
Туђман је јасно дефинисао циљ хрватске војне операције да ”треба нанети такве ударе
Србима да практично нестану са ових (хрватских) простора”. На делу је био злочиначки
удружени подухват, чији је циљ присилно и трајно уклањање српског становништва и
насељавање тог подручја Хрватима.
Представницима изгнаничких удружења и завичајних клубова остало је болно сећање.
Утеха у окупљању, уз упаљене свеће у храмовима вере, данас, као и претходних година,
није и задовољење правде.
- Тражимо од Хрватске, која тежи да буде чланица ЕУ, да нам врати одузета права сагласни су у саопштењима.
Удружења захтевају да хрватска успостави исте стандарде у суђењима за ратне
злочине и другим кривичним делима у ратном периоду, прекине са злоупотребом
спискова и потерница у циљу застрашивања протераних Срба и заврши процес
ексхумација и идентификација посмртних остатака Срба из свих појединачних и
заједничких гробница.
Наводе и то да је Србија једна од пет земаља у свету са дуготрајном избегличком
кризом, а главни разлог за то је неспремност хрватске државе да на успешан начин реши
проблеме везане за имовину и друга права својих држављана српске националности. И
оних који у Србији живе као избеглице.
Антрфиле : НИКОЛИЋ: РЕШАВАЋЕМО ПРОБЛЕМЕ
ПРЕДСЕДНИК Србије Томислав Николић разговарао је јуче са представницима
неколико удружења избеглих и расељених. Обећао је да ће заједно радити на постизању
споразума са Хрватском и БиХ о решавању проблема, пре свега везаних за имовинска и
стечајна права, али и питање несталих.
Николић је казао да се државне власти у претходном периоду нису озбиљно потрудиле
да реше кључне проблеме са којима се избегла и расељена лица суочавају - наведено је у
саопштењу прес службе председника Србије.
ЕТНИЧКО ЧИШЋЕЊЕ СРБА
- Хрватска и даље избегава да саопшти податке са последњег пописа становништва казао је у Бањалуци Саво Штрбац, шеф документационо-информативног центра
”Веритас”.
- А јасно је да то избегава, јер су подаци о тренутном броју Срба поражавајући, и не
прелазе три одсто од укупног броја становништва. Овим срамним податком
обистинила се изјава некадашњег председника Туђмана који је најавио да ће Срби
у Хрватској бити сведени управо на тај проценат.
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ПОМОЋ РАСЕЉЕНИМА И ИЗБЕГЛИЦАМА
Политика, Датум : 4.8.2012, Страна : А14
Житорађа – Међународна организација за помоћ у пословању, Енеца, уложиће
31.000 евра у 10 пројеката покретања самосталног бизниса избеглих и расељених
особа настањених у општини Житорађа, речено је јуче у тој општини. Циљ пројекта
је економско оснаживање и интеграција избеглица и расељених, рекли су за агенцију
Бета у локалној самоуправи у Житорађи где је уточиште нашло око 1.000 избеглих из
бивших југословенских република и расељених са Косова.
На основу уговора који је општина потписала са представницима Енеце учесници
пројекта добиће по 2.000 евра у опреми и средствима потребним за опремање
самосталних радионица и трговинских радњи. Један од услова за добијање новца
јесте да су пројекти економски исплативи и развојни у периоду од најмање две године.
Поред Житорађе, пројекат се спроводи и у општинама Блаце, Куршумлија,
Сокобања, Владичин Хан и Зајечар.
ПАКЕТИ ХРАНЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 4.8.2012, Страна : 8
У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА
Материјално најугороженијим избеглицама и интерно расељеним људима у
Сремским Карловцима биће додељени пакети хране, а да би остварили право на тај
вид хуманитарне помоћи, они треба до 15. августа да поднесу захтев поверенику за
избеглице у карловачкој општини, канцеларија број 4. Обрасце пријаве кандидати
могу да преузму на портирници општине или код повереника за избеглице.
Право на помоћ у храни имају избеглице, односно они који су имали статус
избеглице и они који су регистровани као интерно расељена лица са боравиштем
или пребивалиштем у Карловцима. Услов је и да им месечни приход домаћинства
није већи од двоструког износа новчане социјалне помоћи за јун, као и то да нису
повратници из миграција у треће земље. За додатне информације треба позвати број
телефона 021/685-3075.
МАРКОВИЋ: ЗАБРАНИТИ ХРВАТИМА УЛАЗАК У ЕУ!
Ало!, Датум : 5.8.2012, Страна : 5
ХРВАТСКА НЕ МАРИ ЗА ЖРТВЕ „ОЛУЈЕ“ И „БЉЕСКА“
Ни после 17 година, у јавном сећању у Хрватској нема простора за страдања у акцијама
„Бљесак“ и „Олуја“, током којих је из Хрватске избегло око 250.000 припадника
староседелачког српског народа, а у том збегу многи су страдали, наводи се у „Изјави
сећања“ Српског народног већа коју је потписао Милорад Пуповац. Како преноси
„индеx.хр“, општинска, градска и жупанијска већа Срба у Хрватској одржавају скупове
сећања поводом 17 година од акција „Бљесак“ и „Олуја“ и одласка огромног броја Срба
с подручја која је вековима настањивао.
„Требало је да прође неколико година да се од стране тадашњих власти омогући
значајнији повратак избеглих Срба, а и то без потребне физичке, правне и социјалне
сигурности“, наводи се у изјави. Уз подсећање да су многи повратници били нападани,
неки и убијени, а њихова имовина пљачкана и уништавана, Српско народно веће истиче
да околности имају за последицу да је и данас у избегличком статусу око 60.000
избеглих Срба.
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Такође је требало да прођу године да би се почело са кажњавањем оних који су
починили злочине, али је већина злочина до данас остала некажњена. Драган
Марковић Палма, лидер Јединствене Србије, изјавио је јуче да та странка сматра
да Европска унија треба да забрани Хрватској да слави акцију „Олуја“ јер се ради
о највећем геноциду после Другог светског рата и да због тога такође треба да им
забрани улазак у ЕУ. Он је рекао да у ЕУ постоје двоструки аршини када је реч о
прикључењу Унији и да једна правила важе за Србију, а друга за Хрватску. Марковић је
истовремено подржао иницијативу избегличких удружења да се у Србији подигне
споменик поводом „Олује“ и да сваки европски државник треба да, када дође у Београд,
обиђе тај споменик и да представници Србије кажу да је Србија доживела и геноцид и
етничко чишћење.
Шеф посланичке групе Демократске странке (ДС) Драгољуб Мићуновић изјавио је
поводом 17. годишњице акције хрватске војске „Олуја“ да је за мир и правду у
региону потребно да обични људи могу да се врате својим кућама, напомињући да
то значи враћање на почетно стање и поверење.
У свим великим ратовима највише страдају обични људи и најтеже се они опорављају. У
Хрватској, а да не причамо о Косову, многи људи не могу да се врате својим кућама рекао је Мићуновић новинарима у парламенту.
ИЗБЕГЛИЦЕ ОСУЂУЈУ ЏАКУЛУ
Пресс, 6.8.2012, Страна : 5
Спорно Представник Срба присуствовао обележавању акције „Олуја“
ЗАГРЕБ - Председник невладине организације Српски демократски форум Вељко
Џакула присуствовао је јуче обележавању 17. годишњице акције „Олуја“ у Книну.
То је први пут да је тој прослави присуствовао неко од званичника српске
националне мањине у Хрватској.
На питање да ли својим доласком на прославу признаје легитимитет „Олује“, Џакула је
казао да не треба заборавити да је било жртава и међу Србима у Хрватској и да ће
„легитимитет бити већи и важнији“ кад се и те жртве буду поштовале, пренела је
агенција Хина.
С друге стране, Коалиција удружења избеглица из Хрватске критиковала је Џакулу и
оценила да је признао легитимитет те војне операције.
То представља увреду за све протеране, погинуле и нестале Србе - пише у саопштењу
које је потписао председник Коалиције Миодраг Линта.
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ-ЛИСТА ЗА 40 СТАНОВА
Пресс, Датум : 6.8.2012, Страна : 17
ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ - ИЗГРАДЊА ДВЕ ЗГРАДЕ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНА ЛИЦА
У Великом Мокром Лугу увелико трају радови на изградњи две зграде са 40 станова
намењених избеглим и интерно расељеним лицима, а данас ће бити објављена и
прелиминарна ранг-листа
Породице које нису успеле на претходном конкурсу, као и све остале које су
смештене у преостала три колективна центра у Београду, имале су прилику да се
јаве на овај конкурс и тако најзад реше своје стамбено питање и окончају
избеглички стаж.
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Према речима председника Комисије градоначелника за стамбена питања Зорана
Костића, на локацији у Великом Мокром Лугу, између улица Владимира Ћоровића,
Теодорине, Владимира Дворниковића и Јовијанове, у току је изградња две зграде са по
двадесет станова, коју финансира Европска унија.
- Станови су од 30 до 54 квадрата, а по структури су гарсоњере, једнособни,
двособни и двоипособни. За објекте су пројектована и паркинг места, а неколико
станова у приземљу има приступе прилагођене особама са посебним потребама прецизирао је Костић.
Према његовим речима, на конкурс се пријавило сто породица, а оне које су на
претходном конкурсу имале комплетну документацију и испуниле услове, али су остале
испод црте, за овај нису морале поново да достављају документацију. Требало је да уз
пријаву имају доказе за оно што се у међувремену променило`
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ПРЕКОПАВАЊА КОСТИЈУ И ПАРАСТОСА МИ ЈЕ ПРЕКО ГЛАВЕ
Политика, Датум : 7.8.2012, Страна : А1
ИНТЕРВЈУ: Вељко Џакула, лидер Српског демократског форума
Позив председника Јосиповића, који промовише потпуно нову политику према Србима
у Хрватској, нисам могао одбити. Да ли је то помирљиво или издајнички, нека покаже
време
– Због неспремности за појаву српског представника у Книну, председник
Хрватске Иво Јосиповић је искључио и најмању могућност инцидента који би
упропастио његову искрену жељу да се односи између Срба и Хрвата стварно и
опипљиво поправе – каже лидер Српског демократског форума Вељко Џакула, у
интервјуу за „Политику”.
Џакулин долазак у Книн, на обележавање годишњице „Олује”, изазвао је праву
политичку олују, како у Хрватској, међу тамошњим Србима, тако и међу избеглицама
из Хрватске и њиховим удружењима у Србији.
Ваш боравак у Книну пратиле су велике мере обезбеђења. Да ли сте тога дана били
најчуванија особа у Хрватској?
Подршка политици председника Иве Јосиповића стварном поправљању односа између
Срба и Хрвата била је неопходна и ја сам му је дао, као што су Срби у највећој мери
дали своје гласове њему као председнику и Кукурику коалицији. У Книну сам био у
друштву председника и премијера Хрватске, чланова Сабора и војног врха. Зато не
верујем да су чували само мене.
Да ли сте, уочи Вашег одласка у Книн, на обележавање годишњице „Олује”, били
свесни бурних реакција и критика, како међу Србима у Хрватској, тако и међу Србима у
Србији?
Био сам свестан да ће мој одлазак у Книн довести до бурних реакција са свих
страна. Сви се држе својих позиција да су били у праву, да су жртве, да су се
бранили, да су само они други починили злочине. Нико не прихвата одговорност за
властите злочине. Нико не пружа руку помирења нити покреће процесе за
властито суочавање са прошлошћу и преиспитивање злочина. Због тог
искључивог става једних и других нормално је да сваки потез ка нормализацији
односа не буде добро прихваћен у јавности. Такви пионирски потези увек наилазе
на неразумевање маса, али боља будућност нас и наше деце не може чекати да
слепи прогледају.
Коалиција удружења избеглица осуђује Ваш одлазак на обележавање „Олује”, јер,
како су рекли, „то представља увреду за све протеране, погинуле и нестале Србе”.
И остала удружења избеглица у Србији оштро Вас критикују. Господин Пуповац у
Загребу такође. Шта сте, дакле, хтели да покажете: да сте помиритељ или издајник?
Покушавам да разумем сва та удружења, поготово што многа питања која се дотичу
њихових стечених права и будућности нису решена и још увек су отворена.
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На то ја и организација чији сам председник – Српски демократски форум –
упозоравамо одлучно, јавно и јасно већ 17 година од завршетка рата. У њиховим
главама „Олуја” је најстрашније што се могло догодити и ја то разумем. Али, не знам
из којих је разлога свих ових година добар део тих удружења подржавао политику
СДСС-а у Хрватској која је осам година на власти са ХДЗ-ом, истом оном
странком која их је протерала. Док је тај ХДЗ искључиво и нетолерантно
обележавао „Олују” и исмевао се са српским жртвама, ту политику су та удружења
подржавала и са 108 аутобуса који су ишли из Београда, финансирани новцем
грађана Србије, гласали за ХДЗ и СДСС на изборима. Ниједно питање важно за
српске избеглице та коалиција није ставила на дневни ред. Они су заједно били и
на листама. Учествовали су у тој политици која их је држала на маргинама. Где су
тада били? Где су били све ове године? Ја не глумим нити помиритеља нити
издајника, већ човека који јасно проговара о нерешеним проблемима и о потреби
њихових решавања, и то кроз дијалог и дискусију, а не кроз прећуткивања и
митове. Не избегавам се сусрести ни са ким да би се проблеми Срба у Хрватској
решили. Позив председника Јосиповића, који промовише потпуно нову политику према
Србима у РХ, нисам могао одбити. Да ли је то помирљиво или издајнички, нека покаже
време. Ја се због својих демократских ставова не желим никоме извињавати.
С обзиром на то да Вас је у Книн позвао председник Иво Јосиповић, да ли то значи да
подржавате његове оцене да је „Хрватска победила у праведном и одбрамбеном рату”,
као и председников став да „победити у миру, значи пружити руку нашим суграђанима
српске националности и поклонити се њиховим жртвама”. Да ли су та два става
међусобно искључива?
Не улазим у констатације и квалификације рата који је иза нас. Ја желим говорити о
будућности. Митова, прекопавања костију и парастоса ми је преко главе. Доста је
већ тог живота у прошлости из којег као да се нисмо помакли све ове године.
Желим да последице рата што пре санирамо како бисмо могли наставити
нормално живети. То што председник Јосиповић од почетка свог мандата
пропагира помирење у регији те отвара јавни простор за теме које отежавају
положај и статус Срба у Хрватској, те њихова грађанска и људска права, хвале је
вредно и потпуно ново на овим просторима.
Кажете да је Ваш одлазак у Книн симболичан, како би била одана почаст свим жртвама
у „Олуји”. Хрватска, међутим, сматра Ваш долазак признањем да је операција „Олуја”
била легитимна. Шта је за Вас заправо та полицијско-војна операција? Јесте ли икада
рекли да је легитимна?
„Олуја” је настала као поседица непомирљивог понашања политичких представника
Срба и Хрвата, неспремних да прихвате реалност и понуђена решења за мирни
завршетак сукоба. Да се разумемо, они тада нису водили нити најмању бригу о људима
и о томе каква ће судбина задесити Србе у Хрватској. Онда, али као што видимо и
данас, воде рачуна само о својим интересима и својим таштинама. Баве се
прекопавањем костију и бројањем крвних зрнаца, митовима и парастосима, без икаквих
покушаја да ствари између држава и народа помакну набоље. Такве митске приче су
рецидиви прошлости који тешко оптерећују Хрватску и Србију, а најтеже се
рефлектирају на српске избеглице које су најтеже прошле у овом рату. Због
искључивости, ароганције и политичке кратковидности створене су шансе да политички
врх Хрватске направи акцију са тешким последицама за Србе у РХ и, како показују
хашке оптужнице, плански отера српско становништво из Крајине. До сада се показало
да народи на овим просторима немају снаге да признају злочине које су учинили
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њихови сународњаци над другима, већ се гледа само своја жртва, и постају неми
посматрачи који не смеју, не могу, не знају или није време да нешто учине.
Мислите ли да се Србија и Хрватска икада могу сложити око начина на који је „Олуја”
изведена? Наиме, док су у Книну председник Иво Јосиповић и премијер Зоран
Милановић испијали шампањац, у Београду је патријарх Иринеј држао помен жртвама
„Олује”.
Немогуће је и није ни потребно да се о једној те истој ствари има исти став. О „Олуји”
никада неће бити једно мишљење. Срби ће је доживљавати као највећи злочин и
егзодус, а Хрвати као велику победу. Та победа има горак укус због последица и
злочина који су учињени за време „Олује” и након ње, а Срби морају признати да су
због погрешне и неодговорне политике свог руководства, али и руководства Србије,
доведени у безизгледну позицију. Да су једноставно жртвовани, као што и данас многи
манипулишу њиховим положајем и проблемима и држе их таоцима прошлости за
остваривање својих политичких поена.
Антрфиле : Не брину ме ставови бранитеља
Како коментаришете протесте представника „хрватских бранитељских удруга” да је
Вашој посети придавана велика важност, „већа него бранитељима”?
Та привилегована скупина никада није задовољна својим статусом. Мене њихови
ставови не брину, јер сам сигуран да ће и ти ставови смекшати када се о злочинима над
Србима буде више говорило у јавности.
МАЊАК ПРАВА – ВИШАК АСИМИЛАЦИЈЕ
Дневник, Датум : 7.8.2012, Страна : 12
ПОЛОЖАЈ СРПСКОГ НАРОДА У ЗЕМЉАМА РЕГИОНА
По извештају Напредног клуба, који је четврти пут анализирао права српског
народа у региону, нашим држављанима је једино добро у Румунији, а најтежи им је
у Хрватској и Црној Гори. У Србији и у осам суседних и оближњих држава живи
близу осам и по милиона Срба. Готово четвртина – 2,2 милиона по пописима из
2001, 2002. и 2003. године живела је у региону углавном у суседним државама, БиХ,
Хрватској, Црној Гори, Македонији, Словенији, Албанији, Мађарској и Румунији.
Напредни клуб оцењује да је положај Срба у региону све лошији. Тако се истиче да у
Словенији српски народ није ни признат као национална мањина па му и даље прети
асимилација. Наглашава се да Србија до сада није показала ни вољу да у билатералним
односима постави питање организовања наставе на српском језику. У Мађарској је
положај свих мањина, укључујући и српску, отежан политиком конзервативне владе.
Наиме, и поред бројних обећања мађарских званичника, нови изборни закон ове државе
није омогућио Србима да имају представника у парламенту, а то доприноси наставку
асимилације малобројних Срба. Осим тога, указује се у извештају, приметно је јачање
ревизионистичких ставова када је реч о Тријанонском споразуму и Мађарима изван
Мађарске, док Србија не посвећује довољну пажњу проблемима с којима се суочава
српска мањина.
Иако је на прагу уласка у Европску унију, Хрватска не омогућава Србима
употребу српског језика и ћириличног писма, наводе у Напредном клубу. Хрватска
за пензије Србима дугује око 900 милиона евра. Чак 50.000 Срба из Крајине није
остварило право на зарађене пензије. Од 130.000 регистрованих повратника,
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половина се вратила у Србију јер им, како пише у извештају, у Хрватској нису
обезбеђени основни услови за нормалан живот, а ни право на повратак имовине.
Хрватска држава је у последње време тражила од значајног броја Срба да плате од
25.000 до 50.000 евра на рачун обновљених кућа под изговором да у тим кућама не
живе.
Најгори положај Срби данас имају, по оцени једног од аутора извештаја Чедомира
Антића, у Црној Гори јер тамошње власти настављају “србофобну кампању у јавности”.
Број Срба у Црној Гори је с 31,99 редукован на 28,77 процената и на 0,34 одсто СрбаЦрногораца, иако су показатељи природног прираштаја указивали на повећање броја
Срба. Наводи и пример непоштовања матерњег српског језика у наставним програмима,
негативан однос према епархијама Српске православне цркве, којима се не признају
стечена права ни историјско присуство, као и то да су расподелом новца из Фонда за
мањине управо Срби најоштећенији, а забрањено им је и истицање националних
симбола, док се српској деци намеће црногорски језик. У органима јавне управе све је
мање запослених Срба, а на руководећим положајима има их тек један одсто.
Од два милиона Срба, колико живи у земљама региона, чак три четвртине је у
Босни и Херцеговини, углавном у Републици Српској. Многи од њих не могу да
остваре право на пензију јер други ентитет дугује влади у Бањалуци 500 милиона
евра за пензије и ПДВ, али ни однос према повратницима није бољи, наводи се у
извештају. Антић истиче да се трећина избеглих и прогнаних, бар формално, вратила у
РС, али да ситуација није ни изблиза таква када је реч о БиХ.
Наводи и да је РС у протекле три године уложила 50 милиона конвертибилних
марака у повратак избеглих и прогнаних на своју територију, док је Федерација
БиХ издвојила три милиона које није у потпуности искористила.
Значајно опадање права мањина забележено је и у Албанији. У делу македонске
јавности, по извештају, присутна је србофобија, а наставља се и прогон архиепископа
Јована и његових сарадника.
Антрфиле : Румунија једина светла тачка
Светла тачка извештаја о положају Срба у региону је Румунија, где су они добро
интегрисани у државне институције, нису организовани у посебну политичку странку
која би заступала њихове интересе већ ту функцију обавља Савез Срба.
Информисање на матерњем језику је задовољавајуће. Једини проблем је што Срби
махом живе у румунским граничним подручјима у која се слабо инвестира, што доводи
у питање економски опстанак.
СРБИ ОДУСТАЛИ ОД ПОЛАГАЊА ВЕНАЦА
Информер, Датум : 8.8.2012, Страна : 8
Нису добродошли
Коалиција удружења избеглица одустала је јуче од полагања венаца у Хрватској,
за погинуле и нестале Србе током акције хрватске војске и полиције „Олуја“ 1995.
године.
Од полагања венаца се одустало због тога што, како је наведено, хрватска власт и
представници српских организација у Хрватској „нису показали искрену жељу да
подрже нашу иницијативу“.
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БАН КИ МУН ОШТРО КРИТИКОВАО КОСОВСКУ ПОЛИЦИЈУ
Политика, Датум : 9.8.2012, Страна : А6
Њујорк – Генерални секретар УН Бан Ки Мун оштро је критиковао косовску
полицију због серије пропуста у протекла три месеца, наводећи да изостанак
акције „озбиљно доводи у питање способност полиције да се избори са кризним
ситуацијама и стекне поверење јавности”.
Како преноси Радио-телевизија Србије, Бан Ки Мун је у редовном тромесечном
извештају о Косову изразио озбиљну забринутост због реакција косовске полиције
током серије инцидената који су пратили прославу Видовдана. Бан Ки Мун је упутио и
озбиљне критике међународној заједници, наводећи да изостанак широког
консензуса у великој мери отежава постизање „неопходних компромиса” у процесу
решавања проблема између Београда и Приштине.
Овај извештај, у који је интернет портал РТС-а имао увид, подељен је амбасадорима
држава-чланица Савета безбедности УН, свега две недеље после посете Бан Ки Муна
Београду и Приштини.
Савет безбедности ће извештај Бан Ки Муна размотрити на седници заказаној за
21. август. Очекује се да на тој седници Русија још једном затражи објашњења око
обучавања либијских и сиријских устаника на Косову.
Еулекс је, истовремено, навео да се захуктава истрага о наводима из извештаја
Дика Мартија о трговини људским органима, наводећи да су интензивирани
контакти са особама које имају информације релевантне за ток истраге.
Бан је у последњем извештају још једном упозорио на озбиљне проблеме са којима
се суочавају мањинске заједнице на Косову, као и на мали број прогнаних Срба
који се у протекла три месеца вратио на Косово.
Као разлоге за такав развој ситуације, генерални секретар УН је навео убиство двоје
Срба у Талиновцу, нападе на српске куће и возила, као и претње фантомске „Албанске
националне армије” српским повратницима у осам села у околини Клине, после којих су
запаљене две српске куће.
Према евиденцији Унмика, у 19 инцидената проваљено је у 23 српске куће, а
настављано је и каменовање возила са српским регистарским таблицама, преноси РТС.
Антрфиле :
Канцеларија за КиМ тражи одговорност за насиљеКанцеларија Владе Србије за Косово
и Метохију саопштила је јуче да су све учесталије насиље на Косову препознале
Уједињене нације у извештају генералног секретара Бан Ки Муна и затражила да се
нађу одговорни за насиље и небригу према људима и људским правима. „Међународна
заједница има одговорност да људска права која признаје својим грађанима призна и
подели са свима који на Косову и Метохији живе, а посебно са Србима и другим
неалбанцима који су, како се може видети и у извештају Бан Ки Муна, искључиве жртве
насиља и прогона”, наводи се у саопштењу канцеларије, преноси Бета.
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ВИШЕ СИЛЕ, МАЊЕ ПОВРАТКА
Вечерње Новости, Датум : 9.8.2012, Страна : 4
ИЗВЕШТАЈ ГЕНЕРАЛНОГ СЕКРЕТАРА УН БАН КИ МУНА О СТАЊУ НА КОСОВУ
И МЕТОХИЈИ
На мети пљачкаша нашла се 23 српска објекта. Вратило се 406 особа
СИТУАЦИЈА на Косову је у претходна три месеца била генерално мирна, али и даље
крхка, а посебно забрињавају инциденти који су се догодили током прославе Видовдана
- наводи се у извештају генералног секретара УН Бан Ки Муна, који ће представити на
седници СБ 21. августа.
У редовном тромесечном извештају генералног секретара УН као проблеми се наводе и
смањен број повратника на Косово, као и напади на српске куће у покрајини.
Први човек УН у свом извештају наводи да су навијачи изазвали инцидент уочи
прославе Видовдана, али да постоји бојазан да је косовска полиција употреба
непропорционалну силу приликом интервенције, у којој је користила и ватрено оружје.
Подсећа се и на напад који су извршили Албанци, када је каменован аутобус с децом
која су ишла у Грачаницу. Бан као позитивно наводи напредак у расветљавању судбине
несталих.
Током априла и маја 131 особа се добровољно вратила на Косово. Укупан број
повратника у првој половини ове године је 406, док су се у истом периоду лане
вратиле 603 особе. У извештају се помињу и претећа писма групе која себе назива
Албанска национална армија пронађена у општини Клина у којима је Србима
запрећено да морају да се иселе. Такође, установљено је да су у последња три
месеца српске куће поново биле мете лопова и пљачкаша, и на удару су се нашла
укупно 23 објекта.
ВОЛЕ, ВРАТИ СЕ ОДАКЛЕ СИ ДОШАО
Курир, Датум : 9.8.2012, Страна : 10
Хрвати померају српске међе
Одустао сам од повратка у Шибеник јер су ми комшије Хрвати све покрали. Присвојили
су део мог имања и још ме извређали, јада се Савиша Скочић
ГОСПОЂИНЦИ - Протерани заувек.
Ни 17 година од „Олује“ за Србе нема мира у Хрватској. Пример за то је случај
избеглице из Хрватске Савише Скочића (55), који сад живи у Госпођинцима. Он је
овог лета отишао да обиђе породичну кућу и имање у селу Скрадин крај
Шибеника, одакле је 1995. године избегао током војне акције „Олуја“. Дочекао га
је призор због ког је, како каже, одустао од повратка у родни крај - из куће је
украден сав намештај, врата и прозори су нестали, а с крова је скинут цреп. Поврх
свега, и имање је почело да му се смањује.
- Изгледа да им демолирање није било довољно, па су почели да отимају и земљу.
Запрепастио сам се кад сам видео да је први комшија, иначе Хрват, подигао зид на
мом поседу и да се понаша као да је реч о његовом. Кад сам га упитао због чега је
то урадио, он ми је узвратио: „Воле један, врати се одакле си дошао.“ Највише ме
погађа што је реч о човеку с којим сам одрастао и с којим до рата никад нисам имао
проблема. Како после свега могу да размишљам о повратку? - пита се Скочић и додаје:
2

- Знам да су у ратном лудилу људи с обе стране свашта радили, као и да куће појединих
Хрвата нису ништа боље прошле. Међутим, ово је превршило сваку меру. Не знам како
да заштитим своју имовину. Пошто немам новца да ангажујем адвоката, препуштен сам
самом себи.
Антрфиле : Узурпирао му кућу
Скочић каже да се један Хрват након рата уселио у кућу која припада његовом брату и
да је од општине затражио право на становање.
- Сва срећа што му општински органи нису то дозволили. Иако се иселио из куће, у њој
ништа није остало. Ипак, то га није спречило да од мог брата затражи 3.000 куна због
наводне адаптације - каже Скочић.
ЖЕЛЕО САМ ДА ПРУЖИМ ПОДРШКУ ЈОСИПОВИЋУ
НИН, Датум : 9.8.2012, Страна : 4
Иако је обележавању Олује већ присуствовало неколико српских представника, тек је
долазак Вељка Џакуле, председника Српског демократског форума, изазвао бројне
критике од хрватских бранитења до српских избеглица и таблоида.
Зашто сте били на книнској прослави Олује?
Одазвао сам се позиву предсједника Иве Јосиповића који промовира нову
политику помирења и који је први јавно почео говорити о српским жртвама у
Олуји. Желио сам му пружити подршку. Важно је било да својим присуством
скренем пажњу да Срби очекују да се говори и о посљедицама Олује, што је до сада
прешућивано, о убијеним људима и уништеним кућама. О томе се први пута
говорило на овогодишњој обљетници, што је врло важно као унутархрватско
питање и за покретање боље сурадње у региону. До сада смо имали политичке
представнике који су глорифицирали своју патњу и оплакивали само своје жртве,
док нова политика у Хрватској односу према ратним страдалницима даје нови
приступ, ослобођен етноцентризма и опћенационалног жаловања властите патње.
Који су карактер имали Бљесак и Олуја?
Много ми се може спочитавати, али никако да сам издајник. Цијелог рата сам био у
Крајини, у Пакрацу, и покушавао пронаћи мирно рјешење сукоба. Знао сам и тада да
Срби не могу живјети од митова и нереалних визија. Све сам учинио да до Бљеска и
Олује не дође, да се потпишу мировни споразуми, да се нормализира живот, али није
било политичке воље и хрватских вођа и вођа Срба у тадашњој Крајини. Покушавам
цијело вријеме да Срби остану у Хрватској, да се врате, да имају квалитетну
реинтеграцију у друштво, да буду потпуно равноправни као сви други грађани
Хрватске. Све то радим не либећи се прозивати било кога када су права Срба угрожена.
Кад ће се решити проблем жртава, конкретно стотина Срба који се још воде као
нестали?
Годинама говорим како политички представници у Хрватској, али и у Србији, морају
престати манипулирати питањем ратних жртава и тај горући проблем који оптерећује
прије свега породице жртава, а онда и демократску јавност, ријешити у складу са
хуманитарним начелима. То питање морају ријешити владе двију земаља, без
калкулација и манипулација.
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Какве су перспективе живота Срба у Хрватској и шта ту Београд може да уради?
За разлику од досад, важно је да Србија подржи демократски плурализам српске
заједнице у Хрватској, да се отворено и искрено стане иза неријешених питања
остварења стечених права Срба у Хрватској и да се траже облици и начини
рјешавања за одрживи повратак са квалитетном интеграцијом. Сви желимо
живјети у миру на својим огњиштима, са пуном заштитом наших људских и грађанских
права. На политичарима је да нам то омогуће, а не да због властитих таштина и
интереса, манипулирају положајем Срба у Хрватској. Нама лажни доброчинитељи не
требају.
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ПОВРАТНИЦИМА ИЗГОРЕЛА ОГРАДА
Курир, Датум : 10.8.2012, Страна : 6
КЛИНА - Богосаву и Зори Дабижелевић, повратницима у метохијско место Клина,
изгорела је ограда испред обновљене породичне куће. Док они тврде да је пожар
подметнут, косовска полиција каже да су га проузроковале уличне електричне
инсталације.
Зора Дабижлевић је рекла да сумња да је неко касно синоћ подметнуо пожар у коме је,
како је навела, изгорело 25 метара ограде и два пласта сена.
УСПЕШАН ПОВРАТАК СРБА У ОСОЈАНЕ
Политика, Датум : 13.8.2012, Страна : А6
У метохијском селу Осојане Срби повратници јуче су обележили 11 година од повратка
у то место, а епископ рашко-призренски Теодосије служио је, уз саслужење
свештеника, свету литургију у обновљеном храму Светог архангела Гаврила. Како је
пренео Танјуг, литургији је присуствовало неколико десетина верника из Осојана и
околине, међу којима су били и председник општине Исток Драгољуб Репановић и
бивши државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Оливер Ивановић.
Владика Теодосије изјавио је да у повратничким срединама није лако, али треба да се
одговори свим искушењима и изазовима. Теодосије је у изјави Танјугу рекао да људи
треба да гаје братољубље, буду осећајни једни према другима и стварају заједницу, јер
једино тако могу опстати. „Као појединци, егоисти, себичњаци, заиста тешко да могу
опстати и овде и на сваком другом месту. Тога морају сви бити свесни, а ако будемо
неговали братољубље заиста имамо будућност као народ у овом селу, Косову и
Метохији и свуда где Срби живе”, рекао је Теодосије.
Коментаришући нападе којима су све чешће изложени Срби повратници на Косову и
Метохији, Теодосије је рекао да се ти напади не могу елиминисати, али се треба чувати
колико је год могуће. „Нападе на повратнике не можемо елиминисати, јер долазе од
других људи, али треба се чувати колико је могуће како би избегли те нападе, да не
доприносимо, да кажем, неком међуетничком сукобу колико до нас стоји”, рекао је
владика рашко-призренски.
Осојане представља један од ретких примера успешног повратка Срба у Метохију.
На простору некадашње месне заједнице, која је обухватала и неколико оближњих
села пре сукоба на Косову и Метохији живело је око 2.500 Срба, док их је данас око
400.
У осојанској долини се од 2001. године до сада вратило око 350 Срба, а у овом
метохијском селу данас живи и око 80 деце. Неколико десетина Срба повратника
је запослено у школству и здравству, а већина их се бави пољопривредом. После
ручка у парохијском дому који је у изградњи, приређен је и пригодан културноуметнички програм у коме су учествовали чланови КУД „Младост” из Гуштерице из
централног Косова.

ТРЕБА ОДОЛЕТИ ИСКУШЕЊИМА
Информер, Датум : 13.8.2012, Страна : 4
Владика Теодосије
Владика рашко-призренски Теодосије изјавио је јуче у Осојану, где је обележено
11 година од повратка расељених Срба у то метохијско село, да у повратничким
срединама није лако, али треба да се одговори свим искушењима и изазовима.
- Као појединци, егоисти, себичњаци заиста тешко да могу опстати и овде и на сваком
другом месту. Тога морају сви бити свесни, а ако будемо неговали братољубље, заиста
имамо будућност као народ у овом селу, КиМ и свуда где Срби живе - рекао је
Теодосије.
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ПОМОЋ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Дневник, Датум : 15.8.2012, Страна : 11
БАЧКА ПАЛАНКА: У Бачкој Паланци обезбеђено је 5,5 милиона динара
материјалне помоћи за интерно расељена лица и за избеглице. Помоћ ће бити у
грађевинском материјалу, а доделиће се пет пакета од по 300.000 динара за
интерно расељена лица и 16 пакета од по 250.000 динара за избеглице.
Јавни позив за доделу помоћи за побољшање услова становања за интерно расељена
лица са Косова и Метохије и избеглица са простора бивше државе завршен је и
надлежна комисија је размотрила је захтеве. Конкурисало је пет интерно расељених
лица и 65 избеглица.
- Комисија је прегледала и избодовала захтеве према утврђеним критеријумима и сада
следи преглед и провера података на терену од стране грађевинског инспектора – каже
Радослав Милошевић, повереник за избеглице у Бачкој Паланци.
– Средства у износу од 5,5 милиона динара обезбедили су локална самоуправа која
је учествовала са милион динара, а 4,5 милиона динара обезбедио је Комесаријат
за избеглице Републике Србије. Расписаћемо заједничку јавну набавку за обе
донације да би грађевински материјал обезбедио један, односно најповољнији
добављач.
ЛАЖИМА ИСПИСАНЕ ОПТУЖНИЦЕ
Вечерње Новости, Датум : 16.8.2012, Страна : 11
После хапшења Александра Булатовића од стране КПС на МердарУ
КПС и Еулекс прво хапсе, а онда "доказују" наводне злочине
Александар Булатовић, који је ухапшен у понедељак на административном
прелазу Мердаре, осумњичен да је починио ратни злочин против цивилног
становништва 1999. године у Косову Пољу. И то само на основу једног сведока комшије Албанца који се "злочина" сетио после десет година.
Случај истражује Еулексов тужилац из Канцеларије специјалног тужилаштва Косова.
Булатовићу су лисице стављене на руке по налогу који је издао Еулексов судија.
- Осумњичени се терети по једној тачки оптужнице за ратне злочине против цивилног
становништва у Косову Пољу - потврдила је јуче Ирина Гудељевић, портпарол
Еулекса.
Међународни тужилац Еулекса Чарлс Хардавеј одредио је синоћ притвор од 15 дана
Булатовићу, изјавио је његов адвокат Миодраг Бркљач.
Он прецизира да је Булатовић ухапшен због сумње да је 8. априла 1999. године на
Косову, са још двојицом људи, учествовао у убиству косовског Албанца Ђељадина
Идризија.
Суду га је пријавио његов први комшија Бајрам Шаља, који га оптужује да је човек који
је са још двојицом других људи (чија имена се крију иако се налазе на потерници) убио
Идризија.
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Адвокат Живојин Јокановић, један од најчешћих заступника Срба пред косовским
судовима, подсећа на бројне случајеве неоснованих хапшења.
- Од доласка међународне заједнице на Космет, на десетине Срба ухапшено је само на
основу лажног сведочења Албанаца, односно њиховог упирања прстом у Србе.
Најстрашније је међутим, што су сви ти лажно оптужени Срби проводили неоправдано
дуго времена у притвору. Сви они су прво хапшени, па су тек потом "доказиване"
њихове наводне кривице, због чега су у притвору проводили од једне до три године.
Међутим, због недостатка доказа, у поновљеним судским поступцима, када су
случајеве преузимале међународне судије, потврдило би се да осумњичени Срби нису
криви - истиче адвокат Јокановић.
Као драстичније случајеве безразложног хапшења спомиње случај Момчиловића из
Гњилана, оца и два сина, који су на основу лажних оптужби првобитно осуђени на
дванаест година, али су ослобођени пошто су више од годину дана провели у притвору,
потом Момчила Трајковића из Косовске Каменице, некадашњег начелника полиције,
који је такође у првостепеном поступку осуђен на двадесет година а потом ослобођен,
Милоша Јокића из Витине и многе друге...
Антрфиле : КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КиМ: ЗАСТРАШУЈУ СРБЕ
Канцеларија Владе Србије за КиМ изразила је најоштрији протест због хапшења
Александра Булатовића. У саопштењу се наводи да су кривични поступци против
Срба на Косову и Метохији за дела наводно извршена током оружаних сукоба
покренути у циљу вршења притиска на српско становништво, како би дошло до
стварања панике и даљег исељавања из српских средина на Косову и Метохији,
као и спречавања потенцијалних повратника који у страху од хапшења одустају
од враћања на Косово и Метохију.
МАЈКА БОЈАНА: КОМШИЈА ЛАЖНО ОПТУЖУЈЕ
- Оптужујући мога сина, наш некадашњи комшија Албанац хтео је да се додвори
својима, јер је својевремено био наклоњен Србима. Првобитно је за некакво убиство
оптужио мог старијег сина и још једног заједничког комшију. Пошто је то пало у воду,
он је девет година касније, оптужио и мог млађег сина за кога је знао да често путује на
Космет - прича Бојана Булатовић и објашњава да је Александар кренуо код родбине у
село Лепина у централном Космету, где му се налази супруга Соња. - Ово што су
урадили мом сину потврђује чињеницу да је у питању смишљени и лажни поступак
против њега. Циљ је да се заплаше и застраше сви Срби који често путују на Космет тврди Бојана.
ЈОШ ТРАЈЕ АНКЕТИРАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА
Данас – Браничево, Датум : 17.8.2012, Страна : 8
Пожаревац - Избеглице које немају решено стамбено питање могу да се до 15.
августа обрате Канцеларији за мигранте у Пожаревцу. Помоћ коју ће добити
најугроженији кретаће се од грађевинског материјала за започете стамбене
објекте до обезбеђења социјалног становања.
Повереник за избеглице града Пожаревца Љиљана Драјић рекла је да је одзив за сада
просечан и да се пријављују социјално најугроженије категорије.
-Углавном су се људи опредељивали за станове на нивоу закупа до 5.000 динара и по
томе се види да су то породице са минималним примањима. То су породице које у
оквиру свог домаћинства имају члана који је хронично оболео или је инвалидно лице каже Драјић, која наглашава да је почела пријава и за интерно расељена лица те да ће
анкетирање трајати до краја септембра. Она истиче да се нада да ће до краја септембра
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имати прецизне резултате и увид у стање ствари од 1992. године јер је у Пожаревцу
било евидентирано 3.600 избеглих и око 2.500 расељених лица.
ЧУКИЋ: НЕПОЗНАТИ АЛБАНАЦ ТУКАО МЕ ЈЕ ДО БЕСВЕСТИ!
Ало!, Датум : 17.8.2012, Страна : 3
СРБИН ПОВРАТНИК ЈЕДВА ИЗВУКАО ЖИВУ ГЛ АВУ ИЗ ПЕЋИ
Никада се никоме нисам замерио. Сав сам изубијан. Имам неколико копчи у пределу
главе, каже за “Ало!” Милош Чукић
Милош Чукић (65), који је прекјуче брутално претучен у центру Пећи, пребачен је
у Беране, где му је указана помоћ у тамошњој болници.
Чукић је са својом породицом напустио Пећ у јуну 1999. године и од тада као
расељено лице борави у Црној Гори. У Пећ је редовно долазио, у посету
сестринству Пећке патријаршије и да би обишао своју кућу.
Пре седам дана, саобраћајна полиција у Пећи му је одузела саобраћајну дозволу због
неисправног светла на аутомобилу и наложила да у року од седам дана плати казну.
Милош је прекјуче дошао у пећки СУП, подигао дозволу и запутио се пешице кроз
центар града према Пећкој патријаршији.
У Уској улици, код џамије, пресрео ме је један Албанац средњих година и почео
песницама да ме удара по глави. Само ми је на лошем српском језику рекао: “Сада ћу
да ти покажем бога свога”. Од силине удараца изгубио сам свест и пао. Нико од
бројних пролазника није пришао да ми помогне.
Не знам ни ко ме је изударао ни зашто је то урадио. Никада се никоме нисам замерио.
Када сам се мало повратио, устао сам и некако се отетурао до аутобуске станице,
одакле сам отишао у српско село Љевошу изнад Патријаршије.
Сав сам изубијан. Имам неколико копчи у пределу главе - испричао је за “Ало!” Милош
Чукић, једва говорећи. Косовска полиција ни трећи дан није открила ко је претукао
Милоша. Иначе, Чукић је пре рата био познати кројач у граду на Бистрици и муштерије
су му били и Срби и Албанци. За време рата није био мобилисан. Кућу у центру града
су му узурпирали Албанци, који одбијају да се иселе. Напад на Чукића узнемирио је
малобројне Србе у том делу Метохије јер је то још један доказ да за њих нема слободе
кретања.
Пре сукоба, у Пећи је живело више од 20.000 Срба и Црногораца, а сада их у граду
има свега десетак, и у околним селима Гораждевцу и Брестовику око 2.000.
Албанске власти и међународна заједница за протеклих 13 година нису створили
услове за повратак у Пећ ниједне српске породице.
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PRESS CLIPPING
Петак 14.09.2012. год.

(такође можете прочитати и на сајту Комесаријата за избеглице www.kirs.gov.rs)
ОД БЕДЕ ПОБЕГЛИ НА ЛИВАДУ У БОГОВАЂИ!
Ало-вести , датум : 14.09.2012
Катастрофално стање у центру за азиланте надомак Лајковца

И поред тога што је према међународним споразумима Србија дужна да свим тражиоцима азила
обезбеди пристојан смештај и исхрану, у селу Боговађа, где се налази један од центара за њихов
пријем, већ месецима више од 120 азиланата, међу којима се налазе и деца, уместо у кревету, спава
под отвореним небом!

Да није невладиних ораганизација које им дневно купују пола хлеба и конзерву рибе,
већина не би имала чак ни шта да једе!
Центар за азиланте у селу Боговађа пун је као око. Капацитет некадашњег одмаралишта
Црвеног крста је 150, али је на бројном стању тренутно око 160 азиланата. Ипак, у центар
свакога дана из Авганистана, Сомалије, Алжира, Ирана, Ирака, а однедавно и из Сирије и
Мјанмара пристижу нови „гости“, за које више нема места у собама, па су сада све тањи и
смештајни капацитети у околним шумама, на ливадама и сеоским њивама! Пребукирана је
чак и стара школа, која одавно нема ни врата ни прозоре.
Сомалци Омар (20), Фајза (20) и Насра (14) стигли су пре два месеца, али још увек ноће на
ливади испред центра. Они нису имали среће да задуже душек, па сада спавају на
простиркама које су понели од куће. С њима у друштву је и 32-годишњи Абдул Азис,
коме су колена умотана завојима.
- Месецима спавам на земљи и сада од реуме не могу ока да скопим. Обећали су ми
собу чим неко напусти центар - прича несрећни Сомалац који је у Србију стигао
бежећи од беде.
Смештајни капацитети много су мањи од потреба, а управник овог центра за
азиланте Стојан Сјеклоћа објашњава да је немоћан. Он каже да напољу спавају
углавном мушкарци јер се у собе прво сместе жене и деца. Међутим, некада ни за њих
нема довољно места, па су у том случају чак и они принуђни да спавају под ведрим небом.
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- Једно време смо делили душеке, али нам је ова, веома тражена роба, однедавно
понестала, па се азиланти сада за „кревете“ сналазе сами, као и за храну, јер су кухињски
капацитети ограничени. Ипак, уредно водимо евиденцију и оних који се налазе ван зидова
одмаралишта - искрен је Сјеклоћа.
Од идеје да се азиланти сместе у напуштене војне објекте као да се одустало јер
војска има намеру да их прода како би својим припадницима обезбедила станове. У
Боговађи, где се налази један од највећих магацина муниције у Србији, ова бивша касарна
ипак зврји празна, док стотине људи у нељудским условима живе у њеној околини.
Број азиланата стално расте
Током 2008, у Србију су стигла 52 тражиоца азила, да би их годину касније било 275. Већ
2010, број се скоро удвостручио - на 522. Прошле године је у Србији уточиште нашло
шест пута више азиланата, чак 3.134. За пораст броја азиланата крива је све тежа
економска ситуација у Грчкој јер њихова миграциона политика није довољно ефикасна, а
азиланти бирају Србију и зато што им је блокиран пут од Грчке до Италије трајектом,
преко луке Патра. Од почетка ове године, према подацима Републичког комесаријата за
избеглице, само у Центар за азил у Боговађи смештено је 665, а у Бањи Ковиљачи 181
азилант. Процењује се да је број оних који спавају изван ова два центра чак 10 пута већи.
Иначе, сви они много коштају, па се само за центар у Боговађи из државне касе месечно
издваја чак 50.000 евра.
Кућица за псе
У шумарку који се налази у кругу центра азиланти су изградили једну кућицу, али за
псе. Ако већ они морају да се злопате, бар су сместили њиховог четвороножног
љубимца. Кућица за пса изгледа луксузно у поређењу са шумским смештајем, у којем
уживају њени пројектанти.

ЗГРАДЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
ТВ Пирот, датум : 13.09.2012. год.

"Зграде социјалног становања у заштићеним условима" у Белој Паланци, чију
изградњу је финансирала Канцеларија за становништво, избеглице и миграцију
Министарства спољних послова Сједињених Америчких Држава свечано је отворена
данас у Белој Паланци. Зграде су намењене смештају 8 породица избеглица, интерно
расељених лица и социјално угроженог домаћег становништва.
Изградњу су помогли поред Канцеларије за становништво, избеглице и миграцију
Министарства спољних послова Сједињених Америчких држава, и Комесеријат за
избеглице Републике Србије, Општина Бела Палнка и Дански савет за избеглице.
Отварању су присуствовали Мери Ворлик, амбасадорка Сједињених Америчких Држава у
Републици Србији, Владимир Цуцић, Комесар за избеглице Републике Србије, Милош
Тержан, шеф Програмске секције УНХЦР-а, Горан Миљковић, председник општине Бела
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Паланка и Марина Кремонесе, представница данског савета за избеглице у Србији.
Инвестирање Зграде социјалног становања коштало је 220.000 долара

НЕ ПРЕСТАЈУ НАПАДИ НА СРБЕ ПОВРАТНИКЕ
Вечерње Новости, датум : 13. септембар 2012. год.
Наставља се серија пљачки имовине Срба у Осојану и Жачу. Албанци запосели земљу, па
сеју само окућнице. Дрва секу и пале

У Осојану и околним селима живи око 2.000 Срба

ОСОЈАНЕ - Наставља се серија пљачки имовине Срба у метохијским селима - два
аутомобила су украдена уз покушај крађе трећег у Осојану.
Пре две ноћи из центра овог места украден је „голф“ Вукадина Пискулића, док је на ободу
села украден ауто Александра Ђурића, исте марке.
- Лопови су покушали да украду и аутомобил Бранислава Ђурића, али су срећом
осујећени - прича за „Новости“ Вукомир Ђурић, заменик председника општине Исток,
измештене у Осојане. - Возила су украдена унутар села и испред самих кућа, на местима
где постоји улично осветљење.
Због све отворенијих пљачки буквално пред њиховим очима, забринути Срби опомињу да
српске повратнике у Метохији и њихову имовину нема ко да заштити. Већину српских
имања запосели су Албанци.
БЕЗБЕДНОСТ

СРБИ у такозваној Осојанској долини истичу да нису заштићени, јер осим
повремених патрола Кфора и косовске полиције сталну заштиту немају. После сваког инцидента
полиција се појави тек сат касније. Протекле недеље посетио их је Александар Вулин, директор
Канцеларије за КиМ. Вулин је истакао да се за безбедност повратника мора побринути пре свега
међународна заједница.

- Иако је после последње крађе полиција обавила увиђај и привела два младића из села
које је потом ослободила, прави лопови су још на слободи, што свакако охрабрује и друге
да наставе пљачку српске имовине - констатује Ђурић. - Ти напади део су притисака да би
се Срби протерали.
У Осојану и у околним селима живи око 2.000 Срба. Саставни део притисака којима су
изложени су свакодневне крађе и паљење шума у које Срби не смеју да залазе, па уместо
да секу своје, греју се на дрва из хуманитарне помоћи. Обрадива земља је такође
запоседнута, па повратници обрађују само окућнице.
- На стотине хектара шуме је запаљено, а недавно су мене и мог брата напали када смо
отишли да проверимо ко нам краде шуму. Лопови су физички насрнули на нас, а потом, да
нас још више заплаше, пуцали - прича Милован Остојић (33) из Осојана, чија је шума и
раније била на мети шумокрадица Албанаца.
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И четрдесетак Срба у суседном селу Жач, од повратка у марту 2010. године нема мира од
комшија Албанаца. У последњем нападу пре недељу дана пуцали су на кућу Небојше
Дрљевића (49), представника овдашњих Срба.
- Прво су напали каменицама мог осмогодишњег сина, а потом су из аутоматског оружја
пуцали на кућу и то у тренутку када су у селу остале само жене и деца - прича Небојша.
Моја осмогодишња кћеркица још преживљава трауме тог напада. Повратници у Жач
објашњавају да сви напади којима су изложени потичу од суседне албанске породице
Кељменди, која жели да их поново отера у расељеништво, да би и даље могли да користе
српску имовину коју су запосели.
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OD GRADA NA POKLON: Sutra konačna ranglista za 40 stanova za izbegla i interno raseljena lica
2283

Stanovi su površine od 30 do 54 kvadrata, a po strukturi su garsonjere, jednosobni, dvosobni i
dvoiposobni. Za objekte su projektovana i parking mesta, a nekoliko stanova u prizemlju ima pristupe
prilagođene osobama sa posebnim potrebama
Jedna od zgrada u kojima se nalaze stanovi 7koje Grad dodeljuje izbeglicama i interno raseljenim licima

Radovi na izgradnji 40 stanova u Velikom Mokrom Lugu, namenjenih izbeglim i interno raseljenim licima,
uveliko su odmakli, a sutra će biti objavljena i konačna ranglista za njihovu raspodelu.
Zoran Kostić, predsednik Komisije gradonačelnika za stambena pitanja, kaže da se useljavanje u nove
stanove očekuje najkasnije do proleća. Pravo na učešće na konkurs imale su porodice koje nisu uspele na
prethodnom, kao i sve ostale koje su smeštene u preostala tri kolektivna centra u Beogradu.
U aprilu 2012. godine useljena je prva zgrada u Velikom Mokrom Lugu, a u istom naselju, između ulica
Vladimira Ćorovića, Teodorine, Vladimira Dvornikovića i Jovijanove, uskoro treba da budu završene još
dve zgrade sa po 20 stanova, čiju izgradnju finansira Evropska unija.
– Zgrade su izgrađene na potpuno infrastrukturno opremljenom zemljištvu, koje je ustupio Grad Beograd
kao svoj deo učešća u tom projektu. Na toj lokaciji već je useljeno 20, a najkasnije do proleća biće
useljeno još 40 porodica, koje su sada smeštene u preostalim kolektivnim centrima u Beogradu – kaže
Kostić, i podseća da je cilj projekta da se kolektivni centri u potpunosti ugase i da ove porodice reše
stambeno pitanje.
Stanovi su površine od 30 do 54 kvadrata, a po strukturi su garsonjere, jednosobni, dvosobni i
dvoiposobni. Za objekte su projektovana i parking mesta, a nekoliko stanova u prizemlju ima pristupe
prilagođene osobama sa posebnim potrebama.
Po jedna od porodica koje se budu uselile u obe zgrade, na predlog Gradskog centra za socijalni rad,
dobiće status domaćina zgrade. Posao će im biti da vode računa o potrebama ostalih stanara zgrade i
posreduju u komunikaciji sa nadležnim institucijama, a za to angažovanje biće plaćeni iz gradskog
budžeta.
Reporteri Beoinfa posetili su porodice koje su na prethodnom konkursu dobile krov nad glavom. U
potpuno novoj zgradi, koja je useljena u aprilu, nove su samo žardinjere sa cvećem. O njima brine Mara,
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23.09.2012
07:36
www.telegraf.rs
http://www.telegraf.rs/vesti/beograd/349758odgradanapoklonsutrakonacnaranglistaza40
beograd.rs
Izbeglice

OD GRADA NA POKLON: Sutra konačna ranglista za 40 stanova za izbegla i interno raseljena lica
688

starica izbegla iz Siska.
 Ko bi mogao da kaže da nije lepo? U kakvim smo samo uslovima godinama živeli u izbegličkom centru
u Krnjači, svi u jednoj sobi, a različite generacije. Ovde je mirno, a okolina je lepa. Zato sam odlučila da
je još dodatno ukrasim, pa sam uradila ono što volim, posadila sam cveće – priča Mara, pokazujući na
desetine saksija na samom ulazu u zgradu.
U porodici Lazić – slavlje. Mala Anastasija slavila je 10. rođendan. Raduje se zbog svojih gostiju i kaže da
će već sutra počastiti i drugare iz odeljenja škole “Vladislav Petković Dis”, koju uspešno pohađa od kada
su se krajem aprila doselili u ovaj kraj. Svoj rođendan prvi put proslavila je u svojoj sobi.
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Površina:65
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24.09.2012
Danas
Beograd
R.I.
Izbeglice

Useljenje do proleća
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24.09.2012
Privredni pregled
Beograd
Redakcija
Izbeglice

Danas konačna rang lista
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
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Napomena:
Površina:100
Tiraž:165227

24.09.2012
Večernje novosti
Beograd
I.D.L.
Izbeglice

Izbeglima još 40 stanova
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Autori:
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Površina:450
Tiraž:117727

24.09.2012
Press
Beograd
Redakcija
Izbeglice

Još 40 stanova za izbeglice
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24.09.2012
Press
Beograd
Redakcija
Izbeglice

Još 40 stanova za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:193789

24.09.2012
Kurir
Hronika
E.K.
Migracije

Vozio ilegalce u Beograd
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Privredni pregled
Beograd
Redakcija
Izbeglice

Danas konačna rang lista
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:36000

24.09.2012
Dnevnik
Balkan
Redakcija
Povratnici

Podržati školovanje srpske dece u Hrvatskoj
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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Napomena:
Površina:0
Tiraž:128530

24.09.2012
Blic
Vojvodina
Redakcija
Izbeglice

Besplatan prevoz do glasača
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Površina:30
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24.09.2012
Blic
Beograd
Redakcija
Izbeglice

Još 40 stanova za izbegla i raseljena lica
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
25.09.2012
Emisija 25.09.2012 06:00:00
RTS1
Prilog 25.09.2012 08:07:00
Jutarnji program
Biljana Jovičić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
25.09.2012 09:00:00
25.09.2012 08:10:07

Trajanje
180:00
3:70

Smeštaj tražilaca azila
2974

Spiker:
Mesta za smeštaj tražilaca azila u Srbiji više nema, tako je na primer u Centru Bogovađe smešteno više
od 170 Alžiraca, Sirijaca, Avganistanaca, Iranaca ili Iračana, dok u šumama oko Bogovađe na mesto čeka
oko 130 ljudi. Dodatan problem u Bogovađi prave navodi o tome da azilantima u Centru traže novac za
smeštaj, takve tvrdnje upravnik Centra je demantovao a policijska istraga je u toku. O tome sa
komesarom Komesarijata za izbegla i raseljena lica Vladimirom Cucićem je razgovarala Biljana Jovičić.
Vladimir Cucić, komesar za izbegla i raseljena lica:
Unazad godinu i po dana od kada taj Centar funkcioniše mi nismo do pre dve nedelje imali nikakvu
pritužbu takve vrste, da li je neko rešio da obraz izgubi za 10 ili 20 evra sve treba sankcionisati, potpuno
je sve jedno da li je to 10 evra ili 10 miliona. Mi smo insistirali da se odmah vrlo kategorično i na svaki
mogući način taj postupak istraži. Šta je tu problem, i u jednom i u drugoj slučaju, kao i u slučaju Banje
Koviljače ako se sećate prošle godine sa nizom ekscesnih situacija za koje se uspostavilo da ih nema čini
se velika šteta u slučaju da je neko uzimao čini se šteta, naći ćemo počinioca pa neće biti šteta, ali je još
veća šteta ako se ustanovi da takvih manupulacija i tražiocima azila nije bilo, a da je takva vest već
otišla i u beli svet, i u okruženje.
Reporter, Biljana Jovičić:
Šta se dešava sa smeštajem za azilante imamo gužvu u Bogovađi i to je slična situacija kao ona koju
smo imail u Banji Koviljači.
Vladimir Cucić, komesar za izbegla i raseljena lica:
Prosto u Banji Koviljači je limitiran 87 lica i da hoćete da stavite još jednog čoveka ne možete, mi smo
zato otvorili centar u Bogovađi gde je prostor smeštajni adekvatan za možda 160 ljudi, ja kada kažem da
u nekom momentu imamo preko 230 ljudi tamo možete misliti koji su uslovi smeštaja. Na žalost i to
takvo kako je ne zadovoljava ni izbliza potrebe, naše realne potrebe smeštajne su da u ovom momentu
imamo još jedan centa sa oko 300 do 400 mesta. I u tom pravcu učinjeni su napori u proteklih godinu i
po dana i potrebno je, i to je nešto na šta mi stalno ukazujemo da se što pre hitno iz nekakve budžetske
rezerve dobiju sredstva za revitalizaciju objekta koji je za to namenjen. Grci su pre tri dana uhapsili 17
hiljada ljudi, svaki taj čovek na putu u Evropu, bar 90% od njih mora da prođe kroz Srbiju.
Reporter, Biljana Jovičić:
Na koji način bi mogao da bude rešen problem smeštaja azilanata.
Vladimir Cucić, komesar za izbegla i raseljena lica:
Imate 100 napuštenih kasarni od kojih mnoge ne mogu da uđu u master plan, nisu pogodne ni da ih
prodate niti da dignete stambena naselja, svima njima je potreban kapitalni remont i to je od prilike ono
što mi predlažemo već unazad dve godine da se ne dopusti da jedan prostor i dalje propada, a da mi iz
druge strane imamo ljude po šumi, po napuštenim školama, pečurkarama i Bog će ga znati gde sve ne.
Reporter, Biljana Jovičić:
Hvala Vam što ste govoriti za RTS.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
25.09.2012
Emisija 25.09.2012 17:00:00
Novosadska TV
Prilog 25.09.2012 17:04:00
Novosadsko popodne
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
25.09.2012 18:30:00
25.09.2012 17:04:45

Trajanje
90:00
0:45

Rešavanje stambenih potreba izbeglih lica
644

Spiker:
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije raspisao je javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme
sa mogućnošću kupovine 15 stembenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica sa
teritorije grada Novog Sada. Javni poziv, obrazac za prijavljivanje, formular izjave i sve druge neophodne
informacije mogu se dobiti u prostorijama Odseka za izbegla, prognana i raseljena lica Gradske uprave
za socijalnu i dečiju zaštitu u Ulici Kralja Aleksandra 14 od 7.30 do 15.30 minuta, kao i na sajtu
Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, www.kirs.gov.rs. Rok za podnošenje prijave sa potrebnih
dokazima je 6. novembar.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
25.09.2012
Emisija 25.09.2012 19:00:00
Novosadska TV
Prilog 25.09.2012 19:10:00
Objektiv 19
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
25.09.2012 19:30:00
25.09.2012 19:10:46

Trajanje
30:00
0:46

Rešavanje stambenih potreba izbeglica
629

Voditelj:
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije raspisao je javni poziv za davanje u zakup na određeno vreme
sa mogućnošću kupovine 15 stambenih jedinica namenjenih za rešavanje stambenih potreba izbeglica sa
teritorije grada Novog Sada. Javni poziv, obrazac za prijavljivanje, formular izjave i sve druge neophodne
informacije mogu da se dobiju u prostorijama Odseka za izbegla, prognana i raseljena lica Gradske
uprave za socijalnu i dečiju zaštitu u Ulici Kralja Aleksandra broj 14 od 7.30h15.30h, kao i na sajtu
Komesarijata za izbeglice Republike Srbije. Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 6.
novembar.
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26.09.2012
Alo
Vesti
B.J.
Izbeglice

Najezda ilegalaca
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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26.09.2012
Danas
Vojvodina  Novi Sad
A.I.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Stambeni konkurs za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
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Površina:20
Tiraž:120357

26.09.2012
Politika
Politika i društvo
FoNet
azil

Dramatično ispred centra za azil
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Datum:
Medij:
Link:
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25.09.2012
Tanjug

09:34

Tanjug
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; azil

Dramatično stanje ispred Centra za azil u Bogovađi
2947

BEOGRAD, 25. septembra (Tanjug)  Regionalni centar za manjine najoštrije je danas osudio dramatično
stanje ispred Centra za azil u Bogovađi, upozorivši da se između 80 i 100 tražilaca azila nalazi izvan
centra čiji je maksimalni smeštajni kapacitet od 150 osoba popunjen.
Aktivisti su takvu situaciju zatekli tokom posete 12. septembra i, kako u saopštenju ocenjuje Regionalni
centar za manjine, tim ljudima su ugrožena osnovna ljudska prava  nemaju krov nad glavom, pristup
vodi i sanitarnim objektima, niti dobijaju hranu.
"Drugim rečima, ugrožen im je egzistencijalni opstanak i pravo na dostojanstven život. Ovakvim
tretmanom država Srbija krši sopstvene zakone i međunarodne standarde koji predviđaju da se osobama
koje traže azil do donošenja konačne odluke o zahtevu u roku od 72 sata obezbedi smeštaj i osnovni
uslovi za život", poručuju iz Centra.
Centar za azil u Bogovađi je pored prihvatnog centra u Banji Koviljači jedini objekat te vrste u Srbiji, a
prvi tražioci azila smešteni su u taj objekat u junu 2011. godine.
Nakon rasističkih ispada u Banji Koviljači u oktobru 2011. mnogi tražioci azila su preseljeni u centar u
Bogovađi zbog čega je maksimalni smeštajni kapacitet bio premašen  u julu ove godine bilo je smešteno
229 osoba.
Broj tražilaca azila u Srbiji se neprestano uvećava, postojeći kapaciteti ne mogu da odgovore njihovim
potrebama, a Komesarijat za izbeglice (KIRS) koji je nadležan za ove centre ne otvara nove objekte.
Prema rečima predstavnika KIRSa, razlog za to su troškovi koji iznose osam evra dnevno po osobi.
Centar u Bogovađi smanjio je broj osoba koji u njemu borave na nominalne kapacitete, odnosno na 150
osoba, dok su svi ostali praktično prepušteni sami sebi.
Predstavnici Regionalnog centra za manjine naglašavaju da sistem azila u Srbiji ima ozbiljnih
manjkavosti, navodeći da od 2008. (kada je u Srbiji uspostavljen nezavisni sistem azila) nijednoj osobi
nije dodeljen izbeglički status.
To znači, dodaju, da Srbija praktično nije zemlja u kojoj bi migranti mogli trajno da reše pitanje svog
statusa putem zahteva za azil.
Ipak, mnogi migranti bez dokumenata u Srbiji traže azil jer je to jedini način da privremeno regulišu svoj
status i tako ostvare osnovna prava, kao što je krov nad glavom i zdravstvena zaštita.
Neprihvatljivo je zbog toga da iako zahtevaju azil, migranti nemaju smeštaj i moraju da spavaju na
otvorenom.
Regionalni centar za manjine zahteva od nadležnih organa da hitno i bez odlaganja pronađu rešenje za
smeštaj tražilaca azila koji se nalaze ispred centra u Bogovađi, posebno imajući u vidu to da vremenske
prilike postaju sve nepovoljnije i da bi već dovoljno teška situacija mogla postati nepodnošljiva.
Centar, takođe, smatra da je neophodno prekinuti sa praksom kršenja ljudskih prava i obezbediti
poštovanje standarda koji predstavljaju minimum obaveza prema kojima država, pored ostalog, mora
obezbediti uslove za egzistencijalni opstanak ovih ljudi.
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Rubrika:
Autori:
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Naslov:
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Površina:200
Tiraž:7000

26.09.2012
Narodne novine  Niš
Naslovna strana
D.K.
azil

Navala ilegalaca iz Azije i Afrike
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Autori:
Teme:

Naslov:
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26.09.2012
Narodne novine  Niš
Naslovna strana
D.K.
azil

Navala ilegalaca iz Azije i Afrike
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

25.09.2012
Fonet

14:10

FoNet
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

KAKO POMOĆI IZBEGLICAMA
1228

SMEDEREVO, 25. septembar 2012. (FoNet)  Pomoćnik ministra
za ljudska prava i izbeglice Federacije Bosne i Hercegovine
Mario Nenadić, u okviru zvanične posete Srbiji, posetio je
danas Smederevo, kao primer dobre prakse u sprovođenju
projekata vezanih za izbegla i raseljena lica.
Predstavnici Komesarijata za izbeglice Republike Srbije
Olivera Vučić i Dejan Milosavljević istakli su, prilikom
današnje posete Smederevu, da sa lokalnom samoupravom u ovom
gradu imaju odličnu saradnju u sprovođenju pomenutih
projekata.
"Gost iz Bosne i Hercegovine stekao je uvid u socijalno
stanovanje u zaštićenim uslovima, kao i u vid socijalne
zaštite na lokalnom nivou, čime je rešen problem socijalno
ugroženih porodica iz Kolektivnog centra u Smederevu",
izjavila je agenciji FoNet pomoćnica gradonačelnika
Smedereva za zdravstvo i socijalnu politiku Vesna Jeremić
Dragojević.
Današnja poseta organizovana je u okviru razmene iskustava
u oblasti socijalne zaštite izbeglih i raseljenih lica
između Komesarijata za izbeglice Srbije i Ministarstva za
ljudska prava i izbeglice Federacije BiH.
Posmatrani modeli u Srbiji biće osnova za buduće projekte
vezane za Regionalnu donatorsku konferenciju, koja je
održana ovog proleća u Sarajevu.
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25.09.2012
Reč naroda  Požarevac
Bez naslova
Z.V
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Požarevac primer zbrinjavanja interno raseljenih
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Medij:
Rubrika:
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Površina:180
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27.09.2012
Dnevnik
Novosadska hronika
Ž.Balaban
Izbeglice

Sud utvrđuje šta je istina
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
27.09.2012
Površina:300
Vreme
Tiraž:15000
Bez naslova
S.Zrnić
Jelena Marić; Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Za boilji život izbreglica i azilanata u Srbiji
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
27.09.2012
Površina:200
Večernje novosti
Tiraž:165227
Region
V.Mitrić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; azil

Banja zasad mirno spava

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 31

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

27.09.2012
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Tanjug
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Krkobabić: Ono što je dobro ne menjati
1324

Potpredsednik Vlade Srbije i lider Partije ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) Jovan Krkobabić večeras
je, govoreći o eventualnoj promeni strukture vlasti u Beogradu, ocenio da ono što je dobro ne treba
menjati.
"Ne znam šta će biti u Beogradu, ja sam u svakom slučaju za to da se ono što je dobro ne menja", rekao
je Krkobabić gostujući na RTSu upitan da li bi i u Beogradu moglo doći do "preslikavanja" vlasti sa
republičkog nivoa.
Komentarišući izbor potpredsednika PUPSa Milana Krkobabića za direktora Pošte Srbije i najavljenu
departizaciju, on je rekao da preduzeća, vladu, ministarstva, treba da vode stručni ljudi.
Jovan Krkobabić je istakao da je "to najmanje što je mogao da dobije" kao jedan od rukovodilaca partije
koja je ravnopravni član u vladajućoj koaliciji i da dugi čovek PUPSa može da preuzme odgovornost za
jedno preduzeće.
Lider PUPSa je ukazao da je Milan Krkobabić ostvario značajne rezultate u gradskoj vlasti i na pitanje
šta je još PUPS dobio naveo Srbijašsume, Nacionalnu službu za zaspošljavanje, Komesarijat za izbeglice.
On je ocenio da je u višepartijsom sistemu nezamislivo da se stranke koje su zadobile poverenje građane
i došle na vlast povuku, i kažu da će formirati ekspertsku vladu.
Istovremeno, Krkobabić je istakao da je ova vlada efikasnija i da deluje brže od prethodne.
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www.rts.rs
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1181472/Pomo%C4%87+za+stanove
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Pomoć za stanove izbeglica
2401

Fondacija "Ana i Vlade Divac", RTS i Komesarijat za izbeglice prikupili više od 300 hiljada evra za
stambeno zbrinjavanje izbeglih lica. Akcija je pokrenuta pre šest meseci.
Otkako su pre šest meseci pokrenuli akciju za stambeno zbrinjavanje izbeglih, Fondacija Ana i Vlade
Divac, Komesarijat za izbeglice i RTS prikupili su više od 300 hiljada evra.
Pripremila Sanja Ljubisavljević
Da bi bile završene treća i četvrta zgrada u Beogradu za njihov smeštaj, nedostaje još oko 150 hiljada
evra.
Licima koja su već zbrinuta, sada je potrebna pomoć da se osamostale, pa je za 139 porodica izdvojeno
je više od pola miliona evra.
Kada na silu napustite dom, teško je stvoriti novi. Porodica Suzić izbegla je iz Dvora na Uni 1995.
"Pošto sam gore ostavio preko 15 hektara zemlje, stoku, konje, ovce, imao sam i ogroman pašnjak,
znate kako je kad ostaviš svoje ognjište, a ideš po belom svetu", kaže Ljuban Suzić.
Mira Suzić ističe da im je sad mnogo bolje, nego ranije dok su živeli u kolektivnim centrima u jednoj
malo sobi sa dva kreveta, njih četvoro.
Porodice Suzić i Milić povezuje prošlost, ali i način na koji grade budućnost. Po dve hiljade evra dobili su
da pokrenu posao.
"Nismo se nikad bavili time, ali smo uspeli da salatu i mladi luk posadimo u taj plastenik koji smo dobili,
posle sam radila sam na pijaci i to prodavala", kaže Sanja Milić.
Vasilj Suzić kaže da su im najveća dobit i kapital krmače praščare.
"Da svi pomognemo" akcija koju je podržao i RTS, a čiji je cilj, da svi izbegli dobiju dom, mora da se
nastavi.
"Na početku smo rekli da ovaj projekat nećemo zaustaviti, sve dok postoji i zadnji kolektivni centar, tako
da smo mi tu za njih i zajedno sa ljudima u Srbiji i dijaspori radimo na tome da se ovi kolektivni centri
zatvore", ističe predsednica UO Fondacije "Ana i Vlade Divac" Snežana Divac.
"Ne možemo da idemo napred kao društvo, ako se ne okrenemo iza sebe i pogledamo u kakvim nam
uslovima sugrađani žive", podseća Vlade Divac.
"U poslednje četiri godine uložili smo milion i po evra u Srbiji. Ponosan sam na projekte koje smo uradili
sa Divac fondacijom, jer pomažemo ljudima u procesu integracije, njima su potrebni kuća, krov, a potom
i podsticaji da postanu samostalni", objašnjava Klaudio Ćezario iz "Unikredit banke".
Zahvaljujući aktivnostima Fondacije Divac, dom je dobilo 1.600 ljudi. Dve i po hiljade izbeglih i dalje su u
kolektivnim centrima.
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Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Akcija za stambeno zbrinjavanje izbeglih
2086

Spiker:
Od kako su pre 6 meseci pokrenuli akciju za stambeno zbrinjavanje izbeglih, Fondacija Ana i Vlade Divac,
Komesarijat za izbeglice i RTS prikupili su više od 300 hiljada evra. Da bi bile završene 3. i 4. zgrada u
Beogradu, za njihov smeštaj nedostaje još oko 150 hiljada evra. Zbrinutima je sada potrebna pomoć da
se osamostale. Za 139 porodica izdvojeno je više od pola miliona evra.
Reporter Sanja Ljubisavljević:
Kada na silu napustite dom, teško je stvoriti novi. Porodica Suzić izbegla je iz Dvora na Uni.
Ljuban Suzić:
Pošto sam gore ostavio preko 15 hektara zemlje, stoku, znaš kako je kad ostaviš svoju ognjište, a ideš
po belom svetu.
Mira Suzić:
Bolje nam je ovde nego u kolektivnom centru. Tamo smo bili u jednoj sobi nas četvoro, u jednoj maloj
sobici.
Reporter Sanja Ljubisavljević:
Porodice Suzić i Milić povezuje prošlost, ali i način na koji grade budućnost. Po 2 hiljade evra dobili su da
pokrenu posao.
Sanja Milić:
Uspeli smo salatu i mladi luk da posadimo u taj plastenik što smo dobili, eto i lepo je bilo, radila sam na
pijaci.
Vasilj Suzić:
Imamo krmače praščare, s njima se zanimamo i to nam je što kažu najveća dobit za sad.
Reporter Sanja Ljubisavljević:
Da svi pomognemo, akcija koju je podržala i naša kuća, a čiji je cilj da svi izbegli dobiju dom, mora da se
nastavi.
Snežana Divac, predsednik UO Fondacije Ana i Vlade Divac:
Mi smo na početku rekli da ovaj projekat nećemo zaustaviti sve dok postoji i zadnji kolektivni centar,
tako da smo mi tu za njih.
Vlade Divac.
Ne možemo da idemo napred kao društvo ako ne s vremena na vreme se ne okrenemo iza sebe i
pogledamo gde nam i u kakvim uslovima sugrađani žive.
Klaudio Ćezario, Unicredit banka:
U poslednje 4 godine uložili smo milion i po evra u Srbiji. Ponosan sam na projekte koje smo uradili sa
Divac fondacijom. Pomažemo ljudima u procesu integracije. Njima su potrebni kuća, krov, a potom i
podsticaji da postanu samostalni.
Reporter Sanja Ljubisavljević:
Zahvaljujući aktivnostima Fondacije Divac, dom je dobilo 1.600 ljudi. 2.5 hiljade izbeglih i dalje su u
kolektivnim centrima.
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Izbegli najzad do domova
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Blic
Vojvodina
Redakcija
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Ilegalci na granici
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Kurir
Planeta
Redakcija
Izbeglice

700.000 izbeglica
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Blic
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Iz mog grada
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Blic
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Pomagali imigrantima
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Kurir
Vesti
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Donirali nameštaj
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28.09.2012
Emisija 28.09.2012 18:30:00
Kanal 9
Prilog 28.09.2012 18:49:00
Info
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
28.09.2012 19:15:00
28.09.2012 18:51:34

Trajanje
45:00
2:34

Pomoć izbeglim licima
2379

Spikerka
Iako je prošlo više od dve decenije, Srbija još uvek vodi bitku za rešavanje pitanja izbeglih i prognanih
lica za vreme ratnih dešavanja. Do kraja godine najavljeno je potpuno zatvaranje kolektivnih centara na
teritoriji zemlje.
Novinarka
Srbija još uvek prednjači po broju izbeglih i prognanih lica koja su spas od ratnih godina potražili na
našim prostorima. Dve decenije kasnije i dalje igramo igru bez granica, kako zatvoriti kolektivne centre i
kako obezbediti svim ljudima elementarne uslove za život. Humanitarni fond Ana i Vlade Divac zadnjih
godina intenzivno se bavi rešavanjem pitanja stambenog zbrinjavanja lica iz centara. Ovaj put je to bila
porodica Milić u Obrenovcu.
Snežana Divac, Fondacija Divac
U protekle četiri godine uspeli da obezbedimo 140 porodica u iznosu od 550 hiljada evra, da mogu sami
da se izdržavaju. Znači tih 140 porodica je napravilo neke svoje male biznise od kojih mogu da
izdržavaju svoje porodice. I lepota ovoga projekta je što 90 procenata, što se jako retko dešava, ali to su
sve bili radni ljudi, 90 posto porodica je održivo, samoodrživo, znači iznad granice siromaštva.
Novinarka
Da su se godine lutanja, traganja i borbe isplatili, jer je bolje sutra konačno došlo, potvrdila je devojka
koja je devedesetih godina izgubila krov nad glavom u ratom zahvaćenim krajevima.
Sanja Milić
'95. ono kad je bila "Oluja", ja sam tad izbegla sa porodicom, sa roditeljima, ovaj. Sticajem okolnosti,
splet okolnosti otišla sam bila malo preko, radila nešto preko i, ovaj, tu dobila zabranu i ponovo sam bila
osuđena da se vratim ovde. Došla sam ovde, negde tamo 2008. devete, obratila sam se, obratila sam se
Komeserijatu za izbeglice, pošto smo bili u nekom opštinskom stanu i, ovaj, uspeli smo, ovaj, Bogu hvala
da kažem, preko Fondacije Divac smo dobili, ovaj, to jest prvo smo dobili ovo domaćinstvo preko
UNHCRa, pa smo dobili preko UniCredit banke, zahvaljujući Fondaciji Divac, ovaj plastenik, uskoro
očekujemo još jedan plastenik. Ovde nam je lepo, kao što vidite, borimo se, prilagodili smo se na to, to
smo hteli. U biti najvažnije nam je bilo da imamo krov nad glavom.
Novinarka
Ne postoji siguran put kojim se može krenuti jer nikada ne znate gde će vas odvesti. Ali, ove ljude doveo
je ovde i oni će dati sve od sebe da žive život dostojan čoveka. A naša država je na potezu, kako sve to
ne bi bilo mrtvo slovo na papiru.
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28.09.2012
Radio Beograd I
Dnevnik 22
Redakcija
Izbeglice

Početak
Emisija 28.09.2012 22:00:00
Prilog 28.09.2012 22:10:00

Kraj
28.09.2012 22:30:00
28.09.2012 22:10:42

Trajanje
30:00
0:42

Izbegla i raseljena lica
561

Spiker:
Predsednik Odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Jugoistočnom Evropom, Edvard Kuken, izjavio
je da će insistirati da EU do 2013. godine izdvoji znatno više novca od planiranog za zatvaranje
kolektivnih centara i zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih osoba u Srbiji. EU je za rešavanje problema
izbeglih i raseljenih u Srbiji 2011. uložila 20 miliona evra. U Srbiji postoji 27 kolektivnih centara, sa oko
2800 ljudi. Većina tih centara treba da bude zatvorena do kraja 2014. U Srbiji živi 74500 izbeglih i 210
hiljada interno raseljenih osoba.
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29.09.2012
Press
Vojvodina
Z.R.
Izbeglice

Građa za izbeglice
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Politika
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Društvo
B.Bilbija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Migracije

Glavni tok ilegalnih migracija vodi preko Srbije
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29.09.2012
Večernje novosti
Društvo
V.C.S.
azil

Novi tim određuje utočište
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29.09.2012
Danas
Beograd
D.B.
Izbeglice

Banka daje bespovratna sredstva
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29.09.2012
Kurir
Vesti
Redakcija
Migracije

U kući skrivao ilegalce
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30.09.2012
Politika
Spektar
Branka Otašević
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Život i standardi
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01.10.2012
Blic
Srbija
A.B
Migracije

Rešavaju problem Roma u naselju Blaževo
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
29.09.2012
Emisija 29.09.2012 07:00:00
Pink
Prilog 29.09.2012 08:45:00
Dobro jutro
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
29.09.2012 10:15:00
29.09.2012 08:50:02

Trajanje
195:00
5:20

Gostovanje Jelena Marić
4210

Spikerka
Polovinom sledeće godine trebalo bi da počne proces konačnog zatvaranja izbegličkog poglavlja u
regionu. Oko 300 miliona evra, koliko je prikupljeno na donatorskoj konferenciji u Sarajevu za stambeno
zbrinjavanje najugroženijih izbeglica u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, biće
upotrebljeno za kupovinu seoskih domaćinstava sa okućnicom i montažnih kuća, nabavku paketa
građevinskog materijala i izgradnju stanova. Tim povodom sa nama je Jelena Marić iz Komeserijata za
izbeglice Republike Srbije. Dobro jutro i dobro došli u Jutarnji program.
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Dobro jutro, hvala na pozivu.
Spiker
Da li je dovoljno da se pokrije zbrinjavanje najugroženijih izbeglica, ovih 300 miliona evra, 250 kako
rekoste.
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Pa evo ovako. Čitav taj regionalni projekat svih zemalja u regionu je ukupne vrednosti negde oko 580
miliona evra, s tim što 500 miliona evra treba da obezbede donatori, tako je bilo predviđeno na
donatorskoj konferenciji, dok bi ostalih 80 miliona evra zemlje dale svoje učešće. Na donatorskoj
konferenciji je prikupljeno nešto manje sredstava, to je činjenica, ali je donatorska zajednica se
obavezala da u procesu implementacije da obezbedi dodatna sredstva ukoliko zemlje pokažu efektivnost
u realizaciji prikupljenog novca.
Spikerka
Na koji način će se, te zemlje pokazati efektivnost, na koji način će one uzeti učešće zapravo?
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Pa naime, ja ću govoriti sada o Republici Srbiji jer sličan je princip i u drugim republikama u regionu. U
Republici Srbiji mi u narednih pet godina treba da rešimo stambene potrebe 16.780 porodica poreklom iz
Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Znači, radi se o licima koja su u statusu izbeglice, kao i o
licima koja su nekada bila u statusu izbeglice, a sada su primljena u državljanstvo Republike Srbije. Tim
sredstvima bi trebalo da bude izgrađeno 10 hiljada stambenih jedinica, otkupljeno dve hiljade seoskih
domaćinstava, donirano preko tri hiljade paketa građevinskog materijala i nešto više od hiljadu
montažnih kuća. Korisnici ovog regionalnog programa će biti lica iz kolektivnih centara, kao i bivši nosioci
stanarskog prava iz Republike Hrvatske i lica iz privatnog smeštaja, ali pod uslovom da nisu ostvarila
trajna rešenja ni u zemlji porekla, a ni u zemlji, Republici Srbiji kao zemlji izbeglištva.
Spiker
Koliko se novca izdvaja za zbrinjavanje azilanata u dva centra u Banji Koviljači i Bogovođi?
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Pa da vam kažem, sredstva su stvarno ogromna, pogotovo što mi od prošle godine konstantno trpimo
pritisak dodatnog broja tražilaca azila. Znate, kad smo preuzeli Centar za azil 2008. godine imali smo 52
azilanta, samo prošle godine preko 30, odnosno 3100 lica je izrazilo azilnu nameru. Mi u trenutku, u
ovom trenutku u centrima imamo negde oko 300 ljudi, možda nešto malo manje. Imamo i dodatan broj
lica koja nisu u mogućnosti u ovom trenutku da smestimo u Centar i dnevni troškovi su jako visoki,
negde se čak kreću i 5 pa i preko 5 hiljada evra dnevno, iz prostog razloga što mi tim ljudima moramo
obezbediti i ishranu, i osnovne životne uslove i obuću, i zdravstvenu zaštitu i sve ono što je njma
potrebno.
Spikerka
A koji su još najveći problemi raseljenih lica? Da li je to što nemaju pravu matičnu domovinu?
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Svakako. Kada govorimo o izbeglicama najveću prepreku ostvarivanja nekih od osnovnih uslova života
predstavlja nepostojanje pristupa pravima u nekim zemljama. Tu prednjači Republika Hrvatska. Kada
govorimo o tome, znači možemo govoriti o oduzetim stanarskim prvima, preko 40 hiljada ljudi je izgubilo
stanarsko pravo, odnosno stanovi su im oduzeti i nemaju nikakvu mogućnost da ih povrate, sem u okviru
nekog programa stambenog zbrinjavanja koje sprovodi Republika Hrvatska, koji je namenjen
povratnicima i koji ne predstavlja niti kompenzaciju niti restituciju oduzetog prava. Takođe možemo
govoriti o bezbednosnoj situaciji, suđenjima za ratne zločine, konvelidaciji radnog staža, dospelim a ne
isplaćenim penzijama. A kada govorimo...
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
29.09.2012
Emisija 29.09.2012 07:00:00
Pink
Prilog 29.09.2012 08:45:00
Dobro jutro
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
29.09.2012 10:15:00
29.09.2012 08:50:02

Trajanje
195:00
5:20

Gostovanje Jelena Marić
1194

Spikerka
Znači duga, duga lista, duga je lista zaista
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
... duga je lista, pogotovo kad se dodaju dodatni problemi kada uzmemo u obzir populaciju raseljenih lica
sa Kosova i Metohije.
Spikerka
Dobro, jel očekujete da će konačno država pomoći svim ti ljudima, jer zaista mislim da i ti ljudi,
izbeglice, predugo im traje, traju ove nedaće?
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Tako je, tako je. 20 godina se mi suočavamo sa tim prisilnim migracijama. Jedna smo od pet zemalja u
svetu sa produženom izbegličkom situacijom, što je stvarno frapantan podatak. Republika Srbija čini sve
što je u njenoj moći da im poboljša uslove života i obezbedi trajnije održivo rešenje zemlje izbeglištva.
Ali moram da napomenem da prava i nesmetan pristup pravima su, predstavljaju obavezu zemlje
porekla.
Spikerka
Što znači da...
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Sve zemlje moraju svim svojim građanima, bez obzira na nacionalnost i na to gde se sada nalaze, da
obezbedi isti tretman uživanja svih prava.
Spikerka
Hvala puno što ste bili sa nama.
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Republike Srbije
Hvala vama.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:120357

03.10.2012
Politika
Ekonomija
M.Avakumović
Izbeglice

Osam milijardi evra donacija otišlo na popravku života
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Medij:
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Autori:
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Napomena:
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03.10.2012
Politika
Ekonomija
M.Avakumović
Izbeglice

Osam milijardi evra donacija otišlo na popravku života
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:60
Tiraž:150000

04.10.2012
24 sata
Aktuelno
Redakcija
azil

Ukidaju bezvezni režim Srbiji
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:120357

04.10.2012
Politika
Društvo
Beta
Izbeglice

Bela knjiga za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:0

04.10.2012
Vesti  Frankfurtske vesti
Događaji dana
Redakcija; B.B.; D.D.
azil

Povećana socijalna pomoć za azilante

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 2

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:30000

04.10.2012
Danas
Politika
M.Stojanović
azil

Bavarci možda i prete zbog izbora
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:128530

04.10.2012
Blic
Društvo
Redakcija
azil

Traže ukidanje bezviznog režima
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1500
Tiraž:15000

04.10.2012
Vreme
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Veliki dan, velika sreća
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Vreme
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Veliki dan, velika sreća
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1500
Tiraž:15000

04.10.2012
Vreme
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Veliki dan, velika sreća
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

05.10.2012
Radio Beograd I
Dnevnik 22
Redakcija
Povratnici

Početak
Emisija 05.10.2012 22:00:00
Prilog 05.10.2012 22:17:00

Kraj
05.10.2012 22:30:00
05.10.2012 22:17:32

Trajanje
30:00
0:32

Održivi povratak
544

Spiker:
Predsednik Hrvatske Ivo Josipović je izjavio da nadležni državni organi treba da nastave rešavanje
problema povratka integracije i stambeno zbrinjavanje izbeglica. Na sednici Veća za socijalnu pravdu
kojoj su prisustvovali predstavnici srpskih političkih stranaka, manjinske samouprave i srpskih
organizacija Josipović je kao glavne probleme za održivi povratak naveo otkup stanova, dokumenata i
prava kao što su radni staž ili penzije, zapošljavanje, mogućnost korišćenja jezika i pisma, i učešće
pripadnika manjina u javnim službama.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:150
Tiraž:165227

06.10.2012
Večernje novosti
Društvo
Redakcija
Izbeglice

Vratilo se samo 35 Srba
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

07.10.2012
Politika
Ekonomija
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

EPS uzima kredit od 10 milijardi dinara
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Napomena:
Površina:50
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

07.10.2012
RT Vojvodina 1
Dnevnik 17
Redakcija
azil

Početak
Emisija 07.10.2012 17:00:00
Prilog 07.10.2012 17:10:00

Kraj
07.10.2012 17:30:00
07.10.2012 17:10:34

Trajanje
30:00
0:34

Mogućnost ponovnog uvođenja viza
530

Spiker:
Mogućnost ponovnog uvođenja viza za građane sve je ozbiljnija. Izvestilac za viznu liberalizaciju
Evropskog parlamenta, Tanja Pajan, poručila je da samo od najodgovornijih političara u Srbiji zavisi da li
ćemo se ponovo naći na crnoj šengenskoj listi. Zbog velikog broja lažnih azilanata koji stižu u EU
trenutno se dogovaraju poslednji detalji mehanizma za privremeno suspendovanje bezviznog režima,
rekla je Tanja Pajan za novosadski Dnevnik i dodala da eventualna odluka o suspenziji viza neće biti
doneta preko noći.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:120357

08.10.2012
Politika
Politika
Redakcija
azil; Migracije

De Blok: Ulaganjem u jug Srbije protiv lažnih azilanata
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

08.10.2012
RTS1
Jutarnji program
Vera Raičević
Izbeglice

Početak
Emisija 08.10.2012 06:00:00
Prilog 08.10.2012 08:23:00

Kraj
08.10.2012 09:00:00
08.10.2012 08:25:48

Trajanje
180:00
2:48

Memorandum o saradnji
2132

Spiker
Prema podacima Visokog komesarijata UN za izbeglice više od 12 miliona u svetu nema domovinu,
odnosno nema državljanstvo ni jedne zemlje sveta. Biti apatrit znači da vas nijedna zemlja ne prihvata
kao svoga državljanina. Podaci govore da je u Srbiji trenutno oko 30000 ljudi koji imaju problem da
dobiju lična dokumenta.
Vera Raičević, reporter
25godišnji Rahmani Ramon od petnaeste godine pokušava da se upiše u matične knjige rođenih.
Rahmani Ramon
Nemam nikakva dokumenta, ne mogu da se zaposlim, ne mogu da priznam moju decu, ne mogu da se
venčam sa ženom i sve tako. Ne mogu da izađem ni da radim.
Vera Raičević, reporter
U organizaciji Praxis osam godina se prave problemom pravno nevidljivih i lica u riziku od apatritije. Kažu
da je svaki dokument izdat u bilo kojoj zvaničnoj ustanovo od veleki pomoći.
Jelena Milonjić, pravna savetnica
Na primer, ako je ta osoba nekada bila vakcinisana. Dešava se da je mnogo dece vakcinisano, a da nisu
upisana u matičnu knjigu rođenih, pa koristimo karton o vakcinaciji. Ako je neko išao u školu, dobra je
protvrda, ako je imao prekršaj, sukob sa zakonom  čak i to može da se koristi kao dokaz da ta osoba
postoji. Znači, bilo koji dokument koji je neka ustanova izdala, a na njemu piše ime i prezime.
Vera Raičević, reporter
Iako je država donela Izmene zakona u vanparničnom postupku, kojima se olakšava upisivanje u
matične knjige rođenih, pravnici ukazuju na jednu od odredba koja može da oteža postupak dobijanja
ličnih dokumenata.
Ivanka Kostić, izvršna dirktorka Praxis
U ovom Zakonu, koji je donet krajem avgusta, nas zabrinjava odredba koja kaže da MUP, koji odlučuje o
državljanstvu ovih lica, nije vezan za rešenje suda kojim je utvrđeno mesto i vreme rođenja, tako da će
ova lica morati ponovo da dokazuju u novom upravnom postupku ko su mu roditelji i čiji su državljani.
Vera Raičević, reporter
Ohrabruje činjenica da pre šest meseci postpisan Memorandum o saradnji između UNHCRa, zaštitnika
građana i Ministarstva državne uprave. Time se omogućava koordinacija svih relevantnih istitucija kako
bi se problem pravno nedvidljivih lica rešio u što kraćem roku.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

08.10.2012
Svet + info
Vesti 22.30 / Svet + info
Igor Čurčić
azil

Početak
Emisija 08.10.2012 22:30:00
Prilog 08.10.2012 22:48:00

Kraj
08.10.2012 23:00:00
08.10.2012 22:49:44

Trajanje
30:00
1:44

Azilanti iz Srbije
1529

Spikerka
U razgovoru sa državnim sekretarom Belgije za azil i migracije Magi de Blok, premijer Srbije Ivica Dačić
rekao je da azilanti iz Srbije nisu politički, već ekonomski i da će Srbija nastaviti da pooštrava mere koje
bi trebalo da smanjuju broj ljudi koji u drugim zemljama pokušavaju da ostanu kršeći zakon i stvarajući
problem i sebi i državi.
Novinar Igor Čurčić
U razgovoru sa delegacijom iz Brisela premijer Ivica Dačić naglasio je da su većina azilatana iz Srbije u
stvari Albanci i Romi sa juga Srbije.
Ivica Dačić predsednik Vlade
Pored tih restriktivnih mera veoma je važno primenjivati mere koje bi išle ka tome da se ta područja iz
kojih dolaze azilanti što više ekonomski razviju, da se otvaraju nova radna mesta.
Novinar
Azilanti su ljudi koji su žrtve političkog progona. Premijer smatra da su tražioci azila iz Srbije ustvari,
siromašni građani koji tako pokušavaju da se domognu boljeg života.
Ivica Dačić predsednik Vlade
Čak i mnoge zemlje Evropske unije, samim time i Belgija, znači, Srbiju stavljaju na listu tzv. sigurnih
zemalja, dakle, ne dolaze politički azilanti. Samo, samo mogu da naprave problem i sebi i zemljama
odakle dolaze i u koje idu.
Magi de Blok državni sekretar Belgije za azil i migracije
Veoma je važno zapravo pomoći srpskom narodu da budući da ste članica, odnosno, kandidat za članstvo
u Evropskoj uniji, da ispunite neophodne uslove.
Novinar
Dačić je rekao da ovo nije zanemarljiv problem i da su upravo azilanti česta tema na njegovim
sastancima sa zvaničnicima Evropske unije.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:117727

09.10.2012
Press
Vojvodina
Živan Negovanović
azil

Meštani u strahu od najezde ilegalaca
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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09.10.2012
Press
Vojvodina
Živan Negovanović
azil

Meštani u strahu od najezde ilegalaca
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:128530

09.10.2012
Blic
Politika
Redakcija
azil

Bezvizni režim ipak ugrožen
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:60
Tiraž:30000

09.10.2012
Danas
Globus
GBR
Migracije

Šveđane zabrinjavaju azilanti sa Balkana
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:280
Tiraž:30000

09.10.2012
Danas
Politika
Sena Marić
azil

"Beli šengen" za Srbiju nije ugrožen
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:540
Tiraž:36000

09.10.2012
Dnevnik
Oglasi
naručena objava
Izbeglice

Javni poziv za dodelu jednokratne finansijske pomoći učenicima srednjih škola na teritoriji AP vojvStrana: 23
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Dnevnik
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naručena objava
Izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1500
Tiraž:0

05.10.2012
Belgrade Insight
Naslovna strana
Redakcija
Migracije

Migrants spice up Sebian village life
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Belgrade Insight
Naslovna strana
Redakcija
Migracije

Migrants spice up Sebian village life
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:
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Belgrade Insight
Naslovna strana
Redakcija
Migracije

Migrants spice up Sebian village life
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

09.10.2012
Kopernikus
Informer
Redakcija
azil; Migracije

Početak
Emisija 09.10.2012 15:30:00
Prilog 09.10.2012 15:34:00

Kraj
09.10.2012 16:00:00
09.10.2012 15:36:24

Trajanje
30:00
2:24

Dačić: Ugrožen bezvizni režim
1980

Spiker:
Premijer Ivica Dačić kaže da je Srbija uspela da smanji broj lažnih azilanata, ali da je bezbedni režim
Srbije sa državama Šengenskog prostora i dalje ugrožen. Dačić je posle sastanka sa državnom
sekretarkom Belgije za azil i migracije Megi Deblok precizirao da je iz Srbije u 2010oj godini u Zapadnu
Evropu, tražeći azil, pokušalo da ode 17 hiljada građana, a da je u prošloj godini taj broj prepolovljen.
Reporter:
Prema njegovim rečima Vlada Srbije veoma dobro sarađuje sa belgijskom i drugim evropskim vladama,
ali problem lažnih azilanata i dalje preti da ugrozi viznu liberalizaciju sa državama Šengenskog prostora.
Ivica Dačić, premijer Srbije:
Ovde je očigledno da je Evropa shvatila da ovde nije reč o pravim azilantima. Azil je utočište, azil se daje
onome ko ne može više da ostane u svojoj zemlji, ko ima pretnje, uglavnom vezane sa političkim
pritiscima. Ovde nije reč ni o kakvim pretnjama, nema razloga za takve političke kvalifikacije, čak su i
mnoge zemlje EU, pa samim tim i Belgija, Srbiju stavljaju na listu tzv. sigurnih zemalja, dakle ne dolaze
politički azilanti i same zemlje, članice EU, definišu da azilanti koji dolaze iz naše zemlje ustvari su
ekonomski azilanti koji žele, koji čak i ne žele ni da dobiju azil, nego žele da iskoriste materijalna
davanja koja dobijaju prilikom zahteva za azil i da onda se vrate ili pređu u neku drugu zemlju.
Spiker:
Dačić je precizirao da su Nemačka, Švedska, Belgija, Luksemburg, a u poslednje vreme i Švajcarska
države u kojima se beleži najveći broj lažnih azilanata iz Srbije. Megi Deblok je posle sastanka izjavila da
ukoliko se ne smanji broj lažnih zahteva za azil to može predstavljati pretnju za bezvizni režim sa
Srbijom, ali je izrazila očekivanje da do toga neće doći. Ona je objasnila da je za Srbiju, budući da je na
listi sigurnih zemalja, odluka po zahtevima za azil gotovo uvek negativna i da u nekim slučajevima
postoji zabrana ulaska u sve zemlje Šengena u trajanju od tri do pet godina.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:193789

10.10.2012
Kurir
Hronika
Redakcija
azil

Ministar traži uvođenje viza
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:420
Tiraž:117727

10.10.2012
Press
Društvo
Ana Vlahović
azil

Uzeće nam "beli Šengen" zbog 800 €?

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 8

1/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
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Press
Društvo
Ana Vlahović
azil

Uzeće nam "beli Šengen" zbog 800 €?
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:420
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10.10.2012
Press
Društvo
Ana Vlahović
azil

Uzeće nam "beli Šengen" zbog 800 €?
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:128530

10.10.2012
Blic
Politika
Redakcija
azil

Ministar unutrašnjih poslova Hesena za ukidanje bezviznog režima Srbiji i Makedoniji
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:0
Tiraž:165227

11.10.2012
Večernje novosti
Vojvodina
J.J.
Izbeglice

Izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:370
Tiraž:117727

11.10.2012
Press
Društvo
Ana Vlahović
azil; Izbeglice

Samo nam policija spasava "Šengen"
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Press
Društvo
Ana Vlahović
azil; Izbeglice

Samo nam policija spasava "Šengen"
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:165227

11.10.2012
Večernje novosti
Beograd
Z.R.
Izbeglice

Pomoć za ogrev
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:445
Tiraž:120357

11.10.2012
Politika
Hronika
Danijela Vukosavljević
Readmisija

Banović: Srbiji za sada ne preti uvođenje viza

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 9

1/2

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
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11.10.2012
Politika
Hronika
Danijela Vukosavljević
Readmisija

Banović: Srbiji za sada ne preti uvođenje viza
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

11.10.2012
Timok  Zaječar
Vesti / Dnevni informator
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Na Timočkom keju 10 stanova

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:30
Tiraž:0

Strana: 3

1/1
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www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:120357

12.10.2012
Politika
Društvo
Beta
Izbeglice

Izbeglice apeluju na EU da Hrvatsku podseti na obaveze
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:128530

12.10.2012
Blic
Srbija
Beta
Izbeglice

Zatvara se Kolektivni centar
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:0

12.10.2012
Informer
Vesti
Redakcija
Izbeglice

EU da pritisne Hrvatsku
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:36000

12.10.2012
Dnevnik
Crna hronika
FoNet
azil

Zajedno protiv lažnih azilanata
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www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
12.10.2012
Površina:600
Timok  Zaječar
Tiraž:0
Naslovna strana
A.R.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

U septembru ključevi za 10 porodica
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
12.10.2012
Površina:600
Timok  Zaječar
Tiraž:0
Naslovna strana
A.R.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

U septembru ključevi za 10 porodica
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
12.10.2012
Površina:600
Timok  Zaječar
Tiraž:0
Naslovna strana
A.R.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

U septembru ključevi za 10 porodica
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www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.10.2012
Press
Društvo
Ana Vlahović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Sestro, peške bih se vratio u Nemačku

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:390
Tiraž:117727
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.10.2012
Press
Društvo
Ana Vlahović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Sestro, peške bih se vratio u Nemačku
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.10.2012
Press
Društvo
Ana Vlahović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Sestro, peške bih se vratio u Nemačku
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.10.2012
Narodne novine  Niš
Srez
J.V.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama
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Napomena:
Površina:200
Tiraž:7000

Strana: 15

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

11.10.2012
Beta

10:01

Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Do jeseni biće zatvoren Kolektivni centar u Smederevu
1549

Do jeseni biće zatvoren Kolektivni centar u Smederevu
SMEDEREVO, 11. oktobra 2012. (Beta)  Kolektivni centar u smederevskom
naselju Radinac, najveći izbeglički centar na Balkanu, biće
zatvoren do sledeće jeseni, rekla je danas pomoćnica gradonačelnika
Smedereva Vesna Jeremić Radojević.
"Mi smo od 2008. vredno radili i sada možemo da kažemo da će od 270
osoba koje žive u Centru uskoro 171 preći u 42 montažne kuće koje
gradimo uz pomoć organizacije Help", rekla je ona za agenciju Beta.
Prema njenim rečima, posle novog projekta koji ćemo biti potpisan
uskoro, najkasnije do jeseni 2013. godine Kolektivni centar u Radincu
biće zatvoren, a sve izbeglice biće stambeno zbrinute.
Vesna Jeremić Radojević je izrazila zadovoljstvo što je rešen
veliki egzistencijalni problem izbeglica.
Problem izbeglica pa time i problem Smedereva rešen je razumevanjem i
sredstvima organizacija poput UNHCR, HELP, INTERSOS, ASD, predstavnika
EU i Komeesarijata za izbeglice Srbije, rekla je pomoćnica
gradonačelnika.
Napor Smedereva da se pomogne izbeglim i interno raseljenim nije ostao
nezapažen pa je krajem septembra u tom gradu boravila delegacija
Ministarstva za ljudska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine da bi
videla koji vidovi socijalnih usluga postoje i preuzela model
rešavanja problema izbeglih.
"Mnoge porodice, koje odlaze iz Centra jer će dobiti kuće, sada su
integrisane u lokalnu sredinu, mnogo bolje žive, život im se potpuno
promenio, gotovo dve decenije pasivno su živele u kolektivnom
centru", zaključila je Vesna Jeremić Radojević.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:140
Tiraž:7000

12.10.2012
Narodne novine  Niš
Panorama
Redakcija
Izbeglice

Podsetite Hrvatsku na obaveze
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:36000

13.10.2012
Dnevnik
Novosadska hronika
Z.Ml.
Izbeglice

Po obrasce u Magistrat
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:165227

13.10.2012
Večernje novosti
Vojvodina
S.K
Izbeglice

Pomoć
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.10.2012
Novosadska TV
Objektiv 19
Redakcija
Izbeglice

Početak
Emisija 12.10.2012 19:00:00
Prilog 12.10.2012 19:05:00

Kraj
12.10.2012 19:30:00
12.10.2012 19:06:00

Trajanje
30:00
1:00

Udruženja izbelica
915

Spiker
Gradonačelnik Miloš Vučević primio je predstavnike Koalicije Udruženja izbelica, Udruženja Glamočko
kolo, Zavičajnog udruženja Janjana, Udruženja Zmijanje, Udruženja Donji Vakuf, Udruženja Dimitrov,
Udruženja Zavičajna grupa Krajina, Udruženja Zavičajni centar Gračac, Srpskootadžbinskog sabora,
Srpskog društva Dr Jovan Rašković, Zavičajnog udruženja Manjača, Zavičajnog udruženja Kljevčana, kao
i Zavičajnog udruženja građana Peulje. Predstavnici udruženja predstavili su gradonačelniku svoje
aktivnosti, planove, ali i potrebe i probleme sa kojima se suočavaju. U cilju podrške udruženjima
izbeglica, kao i promocije njihovih aktivnosti, Vučević je obećao pun angažman resornih gradskih uprava
na unapređenju uslova za njihov rad. Takođe je rekao, da će se Grad zalagati za poboljšanje društvenog
položaja i uslova života izbeglica i raseljenih lica u Novom Sadu, saopštavaju iz kabineta gradonačelnika.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:60
Tiraž:117727

14.10.2012
Press
Vesti dana
Redakcija
Izbeglice

Naći ćemo rešenje za lažne azilante
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

14.10.2012
Blic
Tema dana
Redakcija
azil

Anketa
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

14.10.2012
Blic
Hronika
Tanjug
azil

Petorica imigranata uhapšena u Nišu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:70
Tiraž:120357

14.10.2012
Politika
Hronika
Tanjug
azil

Umesto u Italiji, migranti greškom završili u Srbiji
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:7000

15.10.2012
Narodne novine  Niš
Zadnja strana
Beta
azil

Građani Srbije nisu krivi
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
15.10.2012
Površina:100
Danas
Tiraž:30000
Hronika
Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Montažne kuće za izbeglice
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:36000

15.10.2012
Dnevnik
Crna hronika
Tanjug
Migracije

Petorica ilegalaca nađena u vagonu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:117727

15.10.2012
Press
Hronika
E.P.
Migracije

Uhvaćeni Marokanci
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:90
Tiraž:0

15.10.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Redakcija
azil

Azilanti samo izgovor
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:65
Tiraž:128530

15.10.2012
Blic
Vojvodina
M.M.
Izbeglice

Konkurs za izbegle i raseljene
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:193789

15.10.2012
Kurir
Vesti
B.Bojić
azil

Srbi će i dalje da putuju bez viza!
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
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15.10.2012
Kurir
Vesti
B.Bojić
azil

Srbi će i dalje da putuju bez viza!
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:150
Tiraž:36000

15.10.2012
Dnevnik
Politika
Redakcija
azil

Građani nisu odgovorni za lažne azilante
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:0

15.10.2012
Informer
Vesti
M.Mandić
azil

Azilanti nisu pretnja belom šengenu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:0

15.10.2012
Informer
Vesti
M.Mandić
azil

Azilanti nisu pretnja belom šengenu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:80
Tiraž:193789

15.10.2012
Kurir
Vesti
Redakcija
Izbeglice

Zamenik predsednika opštine Bujanovac...
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:450
Tiraž:117727

15.10.2012
Press
Naslovna strana
Ana Vlahović
azil

Vize za Srbiju traži čak šest zemalja EU
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:450
Tiraž:117727

15.10.2012
Press
Naslovna strana
Ana Vlahović
azil

Vize za Srbiju traži čak šest zemalja EU
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:165227

15.10.2012
Večernje novosti
Politika
Goran Čvorović
azil

Vize na čekanju do nove godine
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:165227

15.10.2012
Večernje novosti
Politika
Goran Čvorović
azil

Vize na čekanju do nove godine
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:165227

15.10.2012
Večernje novosti
Politika
Goran Čvorović
azil

Vize na čekanju do nove godine
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:620
Tiraž:120357

15.10.2012
Politika
Srbija razgovara / Događaji dana
Redakcija
azil

Dačić: Srbija je žrtvama gradila Evropu
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Napomena:
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15.10.2012
Politika
Srbija razgovara / Događaji dana
Redakcija
azil

Dačić: Srbija je žrtvama gradila Evropu
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.10.2012
RTS1
Jutarnji program
Slavica Gligorijević
Izbeglice

Početak
Emisija 12.10.2012 06:00:00
Prilog 12.10.2012 08:24:00

Kraj
12.10.2012 09:00:00
12.10.2012 08:25:37

Trajanje
180:00
1:37

Sajam energetike i ekologije
1539

Spiker
Sajam energetike i ekologije koji se održava u Beogradu prilika je i da se pomogne onima koji još žive u
kolektivnim centrima. Termoelektrana "Nikola Tesla" uključila se u fondaciju "Ana i Vlade Divac", čiji je
RTS pokrovitelj i pomogla izgradnju objekata za trajno zbrinjavanje raseljenih i izbeglih. Danas će se na
Sajmu održati humanitarni koncerti a na njemu će se čuti koji su se još kolektivi priključili humanitarnoj
akciji "Da svi pomognemo".
Slavica Gligorović, reporter
Fondacija "Ana i Vlade Divac" je u poslednje 2 godine pomogla da više od 2000 ljudi dobije svoje
domove. Poslednji projekat je izgradnja zgrade za izbegle i raseljene na teritoriji Beograda.
Vlade Divac
Sa tom akcijom želimo da zatvorimo sve kolektivne centre oko Beograda. Prave se 4 zgrade na teritoriji
Beograda tačnije u Velikom mokrom lugu, 3 smo već obezbedili sredstva, ostala je još četvrta i ovom
akcijom želimo da okupimo sve i da svi zajedno dođemo u situaciju da pomognemo tim ljudima.
Slavica Gligorović, reporter
Fond "Ana i Vlade Divac" i termoelektrana "Nikola Tesla" potpisali su ugovor o donaciji kojim se to
preduzeće uključuje u akciju izgradnje stambenih objekata za zbrinjavanje raseljenih i izbeglih lica, a
pozvani su i drugi koji žele da pomognu.
Petar Knežević, direktor TENT
TENT ima dobru volju da sarađuje, da svoj doprinos fondu na rešavanju ovih problema. Svi naši poslovni
prijatelji i saradnici su dobili poziv.
Slavica Gligorović, reporter
U kolektivnim centrima u Srbiji još uvek živi oko 2400 izbeglih i raseljenih.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
13.10.2012
Emisija 13.10.2012 05:30:00
Happy
Prilog 13.10.2012 06:25:00
Dobro jutro Srbijo
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
13.10.2012 09:00:00
13.10.2012 06:26:56

Trajanje
210:00
1:56

Zatvaranje kolektivnog centra
1508

Spiker
Idemo sada malo do Smedereva, tamo najavljuju zatvaranje kolektivnog centra u naselju Gradinac.
Informaciju proveravamo kod pomoćnice gradonačelnika Smedereva Vesne Jeremić Radojević, dobro
jutro Vesna.
Vesna Jeremić Radojević, pomoćnica gradonačelnika
Dobro jutro Tijana, dobro jutro svim vašim gledaocima i konačno možemo da kažemo da ćemo krenuti u
zatvaranje kolektivnog centra koji je bio najveći u Srbiji i na Balkanu, sada već nismo najveći kolektivni
centar u Srbiji zato što smo vredno radili u prethodnom periodu i sada je 270 u kolektivnom centru. Mi
ćemo uskoro uspeti da taj broj spustimo na nekih stotinak osoba i posle toga možemo da kažemo da će
kolektivni centar koji je bio najveći u Srbiji i na Balkanu, moći da se kaže i trenutak zatvaranja.
Spiker
Kažete da se broj smanjuje, gde se smeštaju izbegla lica, gde odlaze iz kolektivnog centra?
Vesna Jeremić Radojević, pomoćnica gradonačelnika
Ljudi uz pomoć Komesarijata za izbeglice republike Srbije i Evropske unije mi smo uspeli da konačno da
privedemo zatvaranju kolektivni centar. Oni se sele ili u sopstvene kuće koje su uz pomoć sredstava koje
su delegacija Evropske unije i Komesarijat za izbeglice republike Srbije dodeljivali gradu a sprovodio je
UNHCR ****** i "Help" tako da se sele ili u montažne kuće ili u svoje objekte ili u socijalno stanovanje u
zaštićenim uslovima, zgrada od 40 stanova koja je uz pomoć Evropske komisije i UNHCRa napravljena u
Smederevu.
Spiker
Hvala Vesna najlepše na svim ovim informacijama.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:0

15.10.2012
Akter
Bezbednost
Redakcija
azil

Razvoj juga Srbije smanjiće broj azilanata
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
Radio Beograd I
U ovom trenutku
Redakcija
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 12:15:00
Prilog 15.10.2012 12:42:00

Kraj
15.10.2012 13:00:00
15.10.2012 12:44:59

Trajanje
45:00
3:59

Krivično pravni odgovor
3093

Novinarka
Nastavljamo da pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku, Elizabeta kao što si rekla, nama se u
studiju pridružila koleginica Ida Maričić. Ida, u Beogradu se održava konferencija koja nosi radni naziv,
krivično pravni odgovor na trgovinu ljudima u Jugoistočnoj Evropi, dobro sročen naslov, no kako će biti,
da li će tako biti dobre i mere da se bar u većem delu smanji ova trgovina i ovaj problem?
Ida Maričić
Pa ono što smo čuli na ovoj konferenciji i to od premijera Dačića, koji je i ministar policije, je da je Srbija
mnogo uradila na sprečavanju trgovine ljudima, a mere o kojima si ti govorila, a koje je i on naveo kao
neophodne, predstavljaju dobro krivično zakonodavstvo, saradnju policije i tužilaštva, kao i saradnju
policija u regionu i međudržavnu saradnju. To je ono što je neophodno, da bi se trgovina ljudima
sprečila. Premijer Dačić je naveo da je za prvih devet meseci ove godine policija obavila 25 istraga
slučajeva trgovine ljudima, podnela krivične prijav protiv 55 izvršilaca i registrovala 49 žrtava, od kojih je
samo jedna strani državljanin. On je kazao da i u 60 odsto slučajeva, žrtve su seksualno eksploatisane
žene i devojčice, a u 20 odsto slučajeva žrtve se bave prosjačenjem. Ministar pravde i državne uprave,
Nikola Selaković, podržao je, složio se sa izlaganjem ministra Dačića koji je praktično rekao sve ono, što
je i ministar Selaković naumio da kaže, pa je ministar Selaković samo rekao, ja bih prenela znači, našim
slušaocima to kao najvažnije, da će se danas na sajtu ministarstva pojaviti najavljene izmene krivičnog
zakonodavstva, koje će svi moći da vide i na koje će moći da upute i kritiku ili primedbu, ili neku
konstruktivnu sugestiju.
Novinarka
Ukidanje bezviznog režima, tema broj jedan, gotovo da je u samom vrhu, da li je bilo reči i o tome?
Ida Maričić
Od pre par dana, tačno tema broj jedan. Dakle ni ovaj skup koji se nije bavio tom problematikom, nije
mogao da prođe bez te teme. Odgovarajući na novinarska pitanja, dakle govoreći o inicijativi za
suspendovanje bezviznog režima Srbiji, premijer je naglasio da je u protekle tri godine preduzet čitav niz
mera, kako bi se smanjio broj lažnih azilanata. Naveo je da se radi o manje od 10.000 ljudi i da će
Srbija, ako bude trebalo platiti sve troškove njihovog povratka, samo da ne bi bio ukinut bezvizni režim
građanima Srbije, koji su dugo godina čekali ukidanje viza. Belgijski ambasador Alan Kudicki, kazao je da
zemlje Evropske unije ne žele suspenziju bezviznog režima, ali da se nesumnjivo suočavaju sa velikim
problemom lažnih azilanata, koji u ovo vreme ekonomske krize u tim zemljama stvara dodatne
probleme. Premijer Dačić, moram da kažem na kraju, uputio je oštru kritiku medijima, posebno Tanjugu
i Televiziji B92, zbog kako je rekao, lošeg tumačenja njegovih izjava, što bi moglo da dovede do oštrih
protesta pojedinih zemalja Evropske unije, prvenstveno Nemačke. Pratićemo šta se događa, pa ćemo o
svemu opširnije u našim narednim informativnim emisijama više govoriti.
Novinarka
I u Novostima dana, pretpostavljam u 15 časova. Hvala, bila je to Ida Maričić.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
Pink
Popodnevni dnevnik
Darko Nikolić
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 16:00:00
Prilog 15.10.2012 16:01:00

Kraj
15.10.2012 16:30:00
15.10.2012 16:03:40

Trajanje
30:00
2:40

Zasedanje Saveta ministara EU
2786

Spiker:
Nemačka, Francuska, Švedska i Luksemburg traže da se na zasedanju Saveta ministara EU 25. oktobra,
razmotre hitne mere za zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata, naročito iz Srbije i Makedonije. Ali
nije zatraženo ponovno uvođenje viza za državljane tih zemalja. Premijer Ivica Dačić kaže, da će učiniti
sve, da građanima Srbije ne budu vraćene vize i predlaže da Srbija plati troškove za 10.000 azilanata
koji su u Evropi.
Darko Nikolić, novinar:
Nemačka, Francuska, Švedska i Luksemburg, pokrenule su proceduru pred Evropskim parlamentom da
se ubrza usvajanje zahteva privremenog ukidanja bezviznog režima za građane nekih država. Predlog
podrazumeva da se vize suspenduju najpre na pola godine, sa mogućnošću produžetka na još 9 meseci,
a zatim i vraćanja na crnu listu. To se može dogoditi u slučajevima naglog porasta neopravdanih zahteva
za azil, ili kada se proceni da je ugrožena bezbednost EU. Premijer Srbije, Ivica Dačić izjavio je, da bi
ponovno uvođenje viza ostavilo teške posledice za Srbiju i EU, i predložio je, da Srbija plati troškove za
10.000 azilanata koji su u Evropi.
Ivica Dačić, premijer RS:
Nije korektno, da svi ostali građani plaćaju cenu jednog tako neodgovornog odnosa pojedinih građana,
kao što je reč o zahtevu za azil. To je očigledna zloupotreba prava na azil.
Novinar:
Premijer je istakao, da je vizna liberalizacija jedina konkretna stvar iz EU, koju su građani Srbije videli u
sprovođenju evropskih integracija. On je naglasio, da čak 99% azilanata koji odlaze u Evropu, čine Romi
i Albanci. A da bi se njihov dalji odlazak sprelio, neophodno je promeniti sredinu u kojoj oni žive. Kako
tvrdi načelnik Uprave granične policije, Nenad Banović, u svim zemljama EU, osim Nemačke i Švajcarske,
beleži se višegodišnji pad broja lažnih azilanata i naveo je, da je to rezultat koordiniranih akcija sa
vladama tih zemalja.
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije:
Čak i u najnovijem izveštaju Evropske komisije stoji, da je Srbija ostvarila umereni napredak za razliku
od 2011. godine, kada smo ostvarili bitan napredak.
Novinar:
Prvi potpredsednik Vlade Srbije, Aleksandar Vučić izrazio je očekivanja, da bezvizni režim Srbije neće biti
ugrožen i da će problem sa azilantima biti rešen. On je dodao, da je posle sastanka sa nemačkim
ambasadorom Hajncom Vilhemom, uveren da neće biti ukidanja bezviznog režima Srbiji. Međutim, u
javnosti se spekuliše da bi neke članice EU već od Nove godine mogle da suspenduju bezvizni režim, a
zatim i da ga potpuno ukinu, ukoliko se nešto drastično ne promeni u načinu na koji Srbija kontroliše
lažne azilante. Zbog povećanog priliva lažnih azilanata iz Srbije, na ukidanje vizne liberalizacije najviše
insistira Nemačka, a njoj se pridružilo nekoliko članica EU koji imaju slične probleme.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
RT Vojvodina 1
Dnevnik 17
Marija Stokuća
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 17:00:00
Prilog 15.10.2012 17:01:00

Kraj
15.10.2012 17:25:00
15.10.2012 17:03:10

Trajanje
25:00
2:10

Lažni azilanati
2006

Spiker:
Ministri unutrašnjih poslova šest zemalja EU zatražili su, da se na zasedanju Saveta ministara 25.
oktobra, razmotre hitne mere za zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata sa celog zapadnog Balkana.
Najavljeno je, da će tada biti reči o eventualnom mehanizmu za ponovno uvođenje viza. U izjavi za RTV,
izvestilac Evropskog parlamenta, Jelko Kacin kaže, da je pitanje azilanata zloupotreba pojedinaca, ali i
organizovanog kriminala, i da to zahteva da i druge službe, a ne samo Ministarstvo unutrašnjih i spoljnih
poslova, rade svoj posao.
Marija Stokuća, novinar:
Da li ćemo ponovo čekati u redovima za vize, za premijera Ivicu Dačića pitanje je bitno određuje odnos
prema evrointegracijama. To bi bilo kontraproduktivno, kaže Dačić jer je ukidanje viza bilo jedino što su
građani konkretno videli od Evrope.
Ivica Dačić, premijer RS:
Ako je problem EU sredstva za tih 10.000 ljudi, kako da ih vrate nazad, evo, mi ćemo iz budžeta platiti
troškove. To je mnogo manja šteta za Srbiju, nego što bi bilo ponovno uvođenje viza.
Novinar:
Izvestilac Evropskog parlamenta, Jelko Kacin rekao je za RTV, da je mogućnost uvođenja viza direktna
posledica nezadovoljstva zemalja koje opterećuju lažni azilanti, ali i nezadovoljstvo Unije time koliko je
Srbija posvećena evrointegracijama. A to, kaže Kacin, ne mogu pokriti troškovi vraćanja azilanata.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta:
EU nije samoposluga, pa Srbija ne može birati to što njoj odgovara. A druge stvari na koje se obavezala,
ona ignoriše i jednostavno gura na stranu. Odgovoriću vam na svoj način. Dijalog između Beograda i
Prištine davno je krenuo. Svašta što ste dogovorili, mnogo toga još nije implementirano. Isto važi i za
vizni režim.
Novinar:
Iako nije želeo da potvrdi, da li će se priliv mehanizama za suspenziju viznog režima ubrzo naći u
Evropskom parlamentu, Kacin je rekao, da treba raditi na tome, da takav predlog ne dođe na dnevni red.
Te da od Vlade Srbije očekuje manje disonantnih tonova na putu za EU.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
RT Vojvodina 1
Dnevnik 17
Danica Vučenić
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 17:00:00
Prilog 15.10.2012 17:03:00

Kraj
15.10.2012 17:25:00
15.10.2012 17:04:58

Trajanje
25:00
2:58

Kako zaustaviti priliv azilanata?
1776

Spiker:
Koliko smo blizu granici ponovnog uvođenja viza u emisiji "Jedan na jedan". Gost Danice Vučenić je
direktor Kancelarije za evropske integracije, Milan Pajević,
Danica Vučenić, voditelj:
Hvala Milane! Gospodine Pajeviću, evo čuli smo, da će 25. oktobra ministri unutrašnjih poslova
raspravljati o tome, kako zaustaviti priliv azilanata. Mi to ovde čitamo kao mogućnost da nam ukinu beli
šengen. Da li smo bliže danas redovima za vize, nego što smo bili recimo, pre godinu ipo dana kada smo
takođe bili upozoravani na azilante?
Milan Pajević, direktor Kancelarije za evropske integracije:
Pa, konkretno rečeno, danas nismo bliži tome, ali ovo jeste jedan alarm za uzbunu, jer ako smo mi
građani Srbije nešto pozitivno osetili konkretno u vezi sa približavanjem EU, onda je to svakako ukidanje
viza. I bilo bi zaista strašno da se to naše pravo na koje smo se u međuvremenu navikli, da nam se to
pravo ukine. Ja zato mislim, da će sa naše strane biti učinjeno sve, od odgovarajućih radnih tela,
odnosno radnih nivoa, pre svega u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u ostalim organima, uz da u
saradnji sa nemačkim i ostalim organima iz istih oblasti da nađu rešenje, da prevaziđu taj rastući broj
lažnih azilanata koji napuštaju Srbiju i uglavnom odlaze u Nemačku, ali vidim i u neke druge evropske
zemlje. Pri tom tu ima još nekoliko mogućnosti koje možda do sada nisu ispitane. I ja ću samo imati
prilike da tokom boravka u Berlinu u četvrtak, odnosno u petak razgovaram sa državnim sekretarom za
unutrašnje poslove Nemačke, da eventualno i ja dobijem neke nove informacije o tome, šta bismo mi
mogli da uradimo,da sprečimo taj pojačani odliv ljudi iz Srbije.
Voditelj:
Hvala! Opširnije o ovoj i drugim temama u emisiji "Jedan na jedan" odmah posle Dnevnika na RTVu.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
RTS1
Šta radite bre?
Redakcija
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 17:25:00
Prilog 15.10.2012 17:27:00

Kraj
15.10.2012 17:45:00
15.10.2012 17:28:10

Trajanje
20:00
1:10

Uvođenje viza
942

Reporter:
Ponovno uvođenje viza ostavilo bi teške posledice za Srbiju, ali i EU, rekao je premijer Ivica Dačić i
predložio da Srbija plati troškove za 10 hiljada azilanata koji su u Evropi. U pauzi skupa o trgovini
ljudima u Jugoistočnoj Evropi Dačić je istakao da je vizna liberalizacija jedina konkretna stvar EU koju su
građani Srbije videli u poslednjih nekoliko godina.
Ivica Dačić, predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova:
Ako je problem EU sredstva za tih 10 hiljada ljudi kako da ih vrate nazad, evo mi ćemo iz budžeta platiti
troškove. To je mnogo manja šteta za Srbiju nego što bi bilo ponovno uvođenje viza. Reč je očigledno o
troškovima koji, reč je o nekoliko miliona evra.
Reporter:
Premijer ističe da će učiniti sve da ne bude ukinuta vizna liberalizacija i da će to biti tema svih njegovih
razgovora sa zvaničnicima EU. Kaže da bi u utorak ili sredu trebalo da se sastane s radnom grupom za
pitanje lažnih azilanata.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
Happy
Telemaster 1755
Redakcija
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 17:55:00
Prilog 15.10.2012 17:59:00

Kraj
15.10.2012 18:30:00
15.10.2012 18:01:16

Trajanje
35:00
2:16

Pitanje viznog režima
2222

Voditeljka:
Tema koja se pored borbe protiv korupcije ponovo aktuelizovala na putu Srbije ka Evropskoj uniji je
pitanje viznog režima. Glasovi pojedinih zemalja članica Evropske unije koje zagovaraju ponovno
uvođenje viza za građane Srbije zbog povećanog broja azilanata sve su glasniji. Premijer Srbije Ivica
Dačić ponovo je danas upozorio da bi ukidanje bezviznog režima Srbiji bilo kontraproduktivno i dodao da
će Vlada učiniti sve da do toga ne dođe, jer je to kako je ocenio jedino konkretno što su građani videli od
evropskih integracija.
Voditelj:
Uvođenje viza ostavilo bi teške posledice za Srbiju ali i za Evropsku uniju, rekao je Dačić. Zato je
predložio da Srbija plati troškove za 10 hiljada azilanata koji su u Evropi. Biće to manja šteta, ocenio je
premijer Srbije.
Reporter,
Reč je o manje od 10 hiljada azilanata u celoj Evropi. Mi ćemo za njih platiti troškove jer bi to bila manja
šteta za Srbiju nego ukidanje viza rekao je Dačić.
Ivica Dačić, premijer:
Ako je problem Evropskoj unij isredstva za tih 10 hiljada ljudi kako da ih vrate nazad, evo mi ćemo iz
budžeta platiti troškove. To je mnogo manja šteta za Srbiju nego što bi bilo ponovno uvođenje viza.
Reporter:
Dačić je rekao da među azilantima koji odlaze u Evropu najviše ima roma i albanaca i da je potrebno
promeniti sredinu u kojoj oni žive, što je dugoročan proces.
Ivica Dačić, premijer:
Ja sam više za to da Evropska unija nama da novac da napravimo kontrolu državnih granica, da
napravimo elektronski nadzor.
Reporter:
Dačić je takođe ukazao da Srbija ne može da učestvuje u dijalogu o svim teškim pitanjima a da se sa
druge strane bavi pitanjima azilanata. To je kontraproduktivno naglasio je premijer. Ambasador Belgije u
Beogradu Alen Kudicki ocenio je da je Srbija puno učinila na rešavanju tog problema iako on nije rešen u
potpunosti.
Alen Kudicki:
Belgija ne želi da ukine viznu liberalizaciju za Srbiju.
Reporter:
Ambasador Belgije je ocenio da se Srbija nalazi na listi zemalja u kojima je život bezbedan i da misli da u
Srbiji nisu ugrožena ljudska prava. Prvi potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da
je uveren da bezvizni režim Srbije neće biti ugrožen i da će problem sa azilantima biti rešen.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
Most
Akcenti
Redakcija
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 18:00:00
Prilog 15.10.2012 18:00:00

Kraj
15.10.2012 18:30:00
15.10.2012 18:00:34

Trajanje
30:00
0:34

Ukidanje bezviznog režima bilo bi kontraproduktivno
415

Spiker
Ukidanje bezviznog režima za Srbiju bilo bi kontraproduktivno i Vlada Srbije učiniće sve da do toga ne
dođe,izjavio je premijer Srbije,Ivica Dačić. On je podsetio da suspenziju bezviznog režima traže
Francuska i Holandija,zemlje koje suštinski nemaju problem sa azilantima iz Srbije,dok tako nešto nisu
tražile Nmeačka,Švedska,Belgija,Luksemburg i Švajcarska,koje su najčešća destinacija azilanata iz
Srbije.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
RTS1
Dnevnik 2
Biljana Jovičić
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 19:30:00
Prilog 15.10.2012 19:31:00

Kraj
15.10.2012 20:15:00
15.10.2012 19:33:16

Trajanje
45:00
2:16

Bezvizni režim
2541

Spiker:
Evropska komisija zabrinuta je zbog talasa azilanata sa zapadnog Balkana i upozorava na posledice ako
se problem ne reši, saopšteno je u Briselu. Premijer Srbije poručuje da će Vlada učiniti sve da ne dođe do
ukidanja bezviznog režima jer je to jedino što su građani konkretno dobili u procesu evrointegracija.
Reporter Biljana Jovičić:
Evropska komisija primila je pismo šestorice evropskih ministara koji traže pokretanje mehanizma za
suspenziju bezviznog režima. Portparol komesarke za unutrašnja pitanja ipak nije precizirao o kojim
balkanskim zemljama je reč.
Mikele Kirkone, portparol evropske komesarke Sesilije Mlastrom:
Ministri traže da se o tome raspravlja na sledećem sastanku Saveta ministara, 25. oktobra, oni su takođe
zatražili da se što pre usvoji mehanizam koji će omogućiti ponovno uvođenje viza u slučaju ozbiljnih
problema, ali u ovom trenutku nema zahteva da se vize uvedu ni jednoj od pojedinačnih zemalja.
Reporter Biljana Jovičić:
Izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju, Tanja Fajon, kaže da, prema njenim saznanjima,
većina zemalja članica Unije smatra da ponovo treba uvesti vize Srbiji. S druge strane, Belgija ne želi da
ukine bezvizni režim građanima Srbije. Kako je rekao ambasador te zemlje u Beogradu, cene napore
koje je Srbija učinila i koji su dali rezultate, ali dodaje da problem nije rešen.
Alen Kundicki, a,basador Belgije u Srbiji:
Ako pogledate podatke iz meseca u mesec i uzmete samo jednu zemlju, govorimo o desetinama,
stotinama i u nekim slučajevima hiljadama. Realnost je da su ovi tražioci azila ogromno opterećenje za
imigracione službe, jer ne možemo posvetimo pravim tražiocima azila koje moramo da zadržavamo
mesecima.
Reporter Biljana Jovičić:
Politički lideri iz Bujanovca i Preševa i ranije su pozivali Albance da ne podnose neopravdane zahteve za
azil.
Galip Bećiri, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca:
Zbog ekonomskih razloga, vi znate da je situacija vrlo teško, ne samo u Bujanovcu i Preševu, nego i u
Srbiji, prema tome zbog neposlenje ljudi i zbog ekonomske situacije svaki dan ljudi odlaze u inostranstvo
da bi se tražio azil ili da se zaposle.
Reporter Biljana Jovičić:
Ukoliko je potrebno, kaže predsednik Vlade Srbije, država će platiti i troškove vraćanja 10 hiljada lažnih
azilanata koliko ih je u Evropskoj uniji. U Nemačkoj je prošle godine 4,5 hiljade građana Srbije tražilo
azil, a za prvih 8 meseci ove godine 2.174. Broj zahteva opao je i u Belgiji, Švedskoj i u Luksemburgu, a
jedino je zabeleženo povećanje zahteva u Švajcarskoj.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
Radio Beograd I
Dnevnik 22
Gordana Nešković
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 22:00:00
Prilog 15.10.2012 22:03:00

Kraj
15.10.2012 22:30:00
15.10.2012 22:06:00

Trajanje
30:00
3:00

Talas azilanata
2816

Spikerka:
Evropska komisija zabrinuta je zbog talasa azilanata iz zapadnog Balkana, izjavio je portparol evropske
komesarke za unutrašnje poslove Mikele Ćirkone. On je rekao da mehanizam za uvođenje viza nije
uspostavljen, ali da će o tom biti reči na Ministarskom savetu 25.oktobra.
Spiker:
Iz Brisela je stiglo objašnjenje da 6 članica Unije nisu tražile uvođenje viza već da se razmotre hitne
mere za zaustavljanje velikog priliva lažnih azilanata, naročito iz Srbij i Makedonije. Šef delegacije
Evropske unije Srbije Vensan Dežer rekao je večeras u Užicu da ima desetak hiljada ljudi koji
zloupotrebljavaju bezvizni režim tako što podnose zahteve za azil, a 99 odsto tih zahteva se odbije.
Spikerka:
Veći nagoveštaji da bi mogao da bude ukinut bezvizni režim bio je povod da domaći zvaničnici reaguju i
najave mere za smanjenje broja lažnih azilanata. Pripremila Gordana Nešović.
Izveštač, Gordana Nešović:
Ambasador Belgije u Beogradu Alan Kudicki kazao je da zemlje Evropske unije ne žele suspenziju
bezviznog režima, ali da se nesumnjivo suočavaju sa problemom lažnih azilanata.
Alan Kudicki:
Želimo da Srbija uskoro postane članica Evropske unije, kao i što mi želimo da slobodno dođemo u
Srbiju, normalno je da to i srbi žele kada je reč o Evropskoj uniji. I to je nešto za šta se definitivno treba
boriti.
Izveštač, Gordana Nešović:
Premijer Srbije Ivica Dačić smatra da bi ponovno uvođenje viza ostavilo teške posledice za Srbiju ali i
Evropsku uniju. On je rekao da među azilantima ima najviše roma i albanaca i da je potrebno razvijati
sredine u kojima oni žive, ali da je to dugoročan proces.
Ivica Dačić, premijer:
Želim da kažem da je reč o manje od 10 hiljada ljudi i celoj Evropskoj uniji i zato ako je problem
Evropskoj uniji sredstva za tih 10 hiljada ljudi kako da ih vrate nazad, evo mi ćemo iz budžeta platiti
troškove. To je mnogo manja šteta za Srbiju nego što bi bili ponovno uvođenje viza. Mi ćemo učiniti sve
da do toga ne dođe, zato što je vizna liberalizacija jedino konkretno što su građani Srbije videli od
evropskih integracija svih ovih godina.
Izveštač, Gordana Nešović:
Vladimir Petronijević direktor grupe 484 ističe važnost političke dimenzije, kako kaže ovakvih inicijativa
je bilo nekoliko u protekle dve godine.
Vladimir Petronijević direktor grupe 484:
Uvek do takvog jednog pritiska dođe kada se u pojedinim zemljama Evropske unije približavaju izbori.
Dakle izbori se približavaju i u Nemačkoj, ali to pitanje mora da se sagleda u percepciji migracija i
migracione politike Evropske unije.
Izveštač, Gordana Nešović:
Na koji način će Evropska unija rešiti problem lažnih azilanata i da li će sankcionisati države iz kojih oni
dolaze saznaćemo 25.oktobra, kada će Evropska komisija podneti izveštaj o nadzoru bezviznog režima za
državljane zemalja zapadnog Balkana.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
B92 Info
VOA
Rade Ranković
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 22:00:00
Prilog 15.10.2012 22:08:00

Kraj
15.10.2012 22:30:00
15.10.2012 22:12:02

Trajanje
30:00
4:20

Problem azilanata
2553

Voditelj:
A predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić poručio je da je Srbija spremna da plati troškove za 10 hiljada
azilanata koji su u Evropskoj uniji, zbog kojih Srbiji preti ukidanje vizne liberalizacije. Potpredsednik
Vlade Aleksandar Vučić ne veruje u mogućnost ponovnog uvođenja viza za građane Srbije, ali je poručio
da će problem biti rešen. O tome izveštava Rade Ranković.
Reporter, Rade Ranković:
Srbija će učniti sve da sačuva viznu liberalizaciju, poručio je danas premijer Srbije Ivica Dačić i ocenio da
bi takav potez za Srbiju bio kontraproduktivan, jer je to jedino što su građani konkretno dobili u procesu
evro integracija. Posle današnje konferencije o trgovini ljudima Dačić je istakao da je reč o manje od 10
hiljada azilanata u celoj Evropi, da je među njima najviše roma i albanaca, kao i da će to biti tema svih
njegovih razgovora sa predstavnicima Evropske unije.
Ivica Dačić, premijer Srbije:
Ja samo hoću da napomenem da sam siguran da bi ponovno uvođenje viza građanima Srbije ostavilo
teške posledice po odnose između Srbije i Evropske unije. Ako je problem Evropskoj uniji sredstva za tih
10 hiljada ljudi kako da ih vrate nazad, evo mi ćemo iz budžeta platiti troškove. To je mnogo manja šteta
za Srbiju nego što bi bilo ponovno uvođenje viza.
Reporter, Rade Ranković:
Ambasador Belgije koja je inače među 6 zemalja EU koja traže brze mehanizme za ukidanje viznog
režima zemljama iz kojih dolazi najveći broj azilanata, je rekao da je Belgija za slobodan vizni režim, da
visoko ceni napore Srbije ali da rezultati još nisu takvi da bi se moglo reći da je problem rešen. Imigranti
opterećuju imigracione službe evropskih zemalja i to je težak slučaj koji treba da se reši, istakao je Alen
Kudicki i dodao da odgovornost za lažne azilante ne treba da se prebacuje na zemlje kao što je Srbija.
Alen Kudicki:
Srbija je na listi bezbednih zemalja, to jest mi ne mislimo da je u Srbiji takva politička situacija da su
ljudska prava sistematski ugrožena ili da nisu sistemski zaštićena. I to dozvoljava da se svaki zahtev za
politički azil brzo rešava osim specifičnih slučajeva u kojima je potrebno duže od dve nedelje da se
sagledaju.
Reporter, Rade Ranković:
A potpredsednik srpske Vlade Aleksandar Vučić rekao je da je pre dva dana razgovarao sa ambasadorom
Nemačke u Beogradu Hajncom Vilhejmom i da je uveren da neće biti ukidanja bezviznog režima Srbiji.
Vučić je priznao da problem azilanata postoji, da je broj azilanata iz Srbije u međuvremenu smanjen, kao
i da će kontrola azilanata iz Srbije ubuduće biti pojačana.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

15.10.2012
Svet + info
Vesti 22.30 / Svet + info
Redakcija
azil

Početak
Emisija 15.10.2012 22:30:00
Prilog 15.10.2012 22:35:00

Kraj
15.10.2012 23:00:00
15.10.2012 22:35:34

Trajanje
30:00
0:34

Ponovno uvođenje viza
585

Spiker:
Nemačka, Francuska, Švedska i Luksemburg zatražile su da se na zasedanju Saveta ministara Evropske
unije 25. oktobra razmotre hitne mere za zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata, naročito iz Srbije i
Makedonije. Nije međutim zatraženo ponovno uvođenje viza za državljane tih zemalja. Izvestilac za viznu
liberalizaciju Evropskog parlamenta Tanja Fajon očekuje da će do kraja godine članica Evropske unije biti
omogućeno da pojedinačno ukinu bezvizni režim Srbiji i Makedoniji napominjući da većina zemalja
članica Unije smatra da ponovo treba uvesti vize našoj zemlji.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:180
Tiraž:193789

16.10.2012
Kurir
Vesti
E.K.
azil

Smanjićemo broj lažnih azilanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:280
Tiraž:150000

16.10.2012
24 sata
Sport
Ž.Jevtić
azil

EU o vraćanju viza za 10 dana
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:120357

16.10.2012
Politika
Pogledi
Nenad Radičević
azil

Džeparac u EU
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:65
Tiraž:120357

16.10.2012
Politika
Događaji dana
Redakcija
Migracije

Ambasador Belgije: Mi volimo da idemo u Srbiju bez viza
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:350
Tiraž:0

16.10.2012
Informer
Vesti
Redakcija
azil

Dačić ponudio da Srbija plaća troškove za lažne azilante u EU
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:117727

16.10.2012
Press
Događaji
Redakcija
azil

Svaka zemlja će pojedinačno odlučivati o vizama za Srbiju
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:128530

16.10.2012
Blic
Vojvodina
Z.V.
Migracije

Maloletni ilegalci
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:54
Tiraž:120357

16.10.2012
Politika
Događaji dana
Redakcija
azil

Vučić: Problem azilanata biće rešen
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
16.10.2012
Površina:150
Timok  Zaječar
Tiraž:0
Događaji
A.R.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Seminar o zbrinjavanju izbeglica
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:150
Tiraž:7000

16.10.2012
Narodne novine  Niš
Zadnja strana
Redakcija
azil

Srbija će platiti troškove azilanata

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 24

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:443
Tiraž:120357

16.10.2012
Politika
Događaji dana
Aleksandar Apostolovski
azil

Izgubljena deca Avganistana
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:
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Politika
Događaji dana
Aleksandar Apostolovski
azil

Izgubljena deca Avganistana
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:180
Tiraž:128530

16.10.2012
Blic
Društvo
Ž.J.
azil

Fajon: Većina u EU za vraćanje viza
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:40
Tiraž:36000

16.10.2012
Dnevnik
Politika
Redakcija
azil

Platićemo troškove za azilante
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16.10.2012
Politika
Događaji dana
Danijela Vukosavljević
azil

Evropa traži hitne mere protiv lažnih azilanata
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Politika
Događaji dana
Danijela Vukosavljević
azil

Evropa traži hitne mere protiv lažnih azilanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:35
Tiraž:108210

16.10.2012
Alo
Aktuelno
Redakcija
azil

Srbija plaća troškove za azilante
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:56
Tiraž:120357

16.10.2012
Politika
Događaji dana
Redakcija
Migracije

Fajton: Večina zemalja EU smatra da Srbiji treba uvesti vize
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:30000

16.10.2012
Danas
Politika
Jelena Diković
azil

Grubješićeva:Novi zid Šengene bio bi užasan
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Napomena:
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16.10.2012
Danas
Politika
Jelena Diković
azil

Grubješićeva:Novi zid Šengene bio bi užasan
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:30000

16.10.2012
Danas
Politika
Jelena Diković
azil

Grubješićeva: Novi zid šengena bi bio užasan
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

16.10.2012
Svedok
Bez naslova
Andrej Dimitrijević
azil

Lažni azilanti problem Srbije, a to što su mahom Albanci sa Kosova...
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Tiraž:0

16.10.2012
Svedok
Bez naslova
Andrej Dimitrijević
azil

Lažni azilanti problem Srbije, a to što su mahom Albanci sa Kosova...
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Svedok
Bez naslova
Andrej Dimitrijević
azil

Lažni azilanti problem Srbije, a to što su mahom Albanci sa Kosova...
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Medij:
Rubrika:
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Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

16.10.2012
Svedok
Bez naslova
Andrej Dimitrijević
azil

Lažni azilanti problem Srbije, a to što su mahom Albanci sa Kosova...
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

16.10.2012
TV B92
Jutarnje vesti
Jelena Kikić
azil

Početak
Emisija 16.10.2012 10:00:00
Prilog 16.10.2012 10:08:00

Kraj
16.10.2012 10:30:00
16.10.2012 10:10:14

Trajanje
30:00
2:14

Pitanje lažnih azilanata
2281

Spiker
Srbija mora da uradi nešto po pitanju lažnih azilanata, izjavio je šef delegacije Evropske unije u
Beogradu, Vensan Dežer. Zbog zloupotreba, prevelikog broja lažnih azilanata i zahteva koji su uputili
šestorica ministara unutrašnjih poslova zemalja članica, na sastanku ministara Evropske unije 25.
oktobra razmatraće se i da li će članicama biti omogućeno da mogu pojedinačno da ukinu bezvizni režim
Srbiji i Makedoniji.
Jelena Kikić, reporter
Bezvizni režim za sada funkcioniše dobro, ali postoji problem, poručuje šef delegacije Evropske unije u
Beogradu. Zbog lažnih azilanata Srbiji preti ukidanje bezviznog režima, a rešenje zahteva rad i na jednoj
i na drugoj strani.
Vensan Dežer, šef delegacije Evropske unije u Beogradu
Više od 10 000 ljudi u Srbiji zloupotrebljava bezvizni režim tako što podnose zahtev za azil, a u stvari
njih 99% bude vraćeno u Srbiju i susedne zemlje. To je teret i za administraciju zemalja članica Unije i
za Srbiju koja te ljude treba da reintegriše. Potrebno je da se bolje organizujemo, Evropska unija treba
da uvede strožije procedure i efikasniju kontrolu na Šengenskim granicama. Srbija istovremeno mora da
uradi nešto po pitanju, za početak da otkrije ko organizuje sve te odlaske u Evropsku uniju.
Jelena Kikić, reporter
Srbija će učiniti sve da smanji broj lažnih azilanata na putu ka Nemačkoj i ostalim državama Evropske
unije, izjavio je načelnik Uprave granične policije Nenad Banović posle razgovora sa oficirom za vezu
nemačke ambasade ****.
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Složili smo se da je broj državljana Srbije koji su tražili azil, takozvanih lažnih azilanata u Nemačkoj u
povećanju i predočio sam mu mere koje mi preduzimamo da se taj broj smanji. Takođe sam zamolio da
prenese svojim nadređenima da će Srbija sa svoje strane učiniti sve da se taj broj u budućnosti smanji i
da ukoliko postoje neke sugestije sa nemačke strane šta bi mi trebali da uradimo, da mi stojimo na
raspolaganju i da ćemo se truditi da zajedničkim snagama ovaj problem otklonimo i ubuduće ga
prevaziđemo.
Jelena Kikić, reporter
Posle ulaganja u obnovu prelaza HorgošBatrovciPreševo, Evropska unija sprovodi projekat vredan 7
miliona evra u okviru koga će policija biti obučena da na granicama sprovodi efikasniju kontrolu.
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Medij: Tanjug
Link:
Autori:
Teme: Izbeglice

Naslov:

07:35

Stambeno zbrinuto još 49 izbegličkih porodica
2001

NOVI SAD, 16. oktobra (Tanjug)  Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajtić uručio je danas ugovore o
otkupu kuća ili nabavci građevinskog materijala, prema kojima je stambeno zbrinuto još 49 izbeglih ili
raseljenih porodica koje žive u pokrajini, saopšteno je na Internet stranici pokrajinske vlade.
Vlada Vojvodine je, preko pokrajinskog Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim
licima obezbedila ukupno 20 miliona dinara za otkup kuća za još 15 izbegličkih porodica, dok su 34
porodice dobile pomoć u građevinskom materijalu za završetak izgradnje ili adaptaciju, odnosno
poboljšanje uslova stanovanja.
Napominjući da problemi izbeglica i raseljenih u Srbiji još nisu rešeni, iako je prošlo više od 13 godina od
poslednjeg ratnog sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, Pajtić je istakao da zbog toga pokrajinska vlada,
iako nije nadležna za to, vodi brigu o toj najugroženijoj kategoriji stanovništva.
"Na području Vojvodine do sada smo zbrinuli, odnosno obezbedili krov nad glavom za više od 3.000 ljudi
iz ove populacije, da bismo njima i njihovoj deci omogućili život primeren 21. veku", rekao je Pajtić i
dodao da će pokrajinska vlada nastaviti da pruža podršku izbeglim i raseljenima.
Pred Vladom Vojvodine je cilj da na teritoriji pokrajine budu zatvoreni svi izbeglički kolektivni centri,
naglasio je Pajtić.
Ove godine je u nove stanove useljeno više izbegličkih porodica iz kolektivnog centra u Kovinu, tako da
je ostalo još malo da se uradi da bi taj kolektivni centar bio zatvoren, kazao je Pajtić, napominjući da je
tako u Vojvodini praktično ostao još samo izbeglički kolektivni centar u Pančevu.
Direktor Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima Radomir Kukobat rekao je da
su očuvana sva tri programa stambenog zbrinjavanja, koji su u celosti finansirani iz budžeta Vojvodine.
"Uspeli smo da ih realizujemo u saradnji sa (republičkim) Komesarijatom za izbeglice i Visokom
komesarijatom Ujedinjenih nacija za izbeglice", rekao je Kukobat.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

16.10.2012
Radio Beograd I
U ovom trenutku
Bojana Karavidić
Izbeglice

Početak
Emisija 16.10.2012 12:15:00
Prilog 16.10.2012 12:40:00

Kraj
16.10.2012 13:00:00
16.10.2012 12:41:56

Trajanje
45:00
1:56

Kuće za izbeglice
1770

Spiker
U 12:40 emisija u ovom trenutku vodi vas u Novi Sad. Tamo je naša Bojana Karavidić a tema su kuće za
izbeglice. Bojana, dobar dan.
Reporter: Bojana Karavidić
Dobar dan. Evo lepe vesti iz Novog Sada kad je baš sunce sinulo.
Spiker
Pa nije valjda sunce, ovde nema sunca.
Reporter: Bojana Karavidić
Molim?
Spiker
Pa kažem ovde nema još sunca, ali dobro.
Reporter: Bojana Karavidić
Doći će.
Spiker
Da.
Reporter: Bojana Karavidić
Evo lep jedan događaj u Vladi Vojvodine Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim
licima dodelio je 15 kuća u vrednosti od po 6.000 evra, zatim 30 paketa građevinskog materijala u
vrednosti od po 1.500 evra i 4 paketa za započinjanje izgradnje od po 5.000 evra. Tako da je svake
godine se značajno rešava pitanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica. To je do sada uz pomoć Vlade
Vojvodine urađeno za 3.000 osoba. U Vojvodini postoje još dva izbeglička centra, jedan je u Kovinu
jedan u Pančevu. Ovaj u Kovinu je pred gašenjem, a trudiće se Vlada Vojvodine u saradnji sa UNHCRom
i Komesarijatom za izbeglice sa kojim ustanovama i sada sarađuje da se i ovaj centar uskoro zatvori. U
velikoj meri se očekuje realizacija projekata sa donatorske konferencije koja je u martu održana u
Sarajevu. I ti projekti počinju da se realizuju uz pomoć Evropske banke za obnovu i razvoj početkom
sledeće godine. Tako da eto čini se da u Vojvodini bar će izbegličko pitanje osoba prognanih i raseljenih
biti rešeno zauvek. Inače od svih projekata, govorimo o prognanim licima posle ratova na prostoru bivše
Jugoslavije polovina je u Vojvodini, a kada govorimo o raseljenim licima najveći deo njih ostao je u
drugom delu Srbije.
Spiker
Hvala lepo, bila je to Bojana Karavidić. 12h 42 i po minuta, slušate Prvi program Radio Beograda.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

16.10.2012
Radio B92
Svet u 5
Ivica Petrović
azil

Početak
Emisija 16.10.2012 17:00:00
Prilog 16.10.2012 17:20:00

Kraj
16.10.2012 17:45:00
16.10.2012 17:23:36

Trajanje
45:00
3:36

Lažni azilanti
3750

Spiker:
Više evropskih zemalja upozorava Srbiju da bi ponovo mogle biti vraćene šengenske vize, ukoliko se
nešto ne učini na smanjenju broja lažnih azilanata. Srpski premijer, Ivica Dačić, je podsetio da su lažni
azilanti u 90% slučajeva Romi i Albanci i da je to ozbiljan problem koji se ne može rešiti preko noći.
Reporter Ivica Petrović:
Problem bolje integracije Roma i poboljšanje njihovog položaja u srpskom društvu nije nešto što može
odmah i brzo da se reši, kaže za Dojče Vele Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i
manjinska prava Vlade Srbije. Međutim, postoji nešto što može odmah da se uradi, kaže Acković.
Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije:
To je da romski lideri, svi oni koji se bave romskom problematikom, bili oni Romi ili ne, pre svega kada
su Romi u pitanju mora da se sada osveste i da svom narodu kažu na šta može da izađe ovakva priča.
Reporter Ivica Petrović:
Dragoljub Acković napominje da se to mora što pre uraditi kako to ne bi pogoršalo ionako već brojne
probleme sa kojima se suočava romska zajednica u Srbiji.
Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije:
Jer to preti da kasnije preraste u jednu euforiju koja može da bude jako štetna, kako za Srbiju tako i za
same Rome. Za Srbiju u tom smislu da se ukine bezvizni režim, a za Rome da budu okrivljeni zbog toga
što su oni proizveli jednu radnju koja može da pogodi sve građane ove zemlje. Dakle, tu treba
preventivno delovati i trebalo je preventivno delovati još mnogo ranije, a ja sam mišljenja da može tu
ponešto da se uradi.
Reporter Ivica Petrović:
Problem na prvi pogled deluje nerešiv, kaže za Dojče Vele Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu
politiku, jer se od Srbije zahtevaju brza rešenja za komplikovan problem koji zahteva vreme. Moram da
priznam da EU tu pomalo čudno nastupa, ističe Popović.
Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku:
Sa jedne strane, kada je trebalo raditi intenzivno sa vlastima u Srbiji, da se ozbiljno integrišu
marginalizovane grupe, oni su tu često žmurili na jedno oko, a danas sa druge strane nastupaju vrlo, da
tako kažem, rezolutno, nastupaju rekao bih s potpunim odsustvom svešću o tome da prosto ovaj
problem ne može da se reši ni za godinu dana, a kamoli da se rešava u nekoliko meseci. Moj bi zaključak
bio da je potrebna jedna čvrsta i ozbiljna strukturna saradnja između zemalja EU i Srbije, da bi se ovde
pre svega stvari pomerile unapred, da bi se izvršile nekakve korenite reforme i da bi ti ljudi mogli da se
integrišu.
Reporter Ivica Petrović:
Makedonija je uvela oštrije zakonske mere prema lažnim azilantima, ali Dragan Popović smatra da je to
kratkoročno rešenje. To su ljudi uglavnom bez ikakve imovine i sprovođenje nekih dodatnih novčanih
kazni je praktično beskorisno, kaže Popović.
Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku:
Zatvorske kazne su potpuno besmislene za takvu vrstu prekršaja. Ja verujem da će naravno gledajući
šta je politika novih vlasti u Srbiji, verujem da će im prvo na pamet pasti da pooštre, da prosto
kažnjavaju te ljude, te lažne azilante, ali ja stvarno mislim da to nije nikakvo rešenje i mislim da bi EU
trebalo da bude jasno da možda čak kratkoročno njima i donese nekakvu korist, ali dugoročno to neće da
reši ničiji problem.
Reporter Ivica Petrović:
Dragan Popović ističe da je njegova organizacija, koja se uglavnom bavila integracijama Albanaca sa
juga Srbije, zajedno sa onima koji su se bavili romskom problematikom, upozoravala na ovaj problem.
Suštinski se ipak nisu preduzeli dovoljni koraci prema integraciji tih ljudi u srpsko društvo i oni su i danas
još uvek građani drugog reda u Srbiji, ocenjuje Popović.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

16.10.2012
Svet + info
Vesti / Svet + info
Redakcija
azil

Početak
Emisija 16.10.2012 18:00:00
Prilog 16.10.2012 18:12:00

Kraj
16.10.2012 18:30:00
16.10.2012 18:13:21

Trajanje
30:00
1:21

Srbija je privržena evropskim integracijama
1179

Spiker:
Premijer Srbije, Ivica Dačić, izjavio je da je Srbija privržena evropskim integracijama i da ostaje
dosledna ideji Evropske unije pošto je svesna značaja koji otvaranje pregovora o članstvu nosi društvu i
ekonomiji Srbije.
Ivica Dačić, premijer Srbije:
Ova Vlada ostaće dosledna ideji pridruživanju Evropskoj uniji i nastaviće proces harmonizacije srpskog
zakonodavstva sa evropskim. Kao što je poznato, Srbija se na putu evropskih integracija suočava sa ne
malim političkim izazovima vezano za pitanje Kosova. Ono što tim povodom želim da kažem jeste da je
ova Vlada spremna da ide u susret ovim izazovima i njihovom mirnom razrešenju jer smo svesni značaja
koje otvaranje pregovora nosi za naše društvo i našu ekonomiju.
Spiker:
Izvestilac Evropskog parlamenta, Jelko Kacin, ocenio je da je mogućnost ukidanja bezviznog režima za
Srbiju direktna posledica povećanog broja lažnih azilanata, ali i nezadovoljstva Evropske unije time koliko
je Srbija posvećena evrointegracijama. Ako se Srbija ne probudi, ona će sebe ponovo svrstati u paket sa
Kosovom. To je jedina država na zapadnom Balkanu koja nema slobodan vizni režim, zaključio je Kacin
za Radio Slobodnu Evropu.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

16.10.2012
Prva televizija
Vesti 19
Sonja Urošević
azil

Početak
Emisija 16.10.2012 19:00:00
Prilog 16.10.2012 19:03:00

Kraj
16.10.2012 19:30:00
16.10.2012 19:04:56

Trajanje
30:00
1:56

Uvođenje viza
1787

Voditelj:
Ministarski savet neće 25.oktobra tražiti uvođenje viza za zemlje zapadnog Balkana več hitne mere za
zaustavljanje azilanata, rekao je Mikele Ćirkone portparol komesarke za unutrašnje poslove Sesilije
Malstrem. Istraživali smo zašto romi i albanci sa juga Srbije i dalje traže azile u zemljama Evropske
unije.
Reporter, Sonja Urošević:
Gotovo da nema stanovnika Bujanovca koji nije razmišljao o odlasku ili ne poznaje nekog ko je trbuhom
za kruhom otišao u inostranstvo. Bez posla i osnovnih uslova za život sa juga Srbije svakodnevno veliki
broj ljudi traži azil u nekim od zemalja Evropske unije.
Sagovornik:
Kadbi sve to bilo, kad bi sve fabrike radile kako treba da rade niko ne bi otišao u azil.
Sagovornik:
Ljudi mora da prežive. Ja sam protiv azila, ali kad se mora nema gde.
Reporter, Sonja Urošević:
Ekonomska kriza ne bira nacionalnost, kažu u Nacionalnom savetu albanaca u Srbiji. Prema podacima
Saveta među onima koji traže azil najbrojniji su romi i albanci, ali nije zanemarljiv ni broj srba koji
utočište traže van granica Srbije.
Galip Bećiri, predsednik Nacionalnog saveta albanaca u Srbiji:
.......
Reporter, Sonja Urošević:
da ljUdi sTlano odlaze najviše se u pkolama gde se gotovo svakodnevno smanjuje broj učenika, kaže
Bećiri. Nastavnik u srednjoj školi Sezai Soroj u Bujanovcu Vediji Vehid kaže da se na odlazak uglavnom
odlučuju ljudi sa mlađom decom.
Vejidi Vehid, nastavnik:
Ne mogu da uradi uslovi za decu i on ide da nađe neki posao u inostranstvu za to.
Reporter, Sonja Urošević:
Jug Srbije čeka na državu da obezbedi radna mesta kako ljudi ne bi odlazili u inostranstvo, a Srbija sada
čeka na odluku Saveta ministara Evropske unije o tome da li će zbog velikog broja azilanata ponovo biti
uveden vizni režim. Sonja Urošević Prva televizija.
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Gost Saša Lekić iz Pressa
3239

Voditelj
U studiju mi se u međuvremenu pridružio kolega Saša Lekić, "Press" izdanje za Vojvodinu. Dobro veče i
dobrodošli.
Saša Lekić, Pres
Dobro veče.
Voditelj
Predsednik Vlade Vojvodine je danas obradovao u ime Vlade Vojvodine 50 izbegličkih porodica.
Obezbeđen im je krov nad glavom. O tome smo i mi izveštavali naše gledaoce.
Saša Lekić, Pres
Pa jeste, ovo je zaista jedna dobra tema kojom se Vlada Vojvodine bavi iako to nije u okviru njenih
nadležnosti. Ovog puta je za 50 porodica obezbeđeno ili krediti za nabavku odnosno sredstva za nabavku
građevinskog materijala ili već i gotove kuće u koje će izbeglički raseljene porodice biti useljene. A ono
što je još vrlo važno jeste da Vlada Vojvodine i pored ovog radi još jedan veoma značajan projekat a to
je da finansijski pomaže đake iz takvih porodica koji na žalost finansijski veoma teško žive da bi i oni
imali iste uslove kao i sva druga deca u Vojvodini, da se obrazuju i na taj način stvore neku svoju
budućnost.
Voditelj
Zahvaljujući jednoj velikoj američkoj investiciji u Sremskoj Mitrovici smeši se posao za oko 500
Mitrovčana.
Saša Lekić, Pres
Jeste, to je jedan veliki projekat koji je juče potpisan u Beogradu i ono što je svakako važno jeste da će
500 Mitrovčana dobiti posao u toj kompaniji. Ovo nije prva američka kompanija koja već posluje u
Sremskoj Mitrovici. Tako da tamo već i postoji kompanija koja se zove ___ i takođe proizvodi neke
rezervne delove. Ova će se baviti takođe rezervnim delovima za automobilsku industriju. I ono što je
veoma značajno jeste da obično te kompanije koje se bave rezervnim delovima za automobilsku
industriju nekako povlače još set drugih nekih manjih kompanija koje će se otvoriti i koje će zaposliti
nove radnike tako da je to veoma dobar potez za Sremsku Mitrovicu i uopšte za Srem. A ono što je
veoma interesantno i značajno jeste da se ova američka kompanija javila gradu Sremskoj Mitrovici
nekoliko dana posle toga kada je Sremska Mitrovica od "Financial Timesa" dobila da je treći grad u
Evropi po isplativosti investiranja. Tako da je to jedan veliki značaj i jedna velika nagrada koju je dobila
Mitrovica. Da podsetimo Inđija je druga, Mitrovica je treća, a Vojvodina je četvrta na toj listi na kojoj se
nalazi preko 250 gradova, preko tridesetak regiona iz cele Evrope. Tako da možemo očekivati da će na
osnovu toga i neki drugi delovi Vojvodine dobiti neke investicije i otvoriti neka nova radna mesta.
Voditelj
Uz veće ili manje havarije u većini gradova u Srbiji počela je grejna sezona. U Somboru se desila manja
havarija, ali veći problem je veliko dugovanje građana.
Saša Lekić, Pres
Da, Sombor se po tome ne razlikuje od ostalih gradova u Vojvodini a boga mi ni od ostalih gradova u
Srbiji. S tim što je u Somboru su negde dugovanja oko 70, 90 miliona. A ono što za Sombor predstavlja
veoma veliki problem jeste što negde oko 20 miliona su dugogodišnji dugovi i moraće da se naplate
preko sudskih izvršitelja tako da će i Sombor imati tih problema na samom startu grejne sezone. Ali tu
Sombor, kao i u Novom Sadu, kao i ostalim gradovima Vojvodine javlja da će sve te probleme rešiti i da
će grejna sezona početi na vreme.
Voditelj
Hvala Vam na gostovanju u "Vojvođanskom dnevniku".
Saša Lekić, Pres
Hvala Vama.
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Reži bezviznog putovanja
3125

Spiker:
Komisija Vlade Srbije za plaćanje režima bezviznog putovanja naših građana u zemlje EU, razmotriće
dodatne mere koje će naša zemlja preduzeti kako bi bio smanjen broj lažnih azilanata. Komisijom
predsedava Ivica Dačić.
Pojedine članice EU tražile su da se preduzmu hitne mere kako bi bio zaustavljen priliv lažnih azilanata iz
Srbije. A na našu zemlju se zbog toga nadvila pretnja ponovnog uvođenja viza. Pripremio Radovan Balać.
Radovan Balać, novinar:
Mere tokom dve godine rada Komisije za praćenje režima bezviznog putovanja naših građana u zemlje
EU, doprinele su da se broj lažnih azilanata smanjio na blizu 18.000 u 2010. na oko 5000 u ovoj godini.
Član Komisije i načelnik Uprave Granične policije MUPa Srbije, general Nenad Banović, kaže za Radio
Novi Sad da su uvođene informativne kampanje u opštinama iz kojih dolaze azilanti. Proveravaju se
Turističke agencije, a po posebnoj proceduri sa granice, vraćeno je više od 4000 građana koji nisu
ispunjavali uslove za putovanje u zemlje EU, u skladu sa uredbom vlade.
Nenad Banović, načelnik Uprave Granične policije MUPa Srbije:
Npr. krene na 15 dana u Nemačkoj i ima povratnu kartu u džeu i 20 evra. kako da boravi 15 dana sa 20
evra. To su bili razlozi za vraćanje sa graničnih prelaza. Međutim, protokom vremena, i oni su se
senzibilisali, naučili i sada prilikom kontrole svaki od njih u džepu ima 1500 do 2000 evra, svaki ima
pozivno pismo, zdravstveno osiguranje, vaučer Turističke agencije, povratnu kartu i onda je jako teško
identifikovati ih, i jako je teško prepoznati da on ide tamo da zloupotrebi slobodu kretanja.
Novinar:
Smanjenju broja lažnih azilanata najviše je doprinela dobra bilateralna saradnja sa pojedinim zemljama,
kaže Banović.
Nenad Banović, načelnik Uprave Granične policije MUPa Srbije:
Švedska vlada je donela odluku, da licima koja su odbijena po zahtevu za azil, ili za koje se dokaže da
neosnovano traže azil, nakon vraćanja u matičnu zemlju i zabrane ulazak u Švedsku i zemlje šengena na
period od jedne do pet godina. Takođe su skratili procedure obrade predmeta za azil. Vlada Belgije je
donela odluku o stavljanju Srbije na listu sigurnih trećih zemalja i skratila procedure na 15 dana, i ovom
odlukom otklonila se mogućnost dužeg zadržavanja naših državljana. Takođe, Norveška je donela još
prošle godine čuvenu uredbu 48h i stavila Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja gde praktično svako lice
sa naše teritorije koje diđe i traži azil u Norveškoj, ukoliko u 48h ne dokaže pravi razlog za azil, biva
odbijeno i vraćeno prema sporazmu o readmisiji.
Novinar:
Po rečima našeg sagovornika, Srbija se približava sporazumu o readmisiji, koji je bio prvi korak u
postavljanju bezviznog režima, i vrlo brzo donosi odluke o prihvatanju naših građana koji se vraćaju
posle odbijanja zahteva za dobijanje azila. Prema izjavama iz sedišta EU, Evropska komisija veoma je
zabrinuta zbog talasa azilanata sa zapadnog Balkana. Ali se na ministarskom Savetu 25. oktobra u
Briselu, neće tražiti uvođenje viza za balkanske zemlje, kao što predlaže šest članica Unije, već samo
hitne mere za zaustavljanje navale azilanata.
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Vize za evropske zemlje
3035

Spiker:
Dve nedelje posle pojavljivanja prvih vesti o tome, da je moguće da će nam ponovo biti potrebne vize za
evropske zemlje, vladina Komisija za praćenje bezviznog režima, razmatraće šta je to što Srbija može da
učini da bi se to izbeglo.
Spiker 2:
Za 6h je najavljeno, da će u sedištu Vlade biti održan sastanak, a vodiće ga premijer Ivica Dačić. Ispred
Nemanjine 11 je i naš reporter Aleksandar Miladinović. Aleksandre, ko će prisustvovati sastanku i šta se
zapravo očekuje od tog susreta?
Aleksandar Miladinović, novinar:
Činjenica da ovim sastankom predsedava sam premijer, Ivica Dačić, govori koliko je ovo pitanje postalo
značajno. Pored premijera Ivice Dačića ovom sastanku prisustvovaće i čelnici gotovo svih sektora MUPa
Srbije, zatim predstavnici još 4 ministarstva, Komesarijata za izbeglice i Kancelarije za evropske
integracije. Svi oni pokušaće da pronađu odgovor na ovaj problem koji već dve nedelje potresa javnost u
Srbiji. A odgovor će pokušati da da 25. oktobra, svoj prvi odgovor i EU. Niko ne očekuje da se već tog
dana donese odluka da je građanima Srbije ponovo za ulazak u šengen zonu potrebna viza. Ali svakako
ne bi valjalo ni da se zvanično taj proces revizije bezviznog režima otvori i započne. B92 je danas
istraživao, šta je to što može da uradi Srbija da se ovaj proces zaustavi. Ali i šta je to na strani Nemačke
i drugih zemalja EU, čime bi one takođe mogle da doprinesu da se ovaj problem brzo reši. Lažni azilanti
alarmirali su i Srbiju i Nemačku. Iz pokrajine zemlje, iz koje je potekla inicijativa za reviziju bezviznog
režima razmišljaju i o smanjenju nadoknade za one koji traže azil. Henri Bone iz Fondacije Konrad
Adenauer, bliske vladajućim konzervativcima kaže, da predlog srpskog premijera, da će plaćati troškove
za 10.000 azilanata, nije dovoljan.
Henri Bone, Fondacija Konrad Adenauer:
Mislim da mora da postoji nešto više od jednostavnog preuzimanja troškova za ljude koji žele da koriste
trenutne pogodnosti sistema. Mora se rešiti glavni razlog zašto ljudi imaju nizak standard, što nije lako
za Srbiju da reši sa praznim budžetom, ali je moguće napredovati posebno na lokalnom nivou uz
uključivanje nevladinih organizacija i crkve.
Novinar:
Ipak, sličan problem ima i drugačije rešenje. Urednik spoljnopolitičke rubrike Politike, Nenad Radičević
ukazao je, da je u komšiluku u šengen zoni u Švajcarskoj, ovaj problem jednostavno rešen.
Nenad Radičević, spoljnopolitička redakcija Politike:
To je sistem, gde se sama procedura selektovanja između lažnih i onih azilanata koji možda, ili
aplikanata koji možda imaju šansu da dobiju azil, vrši u okviru 48h. Samim tim, ti ljudi nemaju, prosto
nemaju nadoknadu koju primaju sad azilanti u Nemačkoj, gde procedura traje 3 meseca. tako da 3
meseca puta 800 evra, je poprilična cifra.
Novinar:
Radičević navodi i primer kada se EU našla u ulozi Srbije. prošle godine je 5800 državljana Unije,
uglavnom Roma, tražilo izbeglički status u Kanadi. Sve se završilo ne nametanjem viza, već
pooštravanjem kriterijuma za dobijanje azila.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

17.10.2012
Prva televizija
Vesti 19
Redakcija
azil

Početak
Emisija 17.10.2012 19:00:00
Prilog 17.10.2012 19:06:00

Kraj
17.10.2012 19:30:00
17.10.2012 19:06:16

Trajanje
30:00
0:16

Lažni azilanti
281

Spiker:
Predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić naredio je resornim ministarstvima da preduzmu hitne mere na
smanjenju broja tzv. lažnih azilanata. Dačić je na sastanku Komisije za praćenje bezviznog režima naveo
da je očuvanje vizne liberalizacije jedan od najvažnijih zadataka Vlade.
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Medij:
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Autori:
Teme:

Naslov:

17.10.2012
RTS1
Dnevnik 2
Biljana Jovičić
Migracije

Početak
Emisija 17.10.2012 19:30:00
Prilog 17.10.2012 19:31:00

Kraj
17.10.2012 20:10:00
17.10.2012 19:33:04

Trajanje
40:00
2:40

Plan za hitno smanjenje broja lažnih azilanata
2023

Spiker:
Predsednik Vlade Srbije, Ivica Dačić, traži od nadležnih ministarstava da preduzmu hitne mere na
smanjenju broja tzv. lažnih azilanata. Od početka godine više od 5000 građana tražilo je azil u nekoj od
zemalja EU. Na sastanku Komisije za praćenje bezviznog režima sa EU premijer je naglasio da je
očuvanje vizne liberalizacije jedan od najvažnijih zadataka Vlade.
Reporter Biljana Jovičić:
Posle analize trenutne situacije Komisija je razradila plan za hitno smanjenje broja lažnih azilanata. O
merama premijer će razgovarati sa evropskim partnerima, a sa zemljama u kojima je problem posebno
izražen pokušaće da se dogovori zajednička strategija. U policiji kažu da i dosadašnje mere daju
rezultate, o čemu su obavestili predstavnike nemačke ambasade.
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije:
Nadamo se da ćemo dobiti neke sugestije sa njihove strane šta to još mi treba da uradimo sa naše
strane da smanjimo broj tih lica, a naravno očekujemo i određene poteze sa nemačke strane, bar da
stave Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja, ili da skrate procedure, kako bi oni na taj način doprineli
smanjenju naših državljana koji odlaze tamo i traže azil.
Reporter Biljana Jovičić:
Lider JS zamolio je EU da ne oduzima Srbiji bezvizni režim. Pita kako da građani Srbije veruju Unije da će
zemlja posle dobijanja datuma za pregovore brzo ući u Uniju ako sada prete vizama.
Dragan Marković, JS:
Srbija je ispoštovala sve svoje međunarodne obaveze koje je imala u poslednje vreme i uvek Evropa i
Međunarodna zajednica uhvate se za neku sitnicu, u ovom trenutku za azilante, a poznato je da među
azilantima najviše ima Albanaca, gde iz političkih razloga i separatističkih razloga odlaze u neke države.
Reporter Biljana Jovičić:
Nemačka, Francuska, Austrija, Luksemburg, Belgija i Holandija zahtevaju pokretanje mehanizma za
suspenziju bezviznog režima. Kako je ranije najavljeno, zahtevima za uvođenje mera kojima bi se
sprečio priliv lažnih azilanata biće reči na ministarskom sastanku u Briselu 25. oktobra.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

17.10.2012
TV Studio B
Vesti u 10
Redakcija
Migracije

Početak
Emisija 17.10.2012 22:00:00
Prilog 17.10.2012 22:13:00

Kraj
17.10.2012 22:35:00
17.10.2012 22:13:29

Trajanje
35:00
0:29

Hitne mere za smanjenje broja lažnih azilanata
473

Voditelj:
Premijer Ivica Dačić naredio je resurnim ministarstvima da preduzmu hitne mere za smanjenje broja tzv.
lažnih azilanata, saopšteno je iz Vlade Srbije. Kako se navodi u saopštenju razrađen je plan za hitno
suzbijanje povećanog broja azilanata i najavljeno da će Dačić o tim merama razgovarati sa evropskim
parnerima Srbije, a predstavnici Vlade otputovaće u zemlje zapadne Evrope kako bi se dogovorili o
zajedničkoj strategiji za smanjenje broja lažnih azilanata.
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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Naslov:

18.10.2012
Dnevnik
Politika
S.St.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Avioni, kancelarije, diplomatije...
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Vreme
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Nervoza u Nemanjinoj 11
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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Napomena:
Površina:200
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18.10.2012
Blic
Tema dana
M.R.P.; Ž.J.
azil

Spremamo mere za lažne azilante
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Medij:
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18.10.2012
Press
Hronika
E.P.
Migracije

Otkriveni Sirijci
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Kurir
Vesti
Redakcija
azil

Hitne mere za azilante
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Politika
Hronika
Redakcija
azil

Dačić: Hitne mere za smanjenje lažnih azilanata
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Dačić:Hitne mere za smanjenje broja tzv. lažnih azilanata
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Domovi za hiljade lica

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:90
Tiraž:0

Strana: 5

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:0

18.10.2012
Informer
Vesti
Redakcija
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Država će zbrinuti 45.000 izbeglica
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18.10.2012
Blic
U žiži
Redakcija
Izbeglice

Počinje rešavanje stambenog problema izbeglica
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Rubrika:
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Naslov:

Napomena:
Površina:160
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18.10.2012
NS Reporter
Srbija
Redakcija
Izbeglice

Iskreno pomirenje nije moguće
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
RTS1
Jutarnji program
Redakcija
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 06:00:00
Prilog 18.10.2012 07:42:00

Kraj
18.10.2012 09:00:00
18.10.2012 07:49:24

Trajanje
180:00
7:24

Navala lažnih azilanata
3876

Spiker
Ovo je samo uvod u temu zbog koje očigledno i nas a i Evropsku uniju boli glava. Reč je o pravoj navali
lažnih azilanata sa zapadnog Balkana. Predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić traži od nadležnih
minstarstava da preduzmu hitne mere kako bi se broj lažnih azilanata smanjio i kako će to biti učinjeno
to ćemo pokušati sada da saznamo od našeg gosta. Sa nama je Nenad Banović, on je načelnik Uprave
granične policije, ali i predsednik Vladine komisije za praćenje bezviznog režima putovanja državljana
Srbije. Gospodine Banoviću dobro vam jutro, dobrodošli u "jutarnji program".
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Dobro jutro.
Spiker
Kažite mi kakav je plan, šta to nadležna ministarstva mogu da urade kako bismo rešili ovaj problem, ili
ga barem smanjili?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Juče je održana sednica komisije za praćenje stanja bezviznog režima putovanja naših državljana u
zemlje EU koju je vodio premijer, gospodin Ivica Dačić, a kojoj su pored njega prisustvovali još i Ivan
Mrkić, minstar spoljnih poslova, i gospodin Milan Pajović, šef kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Samo prisustvo njih dvojice jasno govori da je pre svega glavna mera naša diplomatska ofanziva, naši
bilateralni razgovori sa svojim evropskim partnerima gde ćemo tražiti dve stvari. Prva stvar je skraćenje
procedure prilikom odobravanja azila za naše građane u zemlje EU i naravno tamo gde moguće
smanjenje ekonomskih prinadležnosti koje takozvani lažni azilanti očekuju da će dobiti od država gde
apliciraju za azil.
Spiker
Dobro, da objasnimo našim gledaocima, na primer u Nemačkoj tri meseca traje ova procedura i tokom ta
tri meseca azilanti dobijaju novčanu pomoć, a na primer u Belgiji je procedura smanjena na svega 15
dana i to je jedna od država koja nema problem sa azilantima iz Srbije.
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Upravo tako, mi smo u proteklom periodu, naročito u prošloj godini imali niz bilateralnih kontakata sa
kolegama iz Belgije, iz Švedske iz Luksemburga, to su države koje su bile najviše afektirane ovim
problemom i zajedničkim naporima došli smo do toga da sada praktično u tim zemljama ta problematika
je manjeviše iskorenjena. U Luksemburgu smo na primer 2011. godine za tako malu državu imali dosta
veliki broj, 925 lica, dok sada evo u prvih 10 meseci, polovina je oktobra mogu da kažem da imamo
ispod 300 što je ogroman uspeh. Takođe u Belgiji, imali smo u prvih 9 meseci 877 naših državljana, a
sada oko 460, u prvih 9 meseci ove godine. Sve je rezultiralo dobrom saradnjom i zajedničkim radom sa
našim kolegama u Belgiji i Luksemburgu koje su stavile Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja, skratile
procedure i naravno smanjile socijalna davanja za takozvane lažne azilante. To će biti i naš glavni
predlog i našim nemačkim partnerima kada budemo sa njima razgovarali. Možda zbog odluke Ustavnog
suda neće moći da smanje ove ekonomske nadležnosti, ali da stave Srbiju na listu sigurnih trećih zemalja
i da se skrate procedure sa 3 meseca na 15 dana
Spiker
To smatrate da ne bi trebalo da bude problem?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
To će biti vrlo lako ostvarivo ukoliko postoji dobra volja sa njihove strane i mislim da to neće biti
problem.
Spiker
Kada započinju ti razgovori?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Već koliko u petak ćemo u telefonskim kontaktima zakazati sastanke, ja mislim već sledeće nedelje da
ćemo imati prve kontakte. Premijer je naložio da u što hitnijem roku iznađemo zajedničke mehanizme
kako da ove probleme rešimo i mislim da ćemo naići na razumevanje sa strane naših kolega u zemljama
Evropske unije.
Spiker
A kakve mere je moguće sprovesti i sa naše strane, da li je moguće što se nas tiče kontrolisati putnike,
kontrolisati turističke agencije i sprečiti one kojima je sam cilj traženja azila u evropskim zemljama da to
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
RTS1
Jutarnji program
Redakcija
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 06:00:00
Prilog 18.10.2012 07:42:00

Kraj
18.10.2012 09:00:00
18.10.2012 07:49:24

Trajanje
180:00
7:24

Navala lažnih azilanata
3872

učine?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Mi smo do sada u proteklom periodu puštanja u rada komisije vratili preko 4000 naših državljana.
Naravno bilo je slučajeva kada smo se premišljali, kada je nešto bilo na ivici da li da se vrate ili ne, kada
se govorilo o humanitarnim razlozima, međutim u narednom periodu sva lica koja ne ispunjavaju uslove
u skladu sa uredbom Vlade republike Srbije za putovanje u zemlje Evropske unije i koja kod sebe u
jednom trenutku nemaju nešto od neophodne dokumentacije, rigorozno će biti vraćena nazad.
Spiker
Šta je sa ovim predlogom Premijera da Srbija plati troškove azilanata Evropskoj uniji, da li je
razgovarano o tome i drugo pitanje svakako odakle to Srbija da plati?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Troškovi readmisije naših državljana iz zemalja Evopske unije u Srbiju nisu toliko veliki kao što to hoće
neko drugi da predstavi, jednostavno Premijer je predložio da ukoliko postoji neki problem u vraćanju
naših državljana Srbija to može da pomogne i plati. Možda iz nekih delova budžetskih rezervi, ja zaista
ne znam, nisam ekonomski stručnjak i ne mogu da vam odgovorim na to pitanje, ali hoću da vam kažem
da readmisija sa Evropskom unijom funkcioniše fantastično i da mi imamo preko 95% realizovanih
zahteva za readmisiju koje nam šalju nemačke, švajcarske, belgijske, austrijske i ostale kolege i da
praktično to znači da na 1000 naših državljana za koje dobijamo zamolnice po zahtevu readmisije, preko
950 bude vraćeno, tako da taj problem u readmisiji ne postoji.
Spiker
A kažite mi da li ti vraćeni azilanti ponovo pokušavaju da učine sličnu stvar. Nedavno smo slušali priču o
rumunskim azilantima, među kojima postoje povratnici koji prosto čine takve stvari iznova.
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Mi sada vodimo evidencije naših državljana koji su vraćeni po zamolnicama, praktično iz zamolnice
vidimo da je on vraćen iz nekog razloga. On u našoj zemlji nije napravio nikakvo delo i nema razloga da
mu se sprečava sloboda putovanja, samo ćemo u slučaju njegovog dolaska na granični prelaz pažljivije
pogledati da li on ispunjava uslove za nastavak putovanja ili ne i sigurno ćemo biti rigorozniji prema
takvim licima i u slučaju bilo kakve nepravilnosti ta lica će biti vraćena.
Spiker
A kažite mi što se građan tiče koji putuju van granica naše zemlje, šta oni mogu da očekuju na
granicama, neki vid rigoroznije kontrole ili ne?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Mi nećemo vremenski duže zadržavati građane nego što već činimo i naš cilj jeste brz protok ljudi,
kapitala prema evropskim standardima preko naših graničnih prelaza, ali ćemo sigurno u tim nekim
informativnim pitanjima koje naši građani mogu da očekuju, a to je: "Koja je svrha vašeg putovanja, da
li imate pozivno pismo, da li posedujete zdravstveno osiguranje, da li imate vaučer agencije, koliko dana
ste predvideli da boravite tamo?" Mogu očekivati ta pitanja i ukoliko ne budu imali adekvatnu
dokumentaciju kojom će potkrepiti odgovore na ta pitanja biće vraćeni.
Spiker
To je dakle ono što građani mogu da očekuju, da li ste vi optimista da će ovo biti rešeno?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Jesam, ja imam veliki optimizam
Spiker
Da li su ljudi u Vladi svesni straha koji postoji u našoj zemlji i jako lošeg osećaja kod ljudi da mogu da se
vrate u vreme kada su nam bile potrebne vize da izađemo iz zemlje?
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
Vladin tim je ovo upozorenje najozbiljnije prihvatio i najozbiljnije mu pristupio i zaista ćemo učiniti sve od
sebe da do toga ne dođe i prema koracima koje mi preduzimamo i energiji koju mi posedujemo da
rešimo taj problem ja sam veliki optimista i mislim da ćemo ove probleme prevazići.
Spiker
Ja se nadam da će biti tako i hvala vam što ste bili naš gost.
Nenad Banović, načelnik Uprave granične policije
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
RTS1
Jutarnji program
Redakcija
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 06:00:00
Prilog 18.10.2012 07:42:00

Kraj
18.10.2012 09:00:00
18.10.2012 07:49:24

Trajanje
180:00
7:24

Navala lažnih azilanata
12

Hvala vama.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
Kopernikus
Informer
Redakcija
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 15:30:00
Prilog 18.10.2012 15:35:00

Kraj
18.10.2012 16:00:00
18.10.2012 15:35:39

Trajanje
30:00
0:39

Francuska je protiv ukidanja bezviznog režima
636

Spiker:
Francuska je protiv ukidanja bezviznog režima za građane Srbije i tu nema promene stava, kaže
francuski ambasador u Beogradu, Fransoa Gzavije Denino. Francuska smatra, da je Srbija demokratska
zemlja i da njeni građani nisu oni koji bi mogli da traže politički azil u Francuskoj, rekao je Denino. On je
naglasio, da ukoliko lažni azilanti iz Srbije budu tražili politički azil u Francuskoj, čine pogrešan korak.
Francuski ambasador je ocenio, da se problem lažnih azilanata tiče mnogih zemalja, a da je Francuska za
to, da ministri razgovaraju i pronađu neko rešenje za ovaj problem, koji neće značiti ukidanje bezviznog
režima.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
Kopernikus
Informer
Redakcija
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 15:30:00
Prilog 18.10.2012 15:36:00

Kraj
18.10.2012 16:00:00
18.10.2012 15:36:47

Trajanje
30:00
0:47

Ne preti opasnost od ukidanja bezviznog režima kaže Dačić
758

Spiker:
Premijer Ivica Dačić kaže, da nam ne preti opasnost od ukidanja bezviznog režima, jer se broj lažnih
azilanata, kojima je to profesija, smanjuje. Srbija za EU ima i predlog. Premijer Dačić je rekao, da u
Srbiji postoje ljudi koji se time profesionalno bave. Da je njihova profesija lažni azilant, da im ne treba
azil i da za njega nisu zainteresovani, već samo za novac koji dobijaju u tim zemljama. Postojala je lažna
informacija, da će u Nemačkoj dobiti veći novac i zato je došlo do eksplozije broja azilanata iz drugih
zemalja, pojasnio je Dačić koji je i ministar unutrašnjih poslova. On je precizirao, da su se zemlje na
različite načine borile protiv lažnih azilanata ili smanjivanjem sredstava koje su azilanti dobijali ili
skraćenjem rokova.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
TV B92
Vesti 16
Redakcija
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 16:00:00
Prilog 18.10.2012 16:04:00

Kraj
18.10.2012 16:40:00
18.10.2012 16:04:54

Trajanje
40:00
0:54

Srbija čvrsto opredeljena da nastavi evropski put
872

Spiker:
Potpredsednica Vlade za evropske integracije, Suzana Grubješić rekla je, da je Srbija čvrsto opredeljena
da nastavi evropski put bez obzira na izazove. Želimo da budemo akter, a ne tema evropske politike,
rekla je na kongresu Evropske narodne partije. Jedna od tema razgovora na skupu u Bukureštu bila je i
mogućnost ukidanja bezviznog režima Srbiji.
Suzana Grubješić, potpredsednica Vlade za evropske integracije:
Ja sam i iznela uveravanja da Srbija čini sve što je do nas, da problem lažnih azilanata rešimo zajedno sa
institucijama EU i sa zemljama članicama koje su to pitanje pokrenule. Imala sam nekoliko bilateralnih
sastanaka na tu temu, pre svega sa predstavnicima Švedske i Nemačke. Objasnila sam im šta su to lažni
azilanzi iz Srbije, kako oni prolaze, kako traže azil i da zaista nema osnova da zbog tih malobrojnih, svi
građani Srbije trpe posledice.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
RTS1
Šta radite bre?
Redakcija
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 17:20:00
Prilog 18.10.2012 17:26:00

Kraj
18.10.2012 17:45:00
18.10.2012 17:26:44

Trajanje
25:00
0:44

Srbiji ne preti opasnost od ukidanja bezviznog režima
688

Reporter:
Srbiji ne preti neposredna opasnost od ukidanja bezviznog režima, a u međuvremenu smanjuje se broj
lažnih azilanata koji iz Srbije odlaze u zemlje Evropske unije, kaže premijer Ivica Dačić. Najavljuje da će
se uskoro sresti sa zvaničnicima Evropske unije među kojima i sa Ketrin Ešton i ministrima unutrašnjih
poslova zemalja Unije i razgovarati o tom problemu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensan
Dežer, ističe da je u interesu i Unije i Srbije, kao i svih zemalja Balkana da se sačuva bezvizni režim sa
Unijom. Francuska je protiv ukidanja bezviznog režima za građane Srbije i tu nema promene stava,
izjavio je ambasador te zemlje u Beogradu, Fransoa Gzavije Denio.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
Svet + info
Vesti / Svet + info
Aleksandar Mušicki
azil

Početak
Emisija 18.10.2012 18:00:00
Prilog 18.10.2012 18:03:00

Kraj
18.10.2012 18:35:00
18.10.2012 18:05:18

Trajanje
35:00
2:18

Srbiji ne preti opasnost od ukidanja bezviznog režima
2293

Spiker:
Srbiji ne preti direktna opasnost od ukidanja bezviznog režima, to je proces koji će morati dugoročno da
se rešava, mi prosto imamo ljude kojima je zanimanje azilanti koji ne traže azil već samo materijalnu
korist koji im omogućava zakonodavstvo Evropske unije, rekao je predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić na
izložbi povodom evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.
Reporter, Aleksandar Mušicki:
Problem azilanata je složen i zahteva zajedničke napore Srbije i zemalja Evropske unije, ocenio je
predsednik Vlade Srbije Ivica Dačić i dodao da Srbiji ne preti ukidanje bezviznog režima sa Evropskom
unijom.
Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije:
Ja ću razgovarati u Briselu veoma brzo i sa Ketrin Ešton i sa Sesilijom Malstrom komesarkom za
unutrašnje poslove, razgovaraćemo i sa ministrima unutrašnjih poslova ovih zemalja. Ovde je više reč
konkretno bilo o inicijativi da se taj mehanizam suspenzije sistema vizne liberalizacije uvede kao
mogućnost, a ne konkretno pitanje da li će Srbiji ponovo da budu vraćene vize.
Reporter, Aleksandar Mušicki:
Dačić je komentarisao nedavno istraživanje koje pokazuje porast evroskepticizma kod građana Srbije.
Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije:
Ako izuzmete pitanje Kosova ne vidim zašto bi neko bio protiv ulaska u Evropsku uniju, ovako se stvara
jedan utisak da je to jedna nepravedna organizacija u odnosu na srpske interese, i to onda ima uticaja i
na procenat onih koji misle da je to dobro. Ali taj procenat je i dalje veoma visok, s obzirom na to što je
možda manji o n je i dalje gotovo polovina građana.
Reporter, Aleksandar Mušicki:
Srbija je spremna da nastavi dijalog i u narednim danima imaćemo razgovore sa evropskim
zvaničnicima, rekao je Dačić.
Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije:
Mi smo spremni da učestvujemo u tom nastavku razgovora i dogovorima o nekom budućem dijalogu, mi
smo spremni za početak procesa dogovaranja. Koje su teme, koje će biti teme mi ne bežimo ni od jedne
teme, mi ne bežimo ni od jednog sagovornika, ne bežimo od toga da u tome učestvuju predstavnici
prištinskih organa vlasti zato što sa kim da vodimo dijalog ako oni nisu tu.
Reporter, Aleksandar Mušicki:
Predsednik Vlade zaključio je da je dijalog sa Prištinom jedino rešenje i da Srbija neće dozvoliti da je bilo
ko optuži da koči taj proces.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:165227

19.10.2012
Večernje novosti
Društvo
Z.U.; V.C.S.
azil

Oskudica vraća begunce kućama
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
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Večernje novosti
Društvo
Z.U.; V.C.S.
azil

Oskudica vraća begunce kućama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:70
Tiraž:36000

19.10.2012
Dnevnik
Vojvodina
M.Marušić
Izbeglice

Velika olakšica za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:193789

19.10.2012
Kurir
Vesti
Redakcija
azil

Smanjićemo broj azilanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:30000

19.10.2012
Danas
Politika
J.D.
azil

Skratiti proceduru za azil
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:5
Tiraž:36000

19.10.2012
Dnevnik
Društvo
Lj.M.
Izbeglice

Regionalna lista nestalih
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:117727

19.10.2012
Press
Društvo
E.P.; Ag.
azil

Dačić: Profesija lažni azilant
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:390
Tiraž:120357

19.10.2012
Politika
Hronika
D.Vukosavljević
azil

Lažni azilant postalo zanimanje
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:170
Tiraž:165227

19.10.2012
Večernje novosti
Region
M.Nićiforović
azil

Legalno s kartonom
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:215
Tiraž:0

19.10.2012
Vesti  Frankfurtske vesti
Dnevnik
Izbeglice

Stanovi za 45.000 izbeglica
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:140
Tiraž:0

19.10.2012
Vesti  Frankfurtske vesti
Ogledalo
index.hr
Izbeglice

Vama medalje, nama duplo ništa
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

19.10.2012
14:07
www.pressonline.rs
http://www.pressonline.rs/info/beograd/paketisanamirnicamazainternoraseljeneuresniku
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Paketi sa namirnicama za interno raseljene u Resniku
1632

Paketi sa namirnicama za interno raseljene u Resniku
Beogradska opština Rakovica organizovala je danas u Resniku podelu paketa sa namirnicama interno
raseljenim osobama s Kosova i Metohije, kojima je podeljeno 50 paketa sa najneophodnijim životnim
namirnicama.
Paketi sa namirnicama za interno raseljene u Resniku
Paketi su, kako se navodi u saopšenju opštine Rakovica, podeljeni najugroženijim porodicama koje
trenutno borave u nepriznatom centru za izbegla lica u Resniku, u Podavalskoj ulici bb.
Raspodelom humanitarne pomoći obuhvaćene su barake Građevinskih preduzeća "Jastrebac", "Delo",
"Brvenik" i "Graditelj", a akciju je podržao republički Komeserijat za izbeglice.
Predsednik Opštine Rakovica Milosav Miličković naglasio je da su interno raseljena lica jedna od
najugroženijih kategorija, kao i da će Opština nastaviti sa organizovanjem akcija pomoći najugroženijim
kategorijama stanovništva.
"Uskoro ćemo deliti ogrev za zimu za više od 20 porodica. Do početka zime su planirane akcije podele
garderobe kao i ostali vidovi pomoći", istakao je Miličković.
Šef Odseka za boračkoinvalidsku zaštitu i društvene delatnosti Svetlana Višnjić najavila je i druge akcije
pomoći i pozvala interno raseljena lica da im se odazovu.
"Opština Rakovica, zajedno sa Republičkim komesarijatom i na ovaj način pomaže interno raseljena lica
sa Kosova i Metohije, bivše izbeglice i izbeglice. U narednom periodu, Opština će biti posebno
angažovana na sprovođenju projekata koji se odnose na stambeno zbrinjavanje, i to dodelom
građevinskih paketa, montažnih kuća i seoskih domaćinstava", poručila je Višnjić, navodi se u
saopštenju.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
19.10.2012
Emisija 19.10.2012 18:00:00
Svet + info
Prilog 19.10.2012 18:25:00
Vesti / Svet + info
Jasmina Stakić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
19.10.2012 18:35:00
19.10.2012 18:26:21

Trajanje
35:00
1:21

Podela paketa sa namirnicama za izbegle
1387

Spiker:
Gradska opština Rakovica organizovala je podelu paketa sa namirnicama koji su namenjeni interno
raseljenim licima sa Kosova i Metohije. U nepriznatom centru za izbegla lica u Resnicu boravi 70
porodica, pomoć im je uručio predsednik opštine Rakovica Milosav Miličković.
Reporter, Jasmina Stakić:
Kontigent od 50 paketa sastojao se od najneophodnijih životnih namirnica a podeljen je najugroženijim
porodicama koje trenutno borave u nepriznatom centru za izbegla lica u Resniku.
Milosav Miličković, predsednik Opštine Rakovica:
U prilici smo da podelimo 50 paketa hrane uglavnom namirnica, ima tu i mesa i soli, ulja, brašna i tako
dalje.
Reporter, Jasmina Stakić:
Ovom raspodelom humanitarne pomoći obuhvaćene su barake građevinskih preduzeća Jastrebac, Delo,
Brvenik i Graditelj, podela je počela u 10 časova, cela akcija je podržana od strane Republičkog
komesarijata za izbeglice.
Milosav Miličković, predsednik Opštine Rakovica:
Već u narednom periodu, u narednih 10. dana trebalo bi da nam stignu drva kao ogrevni materijal i za
20 porodica ćemo obezbediti po tri kubna metra ogrevnog drveta, to ćemo podeliti. U postupku je
nabavka odeće tople za zimu, činimo sve što možemo.
Reporter, Jasmina Stakić:
Šef odseka za boračko invalidsku zaštitu i društvene delatnosti Svetlana Višnjić najavila je i mnoge druge
akcije pomoći i pozvala interno raseljena lica da im se odazovu.
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20.10.2012
Danas
Politika
Lidija Valtner
Izbeglice

Demokrate se ograđuju od "kolege" Jeremića
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Danas
Politika
Lidija Valtner
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Demokrate se ograđuju od "kolege" Jeremića
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:4500
Tiraž:165227

21.10.2012
Večernje novosti
Naslovna strana
B.Mijatović
azil

Nemci mi dali stan i 700 evra
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B.Mijatović
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Nemci mi dali stan i 700 evra
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:165227

21.10.2012
Večernje novosti
Tema nedelje
E.V.N.
Izbeglice

Krov skup i kada je dotiran
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Krov skup i kada je dotiran
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Medij:
Link:
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Naslov:

21.10.2012
Tanjug

09:32

Tanjug
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Veća ovlašćenja za Komesarijat, jedinstvena baza podataka
BEOGRAD, 20. oktobra (Tanjug)  Nadležnost Komesarijata za izbeglice uskoro će biti proširena i na
upravljanje migracijama i pomoći azilantima, a biće formirana i jedinstvena baza podataka o migracijama
koju će moći da koriste svi državni organi koj se bave tom delatnošću, ukoliko Skupština Srbije usvoji
Predlog zakona o upravljanju migracijama.
Taj zakonski predlog je na dnevnom redu sednice parlamenta, koja počinje u utorak, 23. oktobra, a
njime je predviđeno da se formira jedinstven interorganizacijski sistem podataka i informacija o
migracijama dostupan svim organima državne uprave koji su povezanim tim sistemom.
Podaci će se prikupljati, organizovati i razmenjivati kroz međusobno povezivanje i umrežavanje baza
podataka organa državne uprave, koji su dužni da blagovremeno dostavljaju Komesarijatu podatke za
koje je utvrđeno da su neophodni za upravljanje migracijama.
Takođe, predloženim rešenjima proširuje se nadležnost Komesarijata za izbeglice, koji će danom
stupanja tog zakona, ukoliko bude usvojen, nastaviti rad pod nazivom Komesarijat za izbeglice i
migracije.
Komesarijat će tako vladi predlagati ciljeve i prioritete migracione politike, mere i aktivnosti na
podsticanju pozitivnih efekata zakonitih migracija i suzbijanja nezakonitih, a radiće i na merama za
integraciju lica kojima je, u skladu sa Zakonom o azilu, priznato pravo na utočište, kao i reintegraciji
povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.
Radiće i na merama poboljšanja uslova života interno raseljenih dok su u raseljeništvu, ali i izveštavaće o
imigraciji i emigraciji, izrađivati i redovno ažurirati migracioni profil Srbije.
Predloženo je da se povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, koji nisu u mogućnosti da sebi
obezbede smeštaj neposredno po povratku, obezbedi smeštaj u privremenom kolektivnom centru, kao i
ishrana, neophodna odeća i obuća.
Oni mogu biti smešteni u privremenom smeštaju u periodu od 14 dana, s mogućnošću produženja
ukoliko se radi o starim, invalidnim i bolesnim licima do preseljenja u ustanove socijalne zaštite ili u
porodicu.
Privremeni smeštaj, ishranu i neophodnu odeću i obuću u okviru kolektivnog centra obezbeđuje
Komesarijat neposredno, ili u saradnji s jedinicama lokalne samouprave ili organizacijom Crvenog krsta.
Za potrebe privremenog kolektivnog smeštaja mogu se otvarati novi kolektivni centri, o čemu odlučuje
komesar.
Onima kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita u Srbiji može se dati
stambeni prostor na korišćenje rešenjem Komesarijata, najduže za period od godinu dana.
Vlada Srbije je na osnovu do sada usvojenih zahteva za azil procenila da je za smeštaj onih kojima je
odobreno utočište potrebno obezbediti dodatna sredstva i to dva miliona dinara na godišnjem nivou, a za
obuku stručnog kadra za upravljanje migracijama 500.000 dinara, takođe na godišnjem nivou.
Komesarijat će voditi i jedinstvenu evidenciju nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ u
periodu od 1991. do 1995. godine i na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 2000. godine, kao i
evidenciju o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih i
masovnih grobnica.
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Kako se navodi u obrazloženju zakona, Srbija na putu ka EU mora uspostaviti i primenjivati mehanizme
za nadzor migracionih tokova, uz definisanje i redovno ažuriranje migracionog profila Srbije i
obrazovanje tela nadležnog za prikupljanje i analizu podataka o poreklu i tokovima migracija.
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Šire nadležnosti komesarijata
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Najlepše za ljudsku dušu je kada svoj dar, talenat, novac, vreme ili znanje podelimo sa nekim i
pomognemo mu da mu život bude bolji, kaže Snežana Divac, predsednica Fondacije "Ana i Vlade Divac".
Snežana Divac, predsednica Fondacije "Ana i Vlade Divac"

Žena koja je odavno izašla iz senke svog slavnog supruga, košarkaša, usmerila je energiju, prijateljstva i
poznanstva ka humanitarnom radu i prikupila oko četiri miliona dolara u novcu. Teško je proceniti
vrednost darovane robe i usluga. I dalje se brine o izbeglicama, samohranim majkama i deci i nastavlja
projekat Milion Srba, s idejom da okupi ljude dobre volje iz Srbije i dijaspore.

Šta vas je motivisalo da se bavite humanitarnim radom?
 Na nesreću, doživeli smo rat i tada je bilo mnogo prijatelja kojima je zatrebala pomoć, a onda smo
samo nastavili. Ne mogu da budem srećna kada vidim da nekome mogu da pomognem, a da sedim i
ništa ne preduzimam. Najveći dar mi je kada se svi zajedno povežemo na najlepši mogući način, kao
ljudska bića. Za mene je to otelotvorenje ljubavi i Boga.

Imate li uvid u to kako žive ljudi kojima ste pomogli?
 Cilj naše fondacije je transparentnost i odgovornost prema donatorima koji su pomogli da ti ljudi dobiju
kuću. Do sada smo skućili 350 porodica, njih 150 je dobilo pomoć od Unikredit fondacije od 2.000 evra
za sprovođenje biznis plana. U prvih godinu dana 90 odsto ljudi je uspelo da premaši granicu siromaštva,
što samo govori o tome koliko je malo potrebno da se čoveku pomogne. To su radni ljudi, domaćini koje
je život osakatio ratom i naneo im traume, zbog kojih su skoro paralizovani 15 godina sedeli u nekoliko
kvadrata u kolektivnim centrima. A sada sasvim drugačije izgledaju. Oči im ožive kada vide nadu u
budućnost, a vremenom su stekli samopouzdanje i snagu.
Tajkuni kao kočnica
Da li ste odustali od ulaganja u Srbiju posle iskustva oko privatizacije "Knjaza Miloša" i šta biste
prijateljima poručili kada bi vas pitali da investiraju u Srbiju?
 Ne znam da li bi im rekla da investiraju, morali bi da budu veoma oprezni. Mi smo tada kao i mnogo
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ljudi koji dođu iz inostranstva bili odlična meta. U javnosti je predstavljeno da postoje zakoni, da nema
korupcije, a to nije istina. To ni dandanas nije istina. Nesvesno smo ušli u teritoriju najvećih tajkuna i
najveće mafije u ovoj zemlji, a hteli smo po zakonu. Ali, nadam se da idemo ka tome da ljudi bez straha
mogu da investiraju.
Kako reaguju porodice kada im rešavate životni problem, a kako se vi tada osećate?
 U tim situacijama sam racionalna jer mi je najvažnije da što više porodica udomim. Kada im kažete da
će dobiti kuću, uglavnom nemaju apsolutno nikakvu reakciju, što je potpuno očekivano zbog svega što
su propatili. Reakcija se javlja tek kada kada im kažemo: "Sada morate da idete da izaberete kuću." I tu
nekada nastane problem, jer nemaju sredstva ni da plate autobuske karte da vide kuće, pa onda mi
idemo sa njima ili zamolimo socijalne radnike da im pomognu. E, tada im oživi pogled. Kada mnogo i
dugo želite da rešite svoj problem, prosto ne možete da verujete da se problem rešio. To su ljudi koji su
izgubili svaku veru u budućnost, a ceo život im staje u šest plastičnih kesa. I teško je i da se naviknu na
bolje zbog mnogo razloga. Kada dobiju kuću, oni moraju da plaćaju i račune i hranu, sami o sebi da se
brinu, pa ih je i strah da prihvate kuću jer ne znaju da li će uspeti da se pobrinu o sebi i članovima svoje
porodice. Zato je lep onaj trenutak kada posle nekog vremena sažive sa novim životom.

Pomaže li vam država?
 Vlada Srbije ima svoje programe preko Komesarijata za izbeglice. Često radimo zajedno, a drugi naš
veliki partner je UNHCR jer je to veoma veliki posao. Nije reč samo o sakupljanju novca, već i o
sprovođenju projekta, i na tom putu osamostaljenja, koji traje oko godinu dana, potrebna je i stručna
pomoć. Svaki kolektivni centar ima poverenike koji sa tim ljudima rade 1520 godina i poznaju njihove
probleme. Komesarijat je dao novac za izgradnju kuća u okviru svojih projekata. To su bili strašni trenuci
kada je samo u "Oluji" u roku od tri dana 250.000 ljudi proterano. Da država nije stala iza njih, ne bi
opstali. Ali, mislim da je sramota za sve nas što su ti ljudi posle toliko godina i dalje bez doma. Posebno
me boli kada vidim na TVu gde su sve pare bačene, pokradene... To je naša sramota.

Na koje projekte ste najviše ponosni?
 Na tri zgrade socijalnog stanovanja koje gradimo, jer su one namenjene ljudima koji ne mogu sami o
sebi da brinu. Jednu smo završili, dve gradimo i pri kraju smo sakupljanja novca za četvrtu. Za sve to je
bilo potrebno da se promeni zakon u gradu Beogradu. U saradnji sa gradonačelnikom to smo i uspeli, što
daje nadu da postoje ljudi koji su lideri i imaju ljudsku dimenziju. Važan mi je i projekat pomoći
samohranim majkama, a detalji o tome mogu se naći na našem sajtu.

Svi ljudi kojima pomažete imaju teške životne priče. Postoji li neka koja je posebno uticala na vas?
 Najviše me pogađa činjenica da smo ih ostavili da 20 godina žive u kolektivnim centrima. To je naša
tragedija.

Pokrećete novi projekat Milion Srba. O čemu je reč?
 Projekat je namenjen svim građanima Srbije koji žele da nešto dobro urade. A ima ih dosta.
Humanitarni rad nije privilegija bogatih jer svako može da učestvuje u menjanju stvarnosti. Dok
sačekamo da uđemo u EU, da administracija nema problema, da nema korupcije, bude zapošljavanja,
najmanje jedna generacija neće to doživeti. Ne možemo da čekamo. Potrebno je samo da milion ljudi na
godišnjem nivou donira po 12 evra, što je nekoliko paklica cigareta, da bismo kao prvi projekat pomogli
Dečjoj bolnici u Tiršovoj ulici u Beogradu. Naš san je da otvorimo hitnu pomoć za decu i centar za
transplantaciju.

Projekat je okrenut i dijaspori, verujete li da će vaša fondacija uspeti da okupi raznoliku dijasporu?
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 Koliko god da je bilo tragično bombardovanje Srbije, svi koji smo živeli u inostranstvu tada smo se
spojili, bez obzira na crkve i podele, nešto veoma lepo je od svih nas izašlo. Izašla je upravo ta ljubav
oko zajedničkog cilja. Mi smo svi toliko puta bili zloupotrebljeni, posebno mi koji smo živeli u emigraciji
jer su kod nas emocije pojačane, ali sada želimo da svim tim ljudima koji imaju želju nešto da promene
damo šansu da to urade.

Kako biste uporedili svoj život u Americi i u Srbiji?
 To različite faze života. Tamo sam stvarala porodicu, a sada sam u nekim drugim godinama. Gde god
da živiš, sam kreiraš svoj život i svet u kome se krećeš. Imam sreću da se krećem u lepom svetu i da
upoznajem ljude koji znaju da nije sreća da imamo što više materijalnih stvari. Lep mi je život. I tamo i
ovde.

Ko su poznati ljudi koji su se uključili u vaše akcije?
 Nije nam se desilo da smo nekog pozvali, a da nam se nije odazvao. Na početku smo iskoristili Vladino
penzionisanje. Slavu treba koristiti da učiniš neku dobru stvar, a ne samo da bi dobio dobro mesto u
restoranu. Tada smo rešili da to budu izbeglice, i u tome su mog supruga podržale sve njegove kolege
koje su došle iz SAD i Evrope i svi su uspešni i poznati u svetu sporta.
Nesuđena glumica
* Snežana Divac rođena je 1967. godine u Kraljevu u oficirskoj porodici Orbović. Studirala je novinarstvo
na Fakultetu političkih nauka i glumu na Fakultetu dramskih umetnosti.
* Na daskama koje život znače ostvarila je nekoliko rola, a najznačajnija je uloga Ružica, prijateljica
Mileve Ajnštajn u istoimenoj predstavi Vide Ognjenović. Nastupala je i u američkoj postavci "Bureta
baruta" makedonskog reditelja Dejana Dukovskog.
* Humanitarnim radom bavi se već 19 godina. Mama je Luki, Matiji i Petri, devojčici sa Kosova koji su
Divčevi usvojili nakon što je u ratu izgubila roditelje.
* Najviše na svetu voli svoju porodicu i svoju zemlju, ali joj je žao što je ta vrsta patriotizma dobila
negativnu notu, jer je prirodno voleti roditelje, pretke, korene, smatra Snežana Divac.
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Novosti dana
Đurica Dragaš
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Početak
Emisija 22.10.2012 15:00:00
Prilog 22.10.2012 15:15:00

Kraj
22.10.2012 15:30:00
22.10.2012 15:17:46

Trajanje
30:00
2:46

Lažni azilanti
2854

Spiker
Na Železničkoj stanici u Preševu osam ilegalnih imigranata sprečeno u pokušaju da pređu granicu,
saopštila je danas Uprava carina. Srpski zvaničnici tvrde da bezvizni režim u ovom trenutku nije ugrožen
iako pojedine zemlje EU traže da se zbog povećanog priliva lažnih azilanata utvrdi mehanizam koji bi
omogućio da se u kratkom roku suspenduje beli šengen. Sve službe u Srbiji rade svoj posao, primenjuju
se nove mere, ali kako se ističe rešenja neće biti bez dobre saradnje sa zemljama u koje azilanti odlaze.
Đurica Dragaš, reporter
U rešavanje problema nastalog zbog takozvanih lažnih azilanata biće uključeno i Ministarstvo saobraćaja
koje će kontrolisati rad prevoznika na međunarodnim linijama, kaže načelnik Granične policije i prvi
čovek Komisije za praćenje bezviznog režima Nenad Banović. Ipak, ni ta, ali ni sve druge mere koje
Srbija preduzima neće uroditi plodom ako doprinos ne daju zemlje u koje azilanti idu, upozorava
Banović.
Nenad Banović, načelnik Granične policije i prvi čovek Komisije za praćenje bezviznog režima
Naš osnovni cilj jeste da se Srbija stavi na listu sigurnih trećih zemalja u zemljama gde to nije urađeno i
da se skrate procedure. Sa te dve mere, skraćivanjem procedure i stavljanja Srbije na listu sigurnih
zemalja, problem će zasigurno biti otklonjen.
Đurica Dragaš, reporter
Jasno je da mnogi u Srbiji žive ispod granice siromaštva, ali je isto tako lako proverljiva činjenica da
većina onih koji se na osnovu Sporazuma o readmisiji vraćaju u našu zemlju nisu u toliko teškoj
materijalnoj situaciji, kaže komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Vladimir Cucić, komesar za izbeglice
Da od 3000 ljudi 1000 od njih traži kada se vrate da budu u kolektivnim centrima ili da 1000 njih traži
nekakvu direktnu pomoć od nas ili od centara za socijalni rad ja bih razumeo tešku ekonomsku situaciju,
ali kada to traži 30 ljudi, a 99% ljudi ne traži znači da je on potpuno svestan da bi teško ispunio uslove
za tu ekonomsku i socijalnu podršku.
Đurica Dragaš, reporter
Izvršni direktor Grupe 484 Vladimir Petronijević smatra da bi najbolje rešenje bilo da se u zemljama EU
razmotri mogućnost privremenog ili povremenog zapošljavanja naših državljana.
Vladimir Petronijević, izvršni direktor Grupe 484
Takva mogućnost u zemljama, pa i ovim gde postoji najveći pritisak lica koja traže međunarodnu zaštitu,
a realno nemaju za to osnov, da se ta mogućnost stavi u izgled i da tu postoji jedna vrsta kampanje
kako bi se ljudi motivisali da legalno idu, rade određeni period, vrate i znaju da opet legalno mogu otići i
nešto zaraditi.
Đurica Dragaš, reporter
Podsetimo, četiri evropske zemlje (Luskemburg, Nemačka, Francuska i Švedska) zatražile su od Saveta
ministara EU da na sastanku koji je zakazan za 25. oktobar razmotri hitne mere za zaustavljanje naglog
priliva lažnih azilanata, naročito iz Srbije i Makedonije.
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:165227

23.10.2012
Večernje novosti
Srbija
Z.R.
Izbeglice

Konkurs
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Medij:
Rubrika:
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Napomena:
Površina:120
Tiraž:0

23.10.2012
Informer
Vesti
Redakcija
azil

U kombiju krijumčarili čak 28 imigranata
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Površina:30
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23.10.2012
Blic
Ekonomija
Redakcija
azil

Sastanak ministara o lažnim azilantima
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:193789

23.10.2012
Kurir
Hronika
S.S.
azil

Krijumčarili ilegalce
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Napomena:
Površina:10
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23.10.2012
Večernje novosti
Vojvodina
J.L.
Migracije

Migranti
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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23.10.2012
Večernje novosti
Društvo
V.C.S.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Pratnja za selidbu
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

22.10.2012
Radio B92
Svet u 5
Redakcija
azil; Izbeglice

Početak
Emisija 22.10.2012 17:00:00
Prilog 22.10.2012 17:04:00

Kraj
22.10.2012 18:00:00
22.10.2012 17:06:20

Trajanje
60:00
2:20

Bezvizni režim
2300

Spikerka
A nemački ministar unutrašnjih poslova HansPeter Fridrih rekao je ovih dana da bezvizni režim ne sme
voditi u zloupotrebu prava na azil. To je samo jedna u nizu sličnih izjava kojima se pripremaju mere
zaštite od velikog priliva potražilaca azila iz Srbije i Makedonije. A glavni način zaštite je ponovno
uvođenje viza. O njemu će se raspravljati ove nedelje u Luksemburgu na sastanku ministara unutrašnjih
poslova Evropske unije. Više od mog kolege Saše Bojića.
Novinar Saša Bojić
Iv Paskuo iz Centra za evropsku politiku kaže da su kriterijumi na osnovu kojih se odlučuje o uvođenju
viza relativno jednostavni.
Iv Paskuo Centar za evropsku politiku
Broj lica koja podnesu zahtev za azil u zemljama šengenske zone, uporedi se sa brojem onih čiji se
zahtevi odbiju. Ako se u nekoj od zemalja pokaže da je razlika između ta dva broja nesrazmerno velika,
ta zemlja najpre stupa u dijalog sa zemljom iz koje dolaze potražioci azila, a posle toga se ponovo uvode
i vize.
Novinar
No u kakvom je odnosu taj postupak u odnosu sa zajedničkim evropskim sistemom azila koji treba da
stupi na snagu do kraja ove godine, mora se napraviti razlika između odredbi o pravu na azil i odredbi o
pravu putovanja i migracija. Odredbe o bezviznom režimu mogu biti dopunjene privremenim uvođenjem
viza, ali to ne oslobađa države članice obaveze pridržavanja odredbi o zaštiti potražilaca azila. Ako neko
iz neke balkanske zemlje traži azil, jer u svojoj zemlji mora da strahuje za svoj život, država u koju je
došao mora da ispita da li je to zaista tako. Doduše može se desiti da upravo ograničavanje slobode
putovanja ugrozi pravo na azil, upozorava Analize Baldačini iz organizacije Amnesty Internatonal. Ona
baš kao i mnoge organizacije za zaštitu izbeglica kaže da bi ukidanje viza moglo da ugrozi upravo
mnogobrojne Rome iz Srbije i Makedonije.
Analize Baldačini organizacije Amnesty International
Mi strahujemo da ovo ukidanje viza ima pre svega za cilj da spreči etničke manjine da slobodno putuju.
One su ugrožene u zemljama u kojima žive, tako su žrtve diskriminacije i moguće je da bi ti ljudi ovde
imali pravo na azil.
Novinar
Rasprava o kaluzulama kojima bi se omogućilo ponovnog uvođenje viza za građane nekih zemalja,
počela je 2011. povodom dolaska ogromnog broja tuniskih izbeglica u Italiju.
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1030
Tiraž:0

01.11.2012
Lepota & zdravlje
Psiha
Redakcija
Izbeglice

Mi smo tim
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Naslov:
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01.11.2012
Lepota & zdravlje
Psiha
Redakcija
Izbeglice

Mi smo tim
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
TV M  Paraćin
Vesti, Paraćin
Redakcija
Izbeglice

Početak
Emisija 18.10.2012 19:00:00
Prilog 18.10.2012 19:15:00

Kraj
18.10.2012 19:30:00
18.10.2012 19:15:32

Trajanje
30:00
0:32

Interno raseljena lica
624

Spiker
Komisija za izbor korisnika za nabavku građevinskog materijala porodicama interno raseljenih lica na
teritoriji opštine Paraćin raspisala je oglas za podnošenje zahteva za izbor korisnika dodele pomoći u
građevinskom materijalu. Pomoć je namenjena porodicama interno raseljenih lica smeštenih u
neadekvatnom privatnom smeštaju na teritoriji opštine Paraćin. Pomoć se odobrava kao jednokratna i
bespovratna u građevinskom materijalu neophodnom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja u
vrednosti od najmanje 150, a najviše 440000 dinara po podnosiocu zahteva sa uračunatim PDVom.
Konkurs traje do kraja oktobra.
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

23.10.2012
07:36
www.021.rs
http://www.021.rs/Info/Srbija/USrbijinajviseizbeglica.html
Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

U Srbiji najviše izbeglica
2246

U Srbiji živi skoro 300.000 izbeglica i interno raseljenih, što je najviše u nekoj zemlji Evrope, rekli su
danas predstavnici Komesarijata Srbije za izbeglice.
Predstavnica Komesarijata Ivana Anić Ćurko rekla je da status izbeglica u Srbiji ima 66.000 ljudi, a
215.000 status interno raseljenih. Broj izbeglica je stabilan, međutim broj interno raseljenih se povećao
posle zbivanja na Kosovu i sada iznosi 215.000, od čega u Vojvodini 12.000, rekla je ona.
U Vojvodini postoje dva kolektivna centra izbeglih, od kojih bi jedan, u Kovinu, trebalo da se zatvori do
kraja ove godine. "U poslednjih pet godina je kroz Strategiju obezbeđeno više od 5.000 trajnih rešenja
za izbeglice, a sredstva koja su na to utrošena iz budžeta, IPA fondova i od donatora, iznose 48 miliona
evra, od čega je u Vojvodinu otišlo oko 15 miliona evra", rekla je Anić Ćurko.
Komesarijat analizira potrebe izbeglica koji treba da se poverenicima u opštinama i mestima gde žive
prijave svoje potrebe. Ti podaci su potrebni jer će Komesarijat marta 2013. godine početi sprovođenje
projekta za zbrinjavanje 45 hiljada najugroženijih, što će koštati 320 miliona evra, dodala je Anić Ćurko.
Predstavnica Komesarijata Jelena Marić je rekla da su povratnici koji u Srbiju stižu na osnovu Sporazuma
o readmisiji jedna od najugroženijih kategorija, i da raste broj onih koji traže azil u Srbiji. "Od 2006.
kancelarije za readmisiju su prihvatile više od 8.000 vraćenih, a tokom 2011. godine broj onih koji traže
azil porastao je na 3.000. Problem je u tome što Komesarijat nema kapacitet da smesti sve, tako da je
smešteno oko 1.200 ljudi", rekla je Marićeva.
Ona je dodala da postoje dva centra za smeštaj azilanata, a u narednih godinu dana se očekuje i treći.
Ukazala je da je odnos prema azilantima u mestima u kojima su veoma loš i da je ksenofobija visoka.
"Loše izveštavanje medija i strah među ljudima otežavaju Komesarijatu za izbeglice da otvori i treći
centar. Potrebno je da naša zajednica pokaže saosećanje prema ljudima koje prihvatamo", dodala je
Marić.
Predstavnici Komesarijata najavili su da će narednih dana biti donet Zakon o upravljanju migracijama
zahvaljujući kojem će Komesarijat imati nove nadležnosti i odgovornost za poboljšanje statusa
raseljenih.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
23.10.2012
Emisija 23.10.2012 19:00:00
Kanal 9
Prilog 23.10.2012 19:05:00
Info
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
23.10.2012 19:40:00
23.10.2012 19:06:49

Trajanje
40:00
1:49

Položaj izbeglica u Srbiji
1729

Spiker:
10% ukupnog stanovništva naše države nije živelo u njoj do 1992. godine. U Vojvodinu je došla trećina
izbeglih, što je za posledicu imalo otvaranje mnogobrojnih kolektivnih centara. Komesarijat za izbeglice i
Međunarodna organizacija za migraciju trudi se da poboljša položaj ovih ljudi.
Reporter:
Izbegla, prognana i raseljena lica vode se kao posebno ugrožena grupa ljudi. Veliki broj njih živi ispod
granice siromaštva. Srbija je prolazila kroz razne ratove pa je tako zemlja sa najvećim brojem izbeglica u
Evropi.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice:
Mi smo na nekom vrhuncu te neke izbegličke krize imali 650 hiljada izbeglica. Danas, na našu sreću, taj
broj je daleko manji, u ovom trenutku ima 66 hiljada lica sa izbegličkim statusom, od kojih se polovina
lica sa statusom nalazi upravo na teritoriji AP Vojvodina.
Reporter:
1996. godine u Srbiji je postojalo 700 kolektivnih centara, u kojima je živelo 50 hiljada ljudi. Danas je taj
broj manji, pa u Vojvodini postoje još tri kolektivna centra, koja će uskoro biti zatvorena. Plan je da do
2016. godine ovi centri u našoj zemlji više ne postoje.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice:
Za sve ove godine mi sprovodimo te programe zatvaranja kolektivnih centara koji ne predstavljaju
prosto zatvaranje, ključ u vrata, već obezbeđivanje trajnih i održivih stambenih rešenja koji
omogućavaju prelazak korisnika kolektivnih centara u neke dostojanstvene uslove života, nakon čega se
i vrši zatvaranje.
Reporter:
Najveći broj izbeglih ljudi u Vojvodini živi u Šidu i Inđiji. Pored projekata sa EU i SADom za
obezbeđivanje domova ovim licima postoje i problemi u saradnji sa određenim zemljama, kao što je sa
Hrvatskom i to u rešavanju stambenih prava i penzija.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
23.10.2012
Emisija 23.10.2012 22:00:00
RT Vojvodina 1
Prilog 23.10.2012 22:16:00
Vojvođanski dnevnik
Branislav Šovljanski
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
23.10.2012 22:30:00
23.10.2012 22:18:10

Trajanje
30:00
2:10

Zatvaranje kolektivnog centra
1996

Spiker:
Do kraja godine biće zatvoren kolektivni centar u Kovinu, pa će u Vojvodini ostati još samo jedan, koji se
nalazi u Pančevu. U Republičkom komesarijatu za izbeglice očekuju da će stambeni problemi izbeglica biti
rešeni u narednih 5 godina.
Reporter Branislav Šovljanski:
Novac sakupljen na donatorskoj večeri u Sarajevu u aprilu ove godine predstavlja 60% sredstava
potrebnih za stambeno zbrinjavanje preostalih izbeglica u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Srbija je sa
300 hiljada izbeglih zemlja sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica. Od toga je čak 1/3,
odnosno više od 170 hiljada ljudi, naseljeno u Vojvodini, pokazuju podaci iz 2002. godine.
Ivana Anić Ćurko, Komesarijat za izbeglice:
Regionalnim projektom, odnosno sredstvima namenjenim Republici Srbiji, koja iznose oko 320 miliona
evra, rešava 45 hiljada najugroženijih lica, što bi značilo oko 16780 porodica u potrebi. Implementacija
tog regionalnog projekta će trajati 5 godina.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice:
Od samog početka tog nekog izbeglištva Republika Srbija je ulagala maksimalne napore da obezbedi sve
ono što je potrebno tim licima. Naravno, u onim trenucima teške ekonomske krize to bi bilo nemoguće
bez podrške međunarodne zajednice. Nama su od samog početka veoma puno pomagali i EU, UNHCR,
OEBS i brojni, brojni bilateralni donatori.
Reporter Branislav Šovljanski:
Najveći broj izbeglica u odnosu na ukupan broj stanovnika je u opštinama Šid i Inđija, gde ima više od
20% izbeglih osoba. Srbija se poslednjih godina suočava i sa sve većim prilivom tražilaca azila, pošto je
2011. sa 13 hiljada zahteva bila 5. po broju zahteva za azil u zemljama EU. Trenutno se za zbrinjavanja
azilanata u Banji Koviljači i Bogovađi dnevno troši 7000 hiljada evra iz državne kase. Zatvaranje
izbegličkog poglavlja i pomoć u rešavanju problema azilanata prioriteti su Komesarijata za izbeglice,
zaključeno je na konferenciji za novinare, posvećenoj pregledu trenutne situacije izbeglica u zemlji.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:128530

24.10.2012
Blic
Beograd
I.M.
Izbeglice

Sukob trgovaca i komunalne policije
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
24.10.2012
Površina:250
Politika
Tiraž:120357
Društvo
Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Srbija prva po broju izbeglica i raseljenih u Evropi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
24.10.2012
Površina:200
Narodne novine  Niš
Tiraž:7000
Izbor
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Srbija prva po broju izbeglica u Evropi
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:7000

24.10.2012
Narodne novine  Niš
Srez
Beta
azil

Azilanti iz Vranja najčešće odlaze u Nemačku
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:165227

24.10.2012
Večernje novosti
Vojvodina
J.J
Izbeglice

Izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

24.10.2012
Blic
Vojvodina
M.M.
Izbeglice

Pomoć srednjoškolcima
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:36000

24.10.2012
Dnevnik
Vojvodina
S.I.
azil

Obnavljaju drvena nadgrobna obeležja
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:7000

24.10.2012
Narodne novine  Niš
Hronika
Redakcija
azil

Sprečen ilegalni ulazak palestinaca
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:117727

24.10.2012
Press
Društvo
Tanjug
azil

EU bez instrumenata za probleme azilanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:250
Tiraž:165227

24.10.2012
Večernje novosti
Srbija
J.St.
Izbeglice

Zvali i Dežera da pojasni
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:36000

24.10.2012
Dnevnik
Crna hronika
Tanjug
azil

Otkriveno osmoro Palestinaca
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:193789

24.10.2012
Kurir
Vesti
Redakcija
Izbeglice

11 montažnih ...
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

24.10.2012
14:10
www.glasjavnosti.rs
http://www.glasjavnosti.rs/clanak/beograd/glasjavnosti24102012/pozivzaresavanjestambenih
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Poziv za rešavanje stambenih pitanja izbeglica
1346

BEOGRAD  Gradsko povereništvo za izbeglice uputilo je javni poziv izbeglim i interno raseljenim licima
da se jave poverenicima u beogradskim opštinama gde su prijavljeni, kako bi iskazali svoje osnovne
potrebe za rešavanje stambenog pitanja.
Na osnovu toga gradski poverenik sačiniće objedinjeni zahtev za grad Beograd, koji će biti osnova za
apliciranje kod Komesarijata za izbeglice.
Izbegla i interno raseljena lica mogu kod opštinskih poverenika da podnesu zahteve za seoska
domaćinstva, montažne kuće ili građevinske pakete za započete objekte, saopšteno je iz Gradskog
povereništva za izbeglice.
Zahvaljujući bliskoj saradnji Komesarijata za izbeglice, Gradskog povereništva za izbeglice sa opštinskim
poverenicima, grad Beograd će omogućiti izbeglicama i interno raseljenim licima da bez ograničenja
konkurišu za projekte koji se budu realizovali, a kojima mogu da reše svoje stambeno pitanje.
U proteklih godinu dana, izgrađeno je dvadeset stambenih jedinica, a gradi se još četrdeset, namenjenih
socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima za najugroženije kategorije izbeglica.
Zatvorena su i četiri formalna kolektivna centra, a zatvaranje preostala dva u Kaluđerici i Krnjači
planirano je sredinom sledeće godine.
Grad Beograd na ovaj način može i želi da bude lider u rešavanju problema izbeglica i interno raseljenih
lica.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
24.10.2012
Emisija 24.10.2012 19:00:00
Novosadska TV
Prilog 24.10.2012 19:09:00
Objektiv 19
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
24.10.2012 19:28:00
24.10.2012 19:10:07

Trajanje
28:00
1:70

Kolektivni centar za izbeglice
1050

Spikerka
Do kraja godine biće zatvoren Kolektivni centar za izbegla i interno raseljena lica u Kovinu. Tako će ostati
još samo jedan u Pančevo. Trebalo bi da izbeglice u Vojvodini, kao i u celoj Srbiji, reše stambene
probleme tokom narednih pet godina. U Vojvodinu je došlo više od trećine ukupnog broja izbeglih osoba
u Srbiji. Trenutno u Pokrajini živi 31.638 izbeglica i 12.256 interno raseljenih lica.
Ivana Antić Ćurko, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
U skladu sa Nacionalnom strategijom se vrši zatvaranje kolektivnih centara. Naravno i u skladu sa
pratećim programima koji mogu tim ljudima omogućiti krov nad glavom. I verujemo da ćemo taj proces
privesti kraju. Predviđeno je zatvaranje jednog kolektivnog centra u Vojvodini do kraja ove godine. A
drugog nadamo sa sredstvima iz Donatorske konferencije. Naravno, ta sredstva su predviđena za izbegla
lica na teritoriji Republike Srbije. Ali, sa sredstvima iz budžeta, sa sredstvima iz pristupnih fondova
Evropske unije nadamo se da ćemo sva ta lica raseliti iz kolektivnih centara.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:150
Tiraž:36000

25.10.2012
Dnevnik
Crna hronika
Tanjug
azil

Zaustavljena 22 imigranta
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:193789

25.10.2012
Kurir
Hronika
E.K.
azil

Krio se u sanduk
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
25.10.2012
Površina:30
Večernje novosti
Tiraž:165227
BGD 011
B.Ca.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Pomoć za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:34
Tiraž:128530

25.10.2012
Blic
Hronika
Redakcija
azil

Uhvaćeni imigranti
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:165227

25.10.2012
Večernje novosti
Srbija
S.Babović
Izbeglice

Kuća na dar izbeglicama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:193789

25.10.2012
Kurir
Hronika
E.K.
azil

Privedeno 10 ilegalaca
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:7000

25.10.2012
Narodne novine  Niš
Hronika
Redakcija
azil

Rešenje za azilante u EU
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
16.10.2012
Emisija 16.10.2012 19:00:00
Sremska TV  Šid
Prilog 16.10.2012 19:05:00
Novosti, Sremska TV
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
16.10.2012 19:30:00
16.10.2012 19:05:38

Trajanje
30:00
0:38

Otkup kuća
573

Spiker
Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine podelila je ugovore izbegličkim porodicama o otkupu kuća i
obezbeđivanju građevinskog materijala. Vlada Vojvodine je do sada obezbedila kuće za oko 3.000 ljudi,
zajedno u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i ostalim udruženjima. Ovim programom je ugašen
izbeglički kamp u Kovinu i za sada jedini kamp se nalazi u Pančevu.
Bojan Pajtić predsednik Vlade APV
Mi nastavljamo ove programe kao što smo to činili svih ovih godina, jer želimo da dostignemo taj cilj da
u Vojvodini u 21. veku više nemamo kolektivne izbegličke centre.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
25.10.2012
Površina:100
Press
Tiraž:117727
Beograd
M.R
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Krov nad glavom za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
25.10.2012
Površina:70
Privredni pregled
Tiraž:0
Beograd
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Pomoć u zbrinjavanju izbeglih
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
25.10.2012
Površina:80
Privredni pregled
Tiraž:0
Društvo i ekonomija
D.S
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Izbegli iz rata ratuju sa cenama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:120357

25.10.2012
Politika
Beogradska hronika
B.H.
Izbeglice

Pomoć u rešavanju stambenih pitanja izbeglica
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:70
Tiraž:0

17.10.2012
Sremske novine  Sr. Mitrovica
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Ogrev za 20 izbegličkih porodica
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:70
Tiraž:0

17.10.2012
Sremske novine  Sr. Mitrovica
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Ogrev za 20 izbegličkih porodica
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
16.10.2012
Emisija 16.10.2012 19:00:00
TV Bujanovac
Prilog 16.10.2012 19:15:00
Dnevnik, Bujanovac
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
16.10.2012 19:30:00
16.10.2012 19:21:10

Trajanje
30:00
6:10

Raseljeni sa Kosova
4651

Spikerka
Udruženje građana za pomoć raseljenima sa Kosova i Metohije "Sveti spas", od aprila prošle godine
sprovodi projekat podrške povratku interno raseljenim licima na prostore Kosova i Metohije, kao partner
Danskom savetu za izbeglice, a koji se realizuje sredstvima Evropske unije, uz pomoć UNHCRa,
nadležnog Ministarsva i Komeserijata za izbeglice.
Novinarka Dijana Veljković
Udruženje građana za pomoć raseljenima sa Kosova i Metohije "Sveti spas" je nestranačka i neprofitna
organizacija, čiji se saradnici od juna 1999. godine bave pružanjem humanitarne pomoći licima
raseljenim sa prostora Kosova i Metohije, u cilju uspostavljanja ponovnih veza sa njihovim zavičajem i
pomoći pri povratku. U saradnji sa svim učesnicima u projektu i uz stalne napore Danskog saveta za
izbeglice u podršci u povratku, preduzete su aktivnosti kako bi se pružila prilika interno raseljenim licima
da uspostave dijalog sa lokalnom zajednicom u mesto povratka i dobiju konkretne precizne informacije o
stvarnim uslovima za povratak na Kosovo i Metohiju. Kroz zastupanje i pružanje direktne pomoći
Udruženje "Sveti spas" i Danski savet za izbeglice daju puni doprinos održivom povratku interno
raseljenih lica.
Zlatko Mavrić, izvršni direktor
Udruženje je od samog početka pokušalo da u saradnji sa institucijama kako države Srbije, tako i sa
lokalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama, pokuša da pruži svu moguću pomoć interno
raseljenim licima, da ta pomoć bude konkretna. I naša se aktivnost od '99. godine do današnjeg dana,
konkretna aktivnost se menjala. Znači, prvih godina smo normalno pomoć pružali u vidu obezbeđenja i
distribucije hrane, higijene i ostalih, odeće, obuće i ostalih potrepština interno raseljenim licima. Nakon
toga je krenulo sa pomoći u pružanju pravnih saveta i konkretne pravne pomoći u pisanju podnesaka,
kraćih podnesaka i, ovaj, svega onoga što treba da veže za zaštitu imovine. Znači, u ono vreme vezano
sa KPDom, onda sa UNHCRom. Sve to vreme, zahvaljujući UNHCRu mi smo se aktivno bavili
informisanjem interno raseljenih lica. Naime osnivači smo i deo mreže Unija, to je mreža, oganizacija
koja se bavi, lokalnih nevladinih organizacija, koja se bavi pomoći interno raseljenim licima. I kao mreža,
u saradnji sa UNHCRom, odnosno uz donaciju UNHCRa, mi smo deset godina u nazad radili, prikupljali
informacije sa prostora Kosova i Metohije i iz centralne Srbije, i te informacije, ovaj, plasirali kroz
informativni bilten raseljenim licima i onima koji se bave problemima interno raseljenih, bilo da se radi o
donatorima, bilo da se radi o bilo kojim institucijama i ljudima dobre volje koji mogu da pomognu toj
populaciji. Normalno, uz sve to idu i svi ostali drugi vidovi pomoći. Svake godine organizujemo odlazak
zainteresovanih na zadušnice, bilo u Prizren, bilo u ostale krajeve gde god se raseljeni, raseljeni imaju
interesovanje da odu. Znači, hoću da kažem, da Udruženje "Sveti spas" je udruženje, kao što sam naziv
kaže, za pomoć raseljenima sa Kosova i Metohije, tako da smo u mogućnosti i pružamo pomoć na čitavoj
teritoriji prostora Kosova i Metohije, od istoka, Peći, Prizrena i Gnjilana, normalno u zavisnosti od
sredstava koja nam se doznače i u zavisnosti od projekata koji prođu. Pomažemo, znači, i u odvođenju
korisnika na slave i ostale svetkovine na prostoru Kosova i Metohije. I ono što je u ovom periodu, od
prošle godine, jako bitno je to, da uz pomoć, pre svega, Danskog saveta za izbeglice, čiji smo mi
partneri, a onda direktnu pomoć Ministarstva za Kosovo i Metohiju, sada Kancelarije, Komesarijata za
izbeglice, sprovodimo projekat IPA09, koji finansira Evropska unija i uz, znači, pomoć Evropske unije,
odnosno njihovih sredstava, u mogućnosti smo, u mogućnosti smo da direktno pomognemo konkretnim,
konkretnim, ovaj, vrstama pomoći onima koji tek planiraju da se vrate i onima koji su se vratili u
dogledno vreme, od procesa registracije za povratak. To je jedna aktivnost koju je pre tri godine UNHCR,
zajedno sa lokalnim i nevladinim, i međunarodnim nevladinim organizacijama ustanovio, i normalno uz
pomoć, tada, Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Znači, oni koji su se registrovali i vratili se, a do sada
nisu primili nikakvu pomoć, takođe mogu da nam se obrate i da vidimo da li postoji mogućnost, da li
postoje određene procedure koje moraju da se ispoštuju da bi pomoć mogla da se dobije.
Novinarka
U periodu juldecembar 2004. godine, Udruženje "Sveti spas" je uz pomoć Norveškog saveta za izbeglice
pružila podršku povratku za 121 interno raseljeno lice, a od početka "Idi vidi" poseta od septembra 2000.
pa u neredne četiri godine, podrška povratku je pružena za 733 osobe.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

25.10.2012
TV B92
Vesti 1830
Dejan Anastasijević
azil

Početak
Emisija 25.10.2012 18:30:00
Prilog 25.10.2012 18:36:00

Kraj
25.10.2012 19:10:00
25.10.2012 18:37:44

Trajanje
40:00
1:44

Povećan broj azilanata
1561

Spikerka
Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije sastali su se u Luksemburgu, a prva tema
sastanka je izveštaj Evropske komisije o drastičnom povećanju broja azilanata i zemalja zapadnog
Balkana o uvođenju mehanizma za suspenziju bezviznog režima. Skajpom se u vesti uključuje novinar
Dejan Anastasijević. Dejane, kakvi se predlozi očekuju za rešenje problema azilanata?
Novinar Dejan Anastasijević
Pazite, ovaj sastanak nije služio tome da se bilo šta konkretno odluči, pošto odluka više i nije na savetu
ministara, već na Evropskom parlamentu, ovaj, tako da su se minsitri pre svega danas založili da se, da
Parlament što pre stavi u proceduru mehanizam za privremenu suspenziju bezviznog režima, a taj
mehanizam je inače već godinu i po dana u proceduri.
Spikerka
Dejane, a šta to konkretno znači? Da li se stvarno može očekivati da će biti ukinut bezvizni režim?
Novinar
Sledeći koraci su da Parlament, najverovatnije krajem ove ili početkom sledeće godine, usvoji predloženi
mehanizam kojim bi se omogućilo da se po relativno skraćenom postupku zemljama iz koje dolaze
azilanti privremeno, na šest meseci, suspenduje bezvizni režim. Znači, taj režim će tek onda kad bude
Parlament usvoji taj mehanizam može da stupi na snagu i može da se primeni. Međutim, ministri su
danas istakli da je suspenzija bezviznog režima tek krajnja mera a da se u svari danas raspravljalo o
širokom skupu mera kako bi se zaustavio priliv azilanata.
Spikerka
Hvala mnogo, Dejane. Pratićemo naravno razvoj dalje ove situacije oko suspenzije bezviznog režima.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:165227

26.10.2012
Večernje novosti
Regioni
T.M
Izbeglice

Romima
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:30000

26.10.2012
Danas
Braničevo
Z.V.
Izbeglice

Romi dobijaju zajedničku prostoriju i igralište
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:120
Tiraž:128530

26.10.2012
Blic
Društvo
Redakcija
azil

Nemačka više ne da azil za građane Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:193789

26.10.2012
Kurir
Hronika
E.K.
azil

Krili se u kamionu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

26.10.2012
Blic
Politika
Redakcija
azil

Blizu dogovor sa Nemačkom o azilantima
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:45
Tiraž:108210

26.10.2012
Alo
Vesti
R.K.
azil

Srbija  zemlja sigurnog porekla
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:150
Tiraž:0

26.10.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Redakcija
azil

Bezvizni režim ugrožen
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

26.10.2012
RTS1
Dnevnik 3
Redakcija
azil

Početak
Emisija 26.10.2012 00:00:00
Prilog 26.10.2012 00:12:00

Kraj
26.10.2012 00:45:00
26.10.2012 00:12:31

Trajanje
45:00
0:31

Lažni azilanati
552

Spiker
Potpredsednik Vlade Aleksandar Vučić rekao je poslanicima u Skupštini da je blizu dogovor sa Nemačkom
o pitanju lažnih azilanata iz Srbije, ali da ostaje problem sa Švedskom. O problemu sa azilantima je
Suzana Grubješić potpredsednicaVlade za evropske integracije razgovarala sa Jer Uve Hanom,
potpredsednikom Vlade Nemačke savezne pokrajine Hese za evropska pitanja. Uve Han je istakao značaj
bezviznog režima kao preduslova za slobodu kretanja i istakao spremnost njegove Vlade da pomogne
našoj zemlji u reformi pravosuđa i na evropskom putu.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:60
Tiraž:165227

26.10.2012
Večernje novosti
Štampa
Redakcija
azil

Klauzulom protiv azilanata
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

25.10.2012
Fonet

09:39

FoNet
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

O UPISU ROMA U KNJIGE
745

BEOGRAD, 25. oktobar 2012. (FoNet)  Predstavnici
Ministarstva pravde, Zaštitnika građana i Komesarijata
Ujedinjenih nacija za izbeglice održali su danas sastanak na
kojem su dogovorene osnove bliže saradnje na rešavanju
pitanja upisa podataka o rođenja u matičnu knjigu pripadnika
romske nacionalne manjine koji do sada nisu upisani u ovu
službenu evidenciju.
Na sastanku je dogovoreno formiranje tehničke grupe koja će
imati zadatak da realizuje plan aktivnosti, navodi se u
saopštenju.
Sednici Upravnog odbora prisustvovali su državni sekretar u
Ministarstvu pravde i državne uprave Gordana Stamenić,
zamenik Zaštitnika građana Goran Bašić i šef Predstavništva
Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u
Srbiji Eduardo Arboleda.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
26.10.2012
Emisija 26.10.2012 13:00:00
Prva televizija
Prilog 26.10.2012 13:11:00
Tačno 1
Biljana Gavrić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
26.10.2012 14:00:00
26.10.2012 13:12:58

Trajanje
60:00
2:58

Problemi izbeglih i raseljenih lica
2064

Spiker
Srbija je jedan od pet država na svetu sa trajnim izbeglištvom. Iako su poslednjih par godina broj izbglih
i raseljenih trostruko smanjio još uvek skoro 300000 ljudi u našoj zemlji ima status izbeglih i interno
raseljenih. Najviše njih došlo je u Vojvodinu pa tako skoro 10% vojvođanskog stanovništva čine upravo
izbeglice.
Reporter, Biljana Gavrić
Kada je pre 17 godina sa porodicom iz Ključa izbegao u Kać Zdravko Dragoljević nadao se da će posle
deceniju i po sa svojih sedmoro dece živeti spokojno. U kuću koju je dobio na korišćenje uložio je novca
više nego što ona vredi, a struju ni danas nema nego vuče od komšije.
Zdravko Dragoljević,izbeglica iz Kluča
Muče se deca, dete bolesno i niko ne dolazi niti za mene znaju ni ko je pitao. Mučili smo se, bilo je dana
bez hleba, svakoga ja sam ćutao.
Reporter, Biljana Gavrić
Srbija zauzima prvo mesto u Evropi po broju izbeglih i raseljenih lica. Ipak njihov broj se smanjuje a
kolektivni centri zatvaraju.
Jelena Marić, Komeserijat za izbeglice Srbije
MI smo 1996. godine imali preko 700 kolektivnih centara sa nešto više od 50000 ljudi. Sada ih ima nešto
više od 35. U tim kolektivnim centrima je oko 2800 ljudi.
Reporter, Biljana Gavrić
U narednih nekoliko godina trebalo bi da bude zatvoreno izbegličko poglavlje u regionu. Od 300 miliona
eura koliko je sakupljeno na donatorskoj konferenciji u Sarajevu rešiće se stambeno pitanje
nejugroženijih izbeglica.
Ivana Anić Ćurko, Komeserijat za izbeglice Srbije
Poznato je da svagde u svetu uvek jedan procenat ljudi nije imao mogućnost da reši svoje
egzistencijalne probleme i da su ostali u tom statusu. Mi pretpostavljamo da će u Republici Srbiji jedan
deo te populacije ostati u statusu još izvestan period.
Reporter, Biljana Gavrić
Osim rešavanja krova nad glavom u Srbiji mnogo izbeglica ima problem sa ostvarivanjem svojih prava u
državama iz kojih su izbegli. Sa Hrvatskom postoji mnogo nerešenih pitanja naročito oko oduzetih
stanarskih prava jer u hrvatskom zakonodavstvu ta mogućnost više ne postoji.Biljana Gavrić, Prva
televizija.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:170
Tiraž:165227

27.10.2012
Večernje novosti
Društvo
Redakcija
azil

Srbija steže granicu

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 4

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
27.10.2012
Površina:140
Danas
Tiraž:30000
Beograd  market
Z.V
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Podela paketa izbeglim i interno raseljenim licima na Čukarici
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:420
Tiraž:165227

28.10.2012
Večernje novosti
Aktuelno
Goran Čvorović
azil

Srpski pasoš  za azil
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:420
Tiraž:165227

28.10.2012
Večernje novosti
Aktuelno
Goran Čvorović
azil

Srpski pasoš  za azil
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:128530

28.10.2012
Blic
Vojvodina
Narcisa Božić
azil

Srem preplavili lažni azilanti
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:128530

28.10.2012
Blic
Vojvodina
Narcisa Božić
azil

Srem preplavili lažni azilanti
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
26.10.2012
Emisija 26.10.2012 07:00:00
Kopernikus
Prilog 26.10.2012 07:44:00
Jutro on line
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
26.10.2012 11:00:00
26.10.2012 07:44:25

Trajanje
240:00
0:25

Podela ogreva
367

Spiker:
U petak 26. oktobra danas u naselju Vijadukt Ulica Rakovački put gradska opština Rakovica će
organizovati podelu ogreva namenjenog interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije. Po tri metra drva
dobiće 20 najugroženijih porodica izbeglih i raseljenih lica, podela počinje u 10 sati a cela akcija
podržana je od strane Republičkog komesarijata za izbeglice.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
26.10.2012
Emisija 26.10.2012 12:00:00
TV Studio B
Prilog 26.10.2012 12:06:00
Podne u Beogradu
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
26.10.2012 12:15:00
26.10.2012 12:06:50

Trajanje
15:00
0:50

Podela prehrambenih paketa
828

Spiker:
Opština Čukarica nastavlja saradnju sa Komesarijatom za izbeglice. Tako su u opštinskom Crvenom krstu
podeljeni paketi hrane za 158 socijalno najugroženijih porodica sa te opštine.
Zoran Gajić, predsednik opštine Čukarica:
Ovog leta smo upravo završili jednu veliku akciju sa Komesarijatom za izbeglice i interno raseljena lica u
podeli građevinskog materijala. Tako smo na taj način 25 porodica zaista pomogli da stave krov nad
glavom, da ga postave. Opvo je nastavak akcije u podeli prehrambenih paketa. 158 porodica će na ovaj
način dobiti prehrambene pakete koji su naravno, skromni. Takva su vremena, takvi su uslovi. Ali ovako
za najugroženije je neophodno da svi zajedno skupimo snagu i da im pomognemo. Jer u teškim
vremenima ipak nma nije podjednako teško i samim tim moramo da još veću solidarnost pokažemo.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

27.10.2012
TV B92
Jutarnje vesti
Redakcija
azil

Početak
Emisija 27.10.2012 11:00:00
Prilog 27.10.2012 11:10:00

Kraj
27.10.2012 11:30:00
27.10.2012 11:11:02

Trajanje
30:00
1:20

Problem sa lažnim azilantima
1017

Spiker
Jedna od tema razgovora Noolića i njegovog makedonskog kolege kao što ste čuli bio je problem sa
lažnim azilantima koji je zajednički za obe zemlje. Francuski ambasador u beogradu Fransoa Gzavije
Denio je izjavio da Francuska očekuje od srpskih vlasti da učine sve kako bi bile sprečene mahinacije
državljana Srbije koji zloupotrebljavaju bezvizni režim. On je ocenio da bi za imidž Srbije u Francuskoj
bilo veoma loše da se takva praksa nastavi.
Fransoa Gzavije DEnio, ambasador Francuske
Francuska je jedna od zemalja koje su bile pobornici ukidanja političkih viza građanima Srbije i izuzetno
smo zadovoljni što je ta odluka donesena . Ona je doprinela približavanju sveju zemalja. Na žalost,
suočavamo se sa problemom malverzacija određeni broj ljudi dolazi u Francusku i susedne zemlje kao
turisti a potom traže politički azil mada na to nemaju pravo. Srpske vlasti su nas uverile da su preduzele
određene napore u tom pravcu i mi im verujemo ali i dalje insistiramo na tom pitanju jer je ono veoma
važno.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:40
Tiraž:165227

29.10.2012
Večernje novosti
Beograd
J.D.LJ
Izbeglice

Ukratko
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:165227

29.10.2012
Večernje novosti
Srbija
J.St.
Izbeglice

Ruši se "Salvatore"
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:128530

29.10.2012
Blic
Društvo
Redakcija
Izbeglice

Zakon o migracijama

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 11

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
27.10.2012
Emisija 27.10.2012 08:00:00
Svet + info
Prilog 27.10.2012 08:19:00
Jutro +
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
27.10.2012 10:00:00
27.10.2012 08:20:36

Trajanje
120:00
1:36

Pomoć najugroženijim građanima opštine Rakovica
1482

Spiker
Opštinske vlasti u Rakovici nastavljaju sa akcijama za pomoć najugroženijim građanima. Pogledaćemo
prilog o tome koja je bila njihova poslednja aktivnost.
Reporter
Opšutina Rakovica će uvek pomagati najugroženijim građanima,rekla je ispred gradske opštine Rakovica
Dušica Stojković.
Dušica Stojković, portparol GO Rakovica
Gradska opština Rakovica u saradnji sa Komeserijatom za izbeglice,Republičkim komeserijatom za
izbeglice,organizovala je akciju podele ogreva za zimu. Znači,želimo da ovim porodicama obezbedimo
kolikotoliko toplije uslove,da spremni dočekaju zimu.
Reporter
Šef Odseka za boračkoinvalidsku zaštitu i društvene delatnost,Svetlana Višnjić,najavila je nastavak
sličnih akcija.
Svetlana Višnjić, šef Odseka za boračko invalidsku zaštitu
Ovaj put smo izabali,ovaj,20 najugroženijih porodica iz izbegličke i interno raseljeničke populacije. Oni će
dobiti po tri metra drva. Ukupna cena projekta je otprilike 60 metara za 20 porodica najugroženijih. Tako
da ne stajemo,i dalje radimo na pomoći svim koji su u stanju socijalne potrebe.
Reporter
82godišnja baka Ivanka Milančić je jedna od onih koja će bezbrižnije dočekati hladne dane.
Sagovornik 1
Ova naša strana ledena strašno,nema nikada sunce. U sred leta može da lože drva. Nema nikada sunce
da nas ogrije. Bog ti pomog'o.
Reporter
Gradska uprava opštine Rakovica prošle godine je podelila 50 paketa sa osnovnim životnim namirnicama
najugroženijim porodicama interno raseljenim sa Kosova i Metohije.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:160
Tiraž:0

19.10.2012
Somborske novine
Osmi dan
T.F.
Izbeglice

Sredstva za kuće i renoviranje
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

29.10.2012
Tanjug

07:35

Tanjug
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Poslanici sutra o upravljanju migracijama
3536

BEOGRAD, 29. oktobra (Tanjug)  Skupština Srbije nastaviće sutra drugu redovnu sednicu debatom o
Predlogu zakona o upravljanju migracijama. Tim zakonskim predlogom predviđeno je da nadležnost
Komesarijata za izbeglice bude proširena i na upravljanje migracijama i pomoć azilantima, a biće
formirana i jedinstvena baza podataka o migracijama koju će moći da koriste svi državni organi koj se
bave tom delatnošću. Podaci će se prikupljati, organizovati i razmenjivati kroz međusobno povezivanje i
umrežavanje baza podataka organa državne uprave, koji su dužni da blagovremeno dostavljaju
Komesarijatu podatke za koje je utvrđeno da su neophodni za upravljanje migracijama, a oni će biti
dostupni svim državnim organima. Predloženim rešenjima proširuje se i nadležnost Komeserijata za
izbeglice, koji će danom stupanja na snagu tog zakona, ukoliko bude usvojen, nastaviti rad pod nazivom
Komesarijat za izbeglice i migracije. Komeserijat će tako vladi predlagati ciljeve i prioritete migracione
politike, mere i aktivnosti na podsticanju pozitivnih efekata zakonitih migracija i suzbijanja nezakonitih, a
radiće i na merama za integraciju osoba kojima je, u skladu sa Zakonom o azilu, priznato pravo na
utočište, kao i reintegraciji povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Radiće i na merama
poboljšanja uslova života interno raseljenih dok su u raseljeništvu, ali i izveštavati o imigraciji i
emigraciji, izrađivati i redovno ažurirati migracioni profil Srbije. Predloženo je da se povratnicima po
osnovu sporazuma o readmisiji, koji nisu u mogućnosti da sebi obezbede smeštaj, neposredno po
povratku obezbedi smeštaj u privremenom kolektivnom centru, kao i ishrana, neophodna odeća i obuća.
Oni mogu biti smešteni u privremenom smeštaju u periodu od 14 dana, s mogućnošću produženja
ukoliko se radi o starim, invalidnim i bolesnim ljudima do preseljenja u ustanove socijalne zaštite ili u
porodicu. Privremeni smeštaj, ishranu i neophodnu odeću i obuću u okviru kolektivnog centra obezbeđuje
Komesarijat neposredno ili u saradnji s jedinicama lokalne samouprave ili organizacijom Crvenog krsta.
Za potrebe privremenog kolektivnog smeštaja mogu se otvarati novi kolektivni centri, o čemu odlučuje
komesar. Onima kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita u Srbiji može se
dati stambeni prostor na korišćenje rešenjem Komesarijata, najduže za period od godinu dana. Vlada
Srbije je na osnovu do sada usvojenih zahteva za azil procenila da je za smeštaj onih kojima je odobreno
utočište potrebno obezbediti dodatna sredstva i to dva miliona dinara na godišnjem nivou, a za obuku
stručnog kadra za upravljanje migracijama 500.000 dinara, takođe na godišnjem nivou. Komesarijat će
voditi i jedinstvenu evidenciju nestalih osoba u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ u periodu od
1991. do 1995. godine i na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 2000. godine, kao i evidenciju o
ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih i masovnih
grobnica. Druga redovna sednica jesenjeg zasedanja Skupštine Srbijepočela je 23. oktobra, ali je
prekinuta zbog hitnosti usvajanja Zakona o prenosu obaveza i imovine banaka, kojim je bilo potrebno
omogućiti da imovina i obaveze "Nove Agrobanke" pređu na Poštansku štedionicu, kako bi štediše od
danas mogle da raspolažu svojim ulozima. U dosadašnjem toku te sednice poslanici su u načelu
razmotrili Predlog zakona o amnestiji i dopunu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, budući da je ta
sednica bila prekinuta. (Kraj) mje/dl
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
29.10.2012
Emisija 29.10.2012 19:00:00
Novosadska TV
Prilog 29.10.2012 19:17:00
Objektiv 19
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
29.10.2012 19:30:00
29.10.2012 19:17:38

Trajanje
30:00
0:38

Zakup stanova na određeno vreme
537

Voditelj:
Poverenik za izbeglice Grada Novog Sada podseća izbegla lica da se javni poziv za davanje u zakup na
određeno vreme sa mogućnošću kupovine 15 stanova na području grada u Mesnoj zajednici Jugovićevo
završava 6. novembra. Zainteresovani mogu da preuzmu konkursnu dokumentaciju u prostorijama
Odseka za izbegla, prognana i raseljena lica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Novog Sada u
Ulici Kralja Aleksandra 14, radnim danima od 7.3015.30h, kao i na sajtu Komesarijata za izbeglice
Republike Srbije www.kirs.gov.rs.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:420
Tiraž:165227

30.10.2012
Večernje novosti
Reportaža
B.H.
Izbeglice

Deca žrtve i na putu nade
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:36000

30.10.2012
Dnevnik
Novosadska hronika
N.P.
Izbeglice

Izbeglicama u zakup 15 stanova
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
30.10.2012
Površina:130
Danas
Tiraž:30000
Politika
M.R.M.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Migracije

Veća ovlašćenja Komesarijata za izbeglice
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
22.10.2012
Emisija 22.10.2012 22:00:00
Televizija Smederevo
Prilog 22.10.2012 22:06:00
Dnevnik, Smederevo
Dušan Ilibašić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
22.10.2012 22:30:00
22.10.2012 22:08:10

Trajanje
30:00
2:10

Dedela zahvalnica gradu Smederevu
1976

Spiker
Povodom obeležavanja dvadesete godišnjice rada na prostoru Balkana, Nemačka nevladina organizacija
ASB, dodelila je zahvalnicu Gradu Smederevu za nesebičnu dugogodišnju podršku u implementaciji
humanitarnih i razvojnih programa u Srbiji.
Novinar Dušan Ilibašić
Svečanoj dodeli ovog značajnog priznanja u Sarajevu, prisustvovali su predstavnici diplomatskog kora i
visoke zvanice iz BiHe, a nagradu je u ime Grada Smedereva primila dr. Vesna Jeremić Dragojević,
pomoćnica gradonačelnika za zdravstvo i socijalnu zaštitu.
Dr. Vesna Jeremić Dragojevićpomoćnica gradonačelnika
Za nas kao grad je zaista bilo lepo iznenađenje, gde smo otišli da prisustvujemo tom događaju, a dobili
smo i zahvalnicu, jer smatraju da je Smederevo sa ASBom u prethodnih četiri godine implementirao
veliki broj sredstava koji je pomogao da se obezbedi interno raseljenim licima kao i lokalnom, ugroženom
stanovništvu.
Novinar
Ova nemačka nevladina organizacija, ulaže novčana sredstva koja dobija od evropske komisije, a
zajedno sa Komeserijatom za izbeglice republike Srbije, u projekte na teritoriji Grada Smedereva, ulaže
do sada oko 300.000 evra.
Dr. Vesna Jeremić Dragojević
ASB je učestvovao u projektima vezanim za ekonomsko osnaživanje porodice i u građevinskom
materijalu, tako da odprilike oko 300. 000 evra je sprovelo na teritoriji Grada Smedereva i to su donacije
koje su pomogle velikom broju ljudi da, neki su se iselili iz Kolektivnog centra zahvaljujući tom projektu,
drugi su dobili projekat za ekonomsko osnaživanje, tako da u sušti ni jedan jako lep period rada sa tom
organizacijom i zbog toga smo posebno srećni što smo dobili i zahvalnicu za takav rad. Saradnja se
nastavlja. ASB će nastaviti da radi u Smederevu i jedan jako veliki projekat početkom novembra treba da
bude potpisan, u kome ćemo konačno reći da je Kolektivni centar zatvoren.
Novinar
Organizacija ASB je u proteklih dvadeset godina na Balkanu, u humanitarne svrhe donirala oko 150
miliona evra.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.10.2012
Takovske novine  Gornji Milanovac
Panorama
V.Lečić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Humanitarna pomoć za prognane
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Napomena:
Površina:100
Tiraž:0
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

30.10.2012
Tanjug

07:35

Tanjug
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Skupština počela rad, na početku pitanja
3114

Skupština počela rad, na početku pitanja
BEOGRAD, 30. oktobra (Tanjug)  Skupština Srbije nastavila je danas rad, a poslanici na početku radnog
dana koriste poslovničko pravo da od predstavnika vlasti zatraže određene informacije, posle čega će
debatovati o predloženom zakonu o upravljanju migracijama.
Poslovnik o radu parlamenta predvdiđa da poslanici od predstavnika vlasti mogu da traže informacije
svakog utorka i četvrtka.
Zakonskim predlogom o migracijama predviđeno je da nadležnost Komesarijata za izbeglice bude
proširena i na upravljanje migracijama i pomoć azilantima, a biće formirana i jedinstvena baza podataka
o migracijama koju će moći da koriste svi državni organi koji se bave tom delatnošću.
Predloženim rešenjima proširuje se nadležnost Komeserijata za izbeglice, koji će danom stupanja na
snagu zakona, ukoliko bude usvojen, nastaviti rad pod nazivom Komesarijat za izbeglice i migracije.
Komeserijat će tako vladi predlagati ciljeve i prioritete migracione politike, mere i aktivnosti na
podsticanju pozitivnih efekata zakonitih migracija i suzbijanja nezakonitih, a radiće i na merama za
integraciju osoba kojima je, u skladu sa Zakonom o azilu, priznato pravo na utočište, kao i reintegraciji
povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji…
Predloženo je da se povratnicima, po osnovu sporazuma o readmisiji, koji nisu u mogućnosti da sebi
obezbede smeštaj, neposredno po povratku obezbedi smeštaj u privremenom kolektivnom centru, kao i
ishrana, neophodna odeća i obuća.
Oni mogu biti smešteni u privremenom smeštaju u periodu od 14 dana, s mogućnošću produženja
ukoliko se radi o starim, invalidnim i bolesnim ljudima do preseljenja u ustanove socijalne zaštite ili u
porodicu.
Za potrebe privremenog kolektivnog smeštaja mogu se otvarati novi kolektivni centri, o čemu odlučuje
komesar.
Onima kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita u Srbiji može se dati
stambeni prostor na korišćenje rešenjem Komesarijata, najduže za period od godinu dana. Vlada Srbije
je, na osnovu do sada usvojenih zahteva za azil, procenila da je za smeštaj onih kojima je odobreno
utočište potrebno obezbediti dodatna sredstva i to dva miliona dinara na godišnjem nivou, a za obuku
stručnog kadra za upravljanje migracijama 500.000 dinara, takođe na godišnjem nivou.
Komesarijat će voditi i jedinstvenu evidenciju nestalih osoba u oružanim sukobima na prostoru bivše
SFRJ u periodu od 1991. do 1995. godine i na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 2000. godine, kao
i evidenciju o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedinacnih i
masovnih grobnica.
Poslanici su drugu sednicu jesenjeg zasedanja počeli 23. oktobra, ali je ona prekinuta zbog usvajanja
Zakona o prenosu obaveza i imovine banaka, kojim je bilo potrebno omogućiti da imovina i obaveze
"Nove Agrobanke" pređu na Poštansku štedionicu, kako bi štediše od juče mogle da raspolažu svojim
ulozima.
U dosadašnjem toku sednice poslanici su u načelu razmotrili Predlog zakona o amnestiji i dopunu Zakona
o zaštiti podataka o ličnosti, a na dnevnom redu je ukupno 11 tačaka.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
30.10.2012
Emisija 30.10.2012 09:00:00
Radio B92
Prilog 30.10.2012 09:12:00
Jutarnji dnevnik
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
30.10.2012 09:30:00
30.10.2012 09:13:12

Trajanje
30:00
1:12

Pomoć izbeglicama
1452

Spiker
Skupština Srbije nastavlja sednicu raspravom o predlogu Zakona o upravljanju migracijama. Ovaj Zakon
predviđa, da će se Komesarijat za izbeglice baviti i poslovima upravljanja migracijama. Više detalja od
Žane Bulajić, koja prati sednicu Parlamenta.
Novinarka Žana Bulajić
Ovim Zakonom predviđeno je da se na teritoriji Pokrajine, ali i opštinama, obrazuje Savet za migracije,
koji će pratiti i izveštavati Komesarijat za izbeglice o migracijama na toj teritoriji, ali i predlagati
određene mere. Jedna od prvih mera predviđenih ovim Zakonom je formiranje jedinstvenog sistema za
prikupljanje i razmenu podataka o migracijama. Prema podacima sa kojima se sada raspolaže, odnosno
broju usvojenih zahteva za azil, procenjuje se da je potrebno obezbediti dodatna dva miliona dinara za
godinu dana i to za smeštaj lica kojima je priznato prvo na utočište i još 500 hiljada dinara za obuku onih
koji rade sa migrantima. Vlada je zatražila da ovaj Zakon bude usvojen po hitnom postupku kako bi se
sprečile štetne posledice dolaska povećanog broja migranata u Srbiju, zatim, kako bi se obezbedilo
ostvarivanje prava kojima je priznato prvao na međunarodnu zaštitu, kao i povratnika na osnovu
sporazuma o nače dnevnom redu su, osim ovog Zakona i predlog Zakona o amenstiji ali i izbor Saveta
guvernera Narodne banke Srbije počelo još prošlog utorka. Ali je prekinuta kako bi Parlament usvojio
Zakon o preuzimanju imovine i obaveza problematičnih banaka
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
30.10.2012
Emisija 30.10.2012 12:15:00
Radio Beograd I
Prilog 30.10.2012 12:17:00
U ovom trenutku
Zoran Vasković
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
30.10.2012 13:00:00
30.10.2012 12:21:23

Trajanje
45:00
4:23

Zakon o upravljanju i migracijama
3876

Spiker
Na početku idemo u Dom narodne skupštine. Tamo danas treba da bude u toku rasprava o predlogu
zakona o upravljanju i migracijama, osim ostalih. O tome ćemo govoriti u uključenju našeg reportera
Zorana Vasković.
Zoran Vasković, reporter
Više od jednog časa traje rasprava o ovom zakonskom projektu. Trenutno govori poslanik LDPa Judita
Popović koja je obavestila da ta poslanička grupa neće podržati vladnin predlog. Predloženim zakonom o
migracijama predložene su nove nadležnosti Komeserijata za izbeglice. To telo nastaviće da radi pod
nazivom Komeserijat za izbeglice i migracije. Zakonom se uspostavlja jedinstveni sistem prikupljanja i
razmene podataka koji su od značaja za upravljanje migracijama. Vladin predlog obrazložila je
ministarka zdravlja Slavica Đukić Dejanović.
Slavica Đukić Dejanović, ministarka zdravlja
Komeserijat obavlja poslove koji se odnose na definisanje , predlaganje i preduzimanje mera za
integraciju lica kojima je uskladu sa Zakonom o azilu izdato pravo na utočište i reintegraciju povratnika
po osnovu psorazuma o readmisiji, poboljšanje uslova života interno raseljenih lica dok su u
raseljeništvu, predlaganje programa za razvijanje sistema mera prema porodicama stranaca koji ilegalno
borave na teritoriji Republike Srbije i predalagnej programa za podršku dobrovoljnog povratka stranaca
koji ilegalno borave na teritoriji Republike Srbije u zemlju njihovog porekla. Kako je pitanje nestalih lica
iz izbegličke i populaciono interno raseljenih lica kao najbrojnijih migratornih krugova u Republici Srbiji
jedan od najvećih problema sa kojim se dugi niz godina suočavamo ovim zakonom stvoren je osnov za
vođenje evidenencije koje se odnose na nestala lica čime je unet još jedan novi elemenat u ovaj zakon.
Zoran Vasković, reporter
Poslanik Meho Omerović ukazao je da je Srbija po broju izbeglih i raseljenih lica prva u Evropi, a zatim
podsetio na zvanične ocene iz Evrope.
Meho omerović
Kada je reč o upravljanju migracijama nije bilo napretka. Broj nelegalnih imigranata koji prolaze kroz
Srbiju i čije je kranje odredište Eu se povećao, registrovano je oko 9500 nelegalnih migranata u 2011.
godini. U poređenju sa 2010. godinom kada ih je registrovano oko 2500. Akcioni plan za sprovođenje
strategije upravljanja migracijama za 2012. godinu a koji je usvojen u maju ove godine potrebno je
dodatno poboljšati koordinaciju između tela odgovornih za sprovođenje migracione strategije i usvojiti
dovoljna sredstva.
Zoran Vasković, reporter
Poslanik DSSa Donka Banović smatra da za sprečavanje lažnih azilanata Eu ima efikasnije mehanizme
nego naša zemlja.
Donka Banović, DSS
Baze podataka koje zemlje Šengena imaju su veoma dobre i mnogo su preciznije i obimnije od naših
baza odnosno osobu koja se sumnaj da je lažni azilant pa se izvrši provera ta osoba može da bude
zaustavljena na šengenskoj granici, a ne na srpskoj.
Zoran Vasković, reporter
Komesar za izbeglice Vladimir Cucić ukazao je na značaj zakonskog rešenja kojim je predviđeno
formiranje Saveta za migracije na lokalnom nivou. Toliko o zakonu. Da podsetimo danas je utorak pa su
pojedine poslaničke grupe prema poslovniku koristile pravo da postave određena pitanja. Izdvojili smo
dva. Poslanik Miloš Aligrudić u ime poslaničke grupe DSSa zatražio je kompeltnu informaciju o
nedavnom dogovoru srpske delegacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima sa tamošnjim šeikom o
davanju u zakup 25000 hektara poljoprivrednog zemljišta. Aligrudić je naveo da je ministar Dinkić
najavio da će odustati od tog dogovora ali smatra da javnost treba da zna sve činjenince o tome.
Poslanik LDpa Radmila Jerov zatražila je objašnjenje u vezi sa primenom zakona o maksimalnim
zaradama u javnom sektoru. Posledica su da pojedine kategorije u javnom sektoru imaju sada plate od
900018000 dinara što je ispod republičkog proseka i time završavamo izveštaj iz doma narodne
skupštine.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
30.10.2012
Emisija 30.10.2012 15:00:00
RTS1
Prilog 30.10.2012 15:24:00
Ovo je Srbija
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
30.10.2012 16:00:00
30.10.2012 15:24:19

Trajanje
60:00
0:19

Upravljnje migracijama
327

Spikerka
U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o Predlogu zakona o upravljanju migracijama, koji predviđa da
će se Komeserijat za izbeglice baviti i poslovima upravljanja migracijama. Kako je predloženo biće
uspostavljen jedinstven sistem prikupljanja, organizovanja i razmene podataka neophodnih za upravanje
migracijama.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
30.10.2012
Emisija 30.10.2012 15:00:00
Radio Beograd I
Prilog 30.10.2012 15:10:00
Novosti dana
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
30.10.2012 15:30:00
30.10.2012 15:10:33

Trajanje
30:00
0:33

Zakona o upravljanju migracijama
547

Spikerka
Skupština Srbije razmatra Vladin predlog Zakona o upravljanju migracijama koji treba da doprinese
bržem rešavanju problema raseljenih i izbeglih lica, kao i sprečavanju lažnih azilanata.
Spikerka 2
Kako je predloženo, biće uspostavljen jedinstven sistem prikupljanja, organizovanja i razmene podataka
neophodnih za upravljanje migracijama. Prema predlogu Komesarijat će u nazivu imati, izbeglice i
migracije. Opoziciona Demokratska stranka najavila je da će dati podršku predlogu Zakona pošto se,
kako ističu, radi o proevropskom zakonu.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
30.10.2012
Emisija 30.10.2012 17:25:00
RTS1
Prilog 30.10.2012 17:25:00
Šta radite bre?
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
30.10.2012 17:45:00
30.10.2012 17:25:36

Trajanje
20:00
0:36

Zakon o migracijama
622

Reporter:
U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o predlogu Zakona o upravljanju migracijama, a koji predviđa da
će se Komesarijat za izbeglice baviti poslovima upravljanja migracijama. Kako je predloženo, biće
uspostavljen jedinstveni sistem prikupljanja, organizovanja i razmene podataka neophodnih za
upravljanje migracijama. Podršku predlogu Zakona, pored vladajućih stranaka, najavila je i opoziciona
Demokratska stranka, koja smatra da se radi o proevropskom zakonu. Parlamentarci su u raspravi istakli
da je potrebno da Vlada učini sve u skladu sa demokratskim načelima kako bi rešila problem lažnih
azilanata.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
30.10.2012
Emisija 30.10.2012 17:55:00
Happy
Prilog 30.10.2012 18:00:00
Telemaster 1755
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
30.10.2012 18:30:00
30.10.2012 18:00:38

Trajanje
35:00
0:38

Podrška zakonu
616

Spiker:
Skupština Srbije nastavila je sednicu na kojoj se raspravlja o predlogu Zakona o upravljanju
mingracijama, koji predviđa da se Komesarijat za izbeglice bavi i poslovima upravljanja migracijama.
Poslanici vladajućih stranaka, ali i opozicione DS, najavili su podršku predlogu zakona istakavši, da je
potrebno da Vlada učini sve u skladu sa demokratskim načelima, kako bi rešila problem lažnih azilanata.
Kako je istaknuto, problem lažnih azilanata na duge staze može se rešiti samo ekonomskim razvojem i
zapošljavanjem kako bi te ugrožene i često marginalizovanegrupe mogle naći uslove za opstanak u
Srbiji.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:7000

31.10.2012
Narodne novine  Niš
Izbor
Beta
Izbeglice

O problemu izbeglica
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
31.10.2012
Površina:40
Dnevnik
Tiraž:36000
Politika
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Migracije

Formiraju se saveti za migracije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
31.10.2012
Površina:30
Dnevnik
Tiraž:36000
Politika
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Ko je zakasnio
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Završena rasprava o upravljanju migracijama
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BEOGRAD, 29. oktobra 2012. (Beta)  Skupština Srbije završila je
danas raspravu o Predlogu zakona o upravljanju migracijama koji
predvidja da će se Komesarijat za izbeglice baviti i poslovima
upravljanja migracijama.
U nastavku rada, parlament je počeo razmatranje izmena Zakona o
lekovima i medicinskim sredstvima.
U načelnoj raspravi, poslanici vladajuće koalicije ali i opozicione
Demokratske stranke najavili su podršku Predlogu zakona o upravljanju
migracijama koji, izmedju ostalog predvidja, uspostavljanje
jedinstvenog sistema prikupljanja, organizovanja i razmene podataka
neophodnih za upravljanje migracijama.
Ministarka zdravlja Slavica Djukić Dejanović kazala je,
obrazlažući poslanicima predloženi zakon o upravljanju migracijama,
da je jedno od najvažnijih rešenja utvrdjivanje novih nadležnosti
Komesarijata za izbeglice koje će se odnositi na oblast upravljanja
migracijama.
Djukić Dejanović je rekla da je novina i to što će Komesarijat za
izbeglice i migracije voditi evidenciju o nestalim licima s ozbirom da
je pitanje nestalih iz izbegličke populacije i medju interno
raseljenih jedna od najvećih problema sa kojima se godinama Srbija
suočava.
Prema njenim rečima, predloženi zakon uredjuje i pitanje dostupnosti
i javnosti informacija koje su od značaja za migraciona pitanja.
"Na taj način omogućeno je da se podigne svest javnosti o značaju
migracija, smanji ksenofobija i unapredi tolerancija prema
različitostima", kazala je ministarka zdravlja.
Predvidjeno je da se na teritoriji autonomne pokrajine i jedinice
lokalne samouprave obrazuju saveti za migracije koji će pratiti i
izveštavati Komesarijat za izbeglice i migracije o migracijama na
svojoj teritoriji i predlagati mere i aktivnosti za efikasnije
upravljanje migracijama.
Kako je predloženo, biće uspostavljen jedinstven sistem
prikupljanja, organizovanja i razmene podataka neophodnih za
upravljanje migracijama.
Kako je vlada navela, prema broju do sada usvojenih zahteva za azil
procenjuje se da je potrebno obezbediti dodatna dva miliona dinara na
godišnjem nivou za smeštaj lica kojima je priznato pravo na
utočište, kao i dodatnih 500.000 dinara za obuku onih koji obavljaju
poslove od značaja za upravljanje migracijama.
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Vlada je zatražila da se taj zakon donese po hitnom postupku da bi se
sprečile štetne posledice dolaska povećanog broja migranata u
Srbiju, obezbedilo ostvarivanje prava licima kojima je priznato pravo
na medjunarodnu zaštitu i povratnika po osnovu spoorazuma o
readmisiji.
Takodje, vlada je navela da je potrebno i informisanje i razumevanje
problema u javnosti koja u ovom trenutku ima negativan stav prema
odredjenim migrantskim grupama.
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DS najavio podršku zakonu o migracijama
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BEOGRAD, 30. oktobra (Tanjug)  Opoziciona Demokratska stranka najavila je danas da će dati podršku
Predlogu zakona o upravljanju migracijama, pošto se, kako ističu, radi o proevropskom zakonu.
"Zakon možda nije idealan, mogao je biti bolji i sadržajniji, možda nismo država koja emigrantima može
da ponudi bolje uslove, ali DS će uvažiti činjenicu da je ovo proevropski zakon i verovatno ga podržati u
danu za glasanje", rekao je poslanik DS Janko Veselinović u skupštinskoj debati o tom zakonskom
predlogu.
On je to obrazložio stavom da se radi o zakonu čiji je cilj pravno regulisanje migracija, kao i položaja
migranata i imigranata i da je važno da je i ova vlada prepoznala taj problem i da će makar normativno
rešiti tu oblast.
Veselinović je najavu podrške zakonu objasnio i činjenicom da je DS na početku mandata ove vlade
rekao da će podržati proevropske zakone i one koji budu u skladu sa proevropskom politikom koju je
vodila prethodna vlada Mirka Cvetkovića.
On je, međutim, uputio kritike aktuelnoj vladi i rekao da je ona "bez jasne orijentacije i jasnog cilja" i da
svojim potezima stvara zabune kako među građanima tako i u međunardnoj zajednici.
"Vlada ima cikluse, pa je tako 15 dana zaljubljenik u Rusiju, 15 dana u zemlje istočnog arapskog sveta,
pa određeno vreme u EU", ocenio je poslanik DS.
Ukazujući da je dobro što će zakon o upravljanju migracijama biti donet, Veselinović je rekao i da bi bilo
bolje da je donet pre zakona o Narodnoj banci Srbije, o povećanju PDV i svakako od zakona o amnestiji,
koji će, ukoliko bude usvojen, kako smatra, omogućiti da "opasni kriminalci budu amnestirani".
Zakonskim predlogom o upravljanju migracijama predviđeno je da nadležnost Komesarijata za izbeglice
bude proširena i na upravljanje migracijama i pomoć azilantima, a biće formirana i jedinstvena baza
podataka o migracijama koju će moći da koriste svi državni organi koji se bave tom delatnošću.
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Zakon o upravljanju migracijama
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Voditelj:
Skupština Srbije nastaviće u utorak sednicu raspravom o predlogu zakona o upravljanju migracijama
koja predviđa da će se Komesarijat za izbeglice baviti poslovima upravljanja migracijama.Sednica
parlamenta na čijem dnevnom redu su predlog zakona o amnestiji,povrđivanje nekoliko sporazuma kao i
izbor Saveta guvernera Narodne banke Srbije počela je 23ćeg oktobra ali je prekinuta kako bi Parlament
raspravljao i usvojio zakon o preuzimanju imovine i obaveza problematičnih banaka.
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Spiker
Skupština Srbije raspravljala je o predlogu Zakona o upravljanju emigracijama,koji predviđa da se
Komeserijat za izbeglice bavi i poslovima upravljanja emigracijama. Predlog je u ime Vlade obrazložila
ministarka zdravlja,Slavica Đukić Dejanović. Vlada je zatražila da se taj zakon donese po hitnom
postupku,da bi se sprečile posledice povećanog broja dolaska emigranata u Srbiju,obezbedilo
ostvarivanje prava licima kojima je priznato pravo na međunarodnu zaštitu i povratnika po osnovu
Sporazuma.
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Spiker:
Pošto je 250 hiljada ljudi dobilo naše državljanstvo u Srbiji sa statusom izbeglica danas živi 66.408 lica,
oko 210 hiljada je interno raseljenih. Sredstvima kojima će Srbija dobiti od donatorske konferencije
održane aprila u Sarajevu kada je sakupljeno miliona evra, trebalo bi da u narednih pet godina bude
rešen stambeni problem tih ljudi.
Reporter, Mirjana Živković:
U nekadašnjem kolektivnom izbegličkom centru u niškoj opštini Pantelej koji je zatvoren još 2005.
godine i danas sa porodicom živi Dragiša Aleksić iz sela Krtog kod Podujeva, kaže uslovi za život su
užasni, po 10. dana su bez struje i vode ali nema se kud osim na ulicu.
Dragiša Aleksić:
Sve što može biti najgore je ovde, vrata na zgradi nemamo, ulaze kerovi, ulaze mačke, ja kada bih dobio
stan mislim ne bih žalio samo zbog mog sina. Zbog njega, za mene ne ali za njega da, da ne ostane na
ulici.
Reporter, Mirjana Živković:
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije trenutno sprovodi anketu po gradovima o potrebama
najugroženijih kako bi već od februara naredne godine krenula realizacija projekta Stambeno
zbrinjavanje izbeglih i raseljenih.
Ivana Antić Ćurko, ruk. Grupe za međunarodnu saradnju, Komesarijat za izbeglice:
Predviđeno je da to bude nekih 20 hiljada stanova, ali kako izgeblice se odluče ako preferiraju više otkup
seoskih domaćinstava ili montažne kuće ili pak pakete građevinskog materijala, jer veliki broj izbeglica je
samostalno počeo proces integracije, na osnovu tih potreba će biti preusmeravana sredstva.
Reporter, Mirjana Živković:
Za trajno rešavanje stambenog problema izbegli u Srbiji , Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj potrebno je 584
miliona evra od čega će naša država dobiti najviše 57%. Evropska unija i Sjedinjene države su se
obavezale da će u narednih pet godina obezbediti nedostajuća sredstva. Na podršku Srbije mogu da
računaju i emigranti koje muče drugi, a ne stambeni problem.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice RS:
Programi zapošljavanja i programi nekih dohodovnih aktivnosti su programi koji trebaju biti ponuđeni
povratnicima po readmisiji, i naravno primeniti pozitivnu diskriminaciju prema ovih grupama, jer svakako
spadaju u jednu od najvularabilnijih kategorija.
Reporter, Mirjana Živković:
Tokom readmisije koja je krenula 2008. godine iz zemalja Zapadne Evrope u Srbiju je vraćeno 8 hiljada
migranata.
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Vizni režim
2014

Voditelj:
I pored toga što su iz Evrope sve glasniji zahtevi da se Srbiji uvede vizni režim broj srpskih stanovnika
koji se odlučuje da ilegalno boravi u inostranstvu se ne smanjuje. Razlog je najčešće ekonomski, a za 6
godina sporazumom o readmisiji u Srbiju je vraćeno oko 8 hiljada lica.
Reporter:
Azil u evropskim zemljama: Nemačkoj, Švedskoj i Švajcarskoj, najčešće traže stanovnici južnog dela
Srbije zbog pomoći koju tamo primaju. Svesni su da je reč o neosnovanom zahtevu i čekaju dan kada će
ih vratiti u Srbiju.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice:
Radi se o licima koja su ilegalno boravila u zemljama zapadne Evrope, a koja su državljani Republike
Srbije ili postoji osnovani dokaz da su sa teritorije Republike Srbije migrirala u zemlje zapadne Evrope.
Reporter:
A kada dođe taj dan i prisilno se vrate za njih počinju novi problemi, upozoravaju iz Komesarijata.
Ivana Antić Ćurko, Komesarijat za izbeglice:
Iskustva su tih lica, da vam kažem, vrlo različita, ali kad uzmete u obzir da je veliki procenat lica romske
nacionalnosti koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji, koji dolaze na ova područja, a najčešće
više nemaju imovinu, nemaju gde da se vrate, ili uopšte nisu imali imovinu ovde, da su to porodice koje
su dug niz godina boravile u zemljama Evrope, da su se tamo rodila deca, da ta deca jednostavno ni ne
znaju danas srpski jezik, da su ipak navikli na neke humanije uslove života, za njih je to šok i teška
situacija i veoma je potreban jedan rok da bi se oni jednostavno ponovo ovde integrisali i da bi mogli da
se uključe u životnu zajednicu.
Reporter:
Da bi im se pomoglo u procesu integracije neophodna je saradnja svih institucija u Srbiji. Anketa koju je
sprovela Međunarodna organizacija za migraciju, a finansirala Evropska Unija, pokazala je da je reč o
nisko obrazovanom stanovništvu. Samo 4% njih zna da koristi računar, a jedna trećina ima vozačku
dozvolu. Ono što je alarmirajuće je podatak da više od polovine njih planira da ponovo ilegalno ide preko
granice.
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Komesarijat: Za azilante se dnevno izdvaja 7.000 evra
NIŠ, 31. oktobra (Tanjug)  Za zbrinjavanje azilanata u centrima u Banji Koviljači i Bogovađi dnevno se
izdvaja oko 7.000 evra za hranu, lekove higijenska sredstva, prevoz, rekla je danas u Nišu predstavnica
Komesarijata za izbeglice Jelena Marić.
To su ljudi koji su mučeni, proganjani, izgladnjivani i najviše ih je iz Somalije, Pakistana i Avganistana,
povećava se broj azilanata iz Sirije, kazala je ona i navela da je od početka godine bilo oko 1.200
tražilaca azila kojima je obezbeđen smeštaj, a da se trenutno u centrima za azil nalazi oko 260 tražilaca
azila, navela je Marić.
Ona je, na konferenciji za novinare, navela da se planira otvaranje trećeg centra kapaciteta oko 400
mesta čija lokacija još nije određena.
Predstavnica Komesarijata za izbeglice Ivana Anić Churko, govoreći o sprovođenju Sporazuma o
readmisiji, navela je da je od 2008. godine iz evropskih zemalja u Srbiju vraćeno oko 8.000 osoba.
Ona je kazala da je reč o ekonomski motivisanim migracijama i da stanovnici Srbije, koji neosnovano
traže azil, najčešće odlaze u Nemačku, Švedsku i Švajcarsku.
Govoreći o položaju izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji, Anić Churko je navela da je u toku
ispitivanje potreba izbeglica i interno raseljenih lica i na osnovu prikupljenih podataka uradiće se projekat
Srbije čija će primena početi polovinom sledeće godine.
Srbija je zemlja sa najvećim brojem izbeglica i interno raseljenih lica u Evropi i oko 300.000 ljudi vodi se
sa tim statusom.
Ona je najavila da će od sredstava prikupljenih na donatorskoj konferenciji u Sarajevu, aprila ove godine,
biti rešavane stambene potrebe izbeglica i da bi tim projektom do krova nad glavom u narednih pet
godina trebalo da dođe 27.000 izbegličkih porodica u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori.
U Sarajevu je prikupljeno oko 300 miliona evra, što je oko 60 odsto potrebnih sredstava.
EU i SAD obećale su da će obezbediti ostatak novca, a države regiona treba da obezbede učešće od 83
miliona evra, a Srbija 33 miliona evra, precizirala je Anić Churko.
U Srbiji bi bilo zbrinuto oko 16.700 porodica kroz izgradnju 10.000 stanova, otkup 2.000 seoskih
domaćinstava, 1.200 montažnih kuća i pomoć u građevinskom materijalu, napomenula je Anić Churko.
Ona je ocenila da izbegli još uvek teško ostvaruju svoja prava u zemljama porekla, a posebno su
problemi izraženi u Hrvatskoj u pogledu vraćanja stanarskog prava.
Marić i Anić Churko su podsetile da će Komesarijat, prema odredbama Zakona o upravljanju migracijama
koji je u proceduri, uskoro promeniti naziv u Komesarijat za izbeglice i migracije.
Tim zakonom detaljnije se uređuje delokrug rada komesarijata u oblasti migracija.
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Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
01.11.2012
Površina:10
Informer
Tiraž:0
Vesti
Redakcija
Jelena Marić; Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Za azilante dnevno 7.000 evra
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

01.11.2012
Blic
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Izbeglicama 10.000 stanova
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:128530

01.11.2012
Blic
Novi Sad
S.S
Izbeglice

Stanovi za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:60
Tiraž:165227

01.11.2012
Večernje novosti
Društvo
Redakcija
Izbeglice; azil

Za smeštaj dnevno 7.000 evra
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:7000

01.11.2012
Narodne novine  Niš
Naš Niš
M.R
Izbeglice

Ne zna se kome je teže
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Autori:
Teme:

Naslov:
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Narodne novine  Niš
Naš Niš
M.R
Izbeglice

Ne zna se kome je teže

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 6

2/2

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
Naslovna strana
azil

Šverc ljudi
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Naslov:

Napomena:
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Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
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Šverc ljudi
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Rubrika:
Autori:
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Naslov:
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01.11.2012
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Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 1

3/5

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
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Napomena:
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01.11.2012
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
Naslovna strana
azil

Šverc ljudi

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 1

5/5

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
01.11.2012
Emisija 01.11.2012 13:00:00
Prva televizija
Prilog 01.11.2012 13:07:00
Tačno 1
Sonja Urošević
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
01.11.2012 14:00:00
01.11.2012 13:09:12

Trajanje
60:00
2:12

Readmisija
2353

Spiker
Sve je veći broj povratnika po readmisiji koji se vraćaju u Niš i u okolna mesta. Proces dobijanja statusa
azilanta traje dugo i svi oni koji ne ispune tražene uslove ili ih nikada nisu ispunjavali vraćaju se u zemlju
po osnovu sporazuma o readmisiji. Bez obzira na to što se mnogi deportuju natrag u zemlju većina
povratnika planira da ponovo pokuša da ode.
Sonja Urošervić, reporter
Jedan od mnogih koji su bolje uslove života potražili u inostranstvu kaže da je nekoliko puta išao u
Nemačku da radi i dobrovoljno se vraćao, ali kada je poslednji put sa suprugom i petoro dece krenuo
vratili su ih sa granice.
Sagovornik
Ne planiram da idem sam, a ovako sa decom i suprugom nema šanse. Ja da idem opet će me vraćati i
samo ću da se igram.
Sonja Urošervić, reporter
Saša Alilović kaže da je zbog teške ekonomske situacije mnogo puta razmišljao o odlasku iz zemlje, ali
videvši da mnoge vraćaju svaki put je odustao. Ako ipak odluči da ode planira da sa sobom povede i
porodicu.
Saša Alilović
I ako i idem tamo u Nemačku možda idem na mesec, dva ili tri, zaradim negde privatno i da se vratim.
Sonja Urošervić, reporter
Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice najčešće se odlazi za Nemačku, Švedsku i
Švajcarsku. Više od dve trećine ljudi odlazi porodično, a više od polovine planira da pokuša ponovo u
istoj ili nekoj drugoj zemlji. Najčešće je reč o nisko obrazovanom stanovništvu, od čega je polovina
završila samo osnovnu školu.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
Radi se o licima koja su ilegalno boravila u zemljama zapadne Evrope, a koja su državljani Republike
Srbije i koja ili postoji osnovani dokaz da su sa teritorije Republike Srbije migrirala u zemlje zapadne
Evrope.
Sonja Urošervić, reporter
Ivana Anić Ćurko iz Komesarijata kaže da su povratnici po readmisiji najčešće Romi, a dolazak u Srbiju
posle mnogo godina uvek je veliki šok i neophodno je vreme za adaptaciju.
Ivana Anić Ćurko, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
Najčešće više nemaju ovde imovinu, nemaju gde da se vrate ili uopšte nisu imali imovinu ovde, da su to
porodice koje su dug niz godina boravile u zemljama Evrope, da su im se tamo rodila deca, da ta deca
jednostavno ni ne znaju danas srpski jezik.
Sonja Urošervić, reporter
Od 2008. godine do danas u Srbiju je po sporazumu o readmisiji vraćeno oko 8000 ljudi.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
01.11.2012
Emisija 01.11.2012 19:00:00
Prva televizija
Prilog 01.11.2012 19:10:00
Vesti 19
Sonja Urošević
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
01.11.2012 19:30:00
01.11.2012 19:12:12

Trajanje
30:00
2:12

Readmisija
2354

Spiker:
Sve je veći broj povratnika po readmisiji. Oni dolaze u Niš i okolna mesta. Proces dobijanja statusa
azilanta traje dugo i svi koji ne ispune tražene uslove, ili ih nikada nisu ispunjavali, vraćaju se u zemlju
po osnovu sporazuma o readmisiji. Bez obzira na to što se mnogi deportuju natrag u zemlju, većina
povratnika planira da ponovo pokuša da ode.
Reporter Sonja Urošević:
Jedan od mnogih koji su bolje uslove života potražili u inostranstvu, kaže da je nekoliko puta išao u
Nemačku da radi i dobrovoljno se vraćao, ali kada je poslednji put sa suprugom i petoro dece krenuo
vratili su ih sa granice.
Azilant povratnik:
Planiram da idem sam, a ovako sa decom, sa suprugom, nema šanse. Ja da idem opet, oni opet će me
vraćaju i šta ću ja? Samo ću se igram.
Reporter Sonja Urošević:
Saša Alilović kaže da je zbog teške ekonomske situacije mnogo puta razmišljao o odlasku iz zemlje ali,
videvši da mnoge vraćaju, svaki put odustao. Ako ipak odluči da ode planira da sa sobom povede i
porodicu.
Saša Alilović:
I ako idem tamo u Nemačku, možda idem mesec, dva do tri meseca, da radim negde privatno i da se
vratim.
Reporter Sonja Urošević:
Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice, najčešće se odlazi u Nemačku, Švedsku i
Švajcarsku. Više od 2/3 ljudi odlazi porodično a više od polovine planira da pokuša ponovo u istoj ili
nekoj drugoj zemlji. Najčešće je reč o niskoobrazovanom stanovništvu, od čega je polovina završila samo
osnovnu školu.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Radi se o licima koja su ilegalno boravila u zemljama Zapadne Evrope, a koji su državljani Republike
Srbije, ili postoji osnovani dokaz da su sa teritorije Republike Srbije migrirala u zemlje Zapadne Evrope.
Reporter Sonja Urošević:
Ivana Anić Ćurko iz Komesarijata kaže da su povratnici po readmisiji najčešće Romi, a dolazak u Srbiju
posle mnogo godina uvek je veliki šok i neophodno je vreme za adaptaciju.
Ivana Anić Ćurko, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Najčešće nemaju više ovde imovinu, nemaju gde da se vrate ili uopšte nisu imali imovinu ovde. Da su to
porodice koje su dug niz godina boravile u zemljama Evrope i da su se tamo rodila deca, da ta deca
jednostavno ni ne zanaju srpski jezik.
Reporter Sonja Urošević:
Od 2008. godine do danas u Srbiju je po sporazumu o readmisiji vraćeno oko 8 hiljada ljudi.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

01.11.2012
Tanjug

09:55

Tanjug
Migracije

Rezultati projekta Migracije za razvoj na zapadnom Balkanu
1315

q
BEOGRAD, 1. novembra (Tanjug)  Priznavanje međunarodnih diploma i priznavanje kvalifikacija
povratnicima i ljudima koji se usavršavaju u inostranstvu jedan je od prioriteta, saopšto je danas Srpski
siti klub iz Londona prilikom predstavljanja rezultata projekta Migracije za razvoj na zapadnom Balkanu.
Prema njihovim navodima, mnoge domaće i strane kompanije žele da angažuju stručnjake iz
inostranstva na određenim pozicijama zbog iskustva i poznavanja tržišta i tu postoji šansa za naše
stručnjake koji žele da se vrate u Srbiju.
Kako je navedeno, odličan primer je kompanija JAT ervejz ( JAT Airways) koja je u okviru projekta
Migracije za razvoj na zapadnom Balkanu zaposlila povratnika zaduženog za razvoj kol centra na
nemačkom jeziku za korisnike usluga te kompanije.
Rezultate projekta predstavnicima zemalja EU, ministarstava i vlade predstavio je konzorcijum koji
predvodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).
Projekat se bavi jačanjem kapaciteta Migracionih servisnih centara, a jedna od njegovih komponenti
odnosi se na stvaranje šansi za povratak ljudskog kapitala i unapređivanje partnerstava između zemalja
porekla i odredišta.
Projekat finansira Evropska komisija, sufinansira Nemačka savezna kancelarija za migracije (BAMF) i
Razvojni fond Međunarodne oganizacije za migracije.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

26.10.2012
Vršačka kula
Lokalna samouprava
N.T.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Opština pomaže u trajnom zbrinjavanju

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:250
Tiraž:0
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
25.10.2012
Površina:120
Takovske novine  Gornji Milanovac
Tiraž:0
Panorama
S.M.R.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Izrada lokalnih akcionih planova

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
01.11.2012
Površina:120
Privredni pregled
Tiraž:0
Društvo i ekonomija
B.LJ.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Jelena Marić; Izbeglice

Donacijama do krova
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

01.11.2012
Blic
Društvo
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Za azilante dnevno 7.000 evra

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:5
Tiraž:128530
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:30000

01.11.2012
Danas
Hronika
R.D.
Izbeglice

Konkurs za stanove za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
01.11.2012
Površina:10
Informer
Tiraž:0
Vesti
Redakcija
Jelena Marić; Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Za azilante dnevno 7.000 evra
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

01.11.2012
Blic
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Izbeglicama 10.000 stanova
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:128530

01.11.2012
Blic
Novi Sad
S.S
Izbeglice

Stanovi za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:60
Tiraž:165227

01.11.2012
Večernje novosti
Društvo
Redakcija
Izbeglice; azil

Za smeštaj dnevno 7.000 evra

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:7000

01.11.2012
Narodne novine  Niš
Naš Niš
M.R
Izbeglice

Ne zna se kome je teže

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:7000

01.11.2012
Narodne novine  Niš
Naš Niš
M.R
Izbeglice

Ne zna se kome je teže

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
Naslovna strana
azil

Šverc ljudi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
Naslovna strana
azil

Šverc ljudi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
Naslovna strana
azil

Šverc ljudi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
Naslovna strana
azil

Šverc ljudi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:3000
Tiraž:0

01.11.2012
NS Reporter
Naslovna strana
azil

Šverc ljudi

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 1

5/5

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
01.11.2012
Emisija 01.11.2012 13:00:00
Prva televizija
Prilog 01.11.2012 13:07:00
Tačno 1
Sonja Urošević
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
01.11.2012 14:00:00
01.11.2012 13:09:12

Trajanje
60:00
2:12

Readmisija
2353

Spiker
Sve je veći broj povratnika po readmisiji koji se vraćaju u Niš i u okolna mesta. Proces dobijanja statusa
azilanta traje dugo i svi oni koji ne ispune tražene uslove ili ih nikada nisu ispunjavali vraćaju se u zemlju
po osnovu sporazuma o readmisiji. Bez obzira na to što se mnogi deportuju natrag u zemlju većina
povratnika planira da ponovo pokuša da ode.
Sonja Urošervić, reporter
Jedan od mnogih koji su bolje uslove života potražili u inostranstvu kaže da je nekoliko puta išao u
Nemačku da radi i dobrovoljno se vraćao, ali kada je poslednji put sa suprugom i petoro dece krenuo
vratili su ih sa granice.
Sagovornik
Ne planiram da idem sam, a ovako sa decom i suprugom nema šanse. Ja da idem opet će me vraćati i
samo ću da se igram.
Sonja Urošervić, reporter
Saša Alilović kaže da je zbog teške ekonomske situacije mnogo puta razmišljao o odlasku iz zemlje, ali
videvši da mnoge vraćaju svaki put je odustao. Ako ipak odluči da ode planira da sa sobom povede i
porodicu.
Saša Alilović
I ako i idem tamo u Nemačku možda idem na mesec, dva ili tri, zaradim negde privatno i da se vratim.
Sonja Urošervić, reporter
Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice najčešće se odlazi za Nemačku, Švedsku i
Švajcarsku. Više od dve trećine ljudi odlazi porodično, a više od polovine planira da pokuša ponovo u
istoj ili nekoj drugoj zemlji. Najčešće je reč o nisko obrazovanom stanovništvu, od čega je polovina
završila samo osnovnu školu.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
Radi se o licima koja su ilegalno boravila u zemljama zapadne Evrope, a koja su državljani Republike
Srbije i koja ili postoji osnovani dokaz da su sa teritorije Republike Srbije migrirala u zemlje zapadne
Evrope.
Sonja Urošervić, reporter
Ivana Anić Ćurko iz Komesarijata kaže da su povratnici po readmisiji najčešće Romi, a dolazak u Srbiju
posle mnogo godina uvek je veliki šok i neophodno je vreme za adaptaciju.
Ivana Anić Ćurko, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
Najčešće više nemaju ovde imovinu, nemaju gde da se vrate ili uopšte nisu imali imovinu ovde, da su to
porodice koje su dug niz godina boravile u zemljama Evrope, da su im se tamo rodila deca, da ta deca
jednostavno ni ne znaju danas srpski jezik.
Sonja Urošervić, reporter
Od 2008. godine do danas u Srbiju je po sporazumu o readmisiji vraćeno oko 8000 ljudi.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
01.11.2012
Emisija 01.11.2012 19:00:00
Prva televizija
Prilog 01.11.2012 19:10:00
Vesti 19
Sonja Urošević
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
01.11.2012 19:30:00
01.11.2012 19:12:12

Trajanje
30:00
2:12

Readmisija
2354

Spiker:
Sve je veći broj povratnika po readmisiji. Oni dolaze u Niš i okolna mesta. Proces dobijanja statusa
azilanta traje dugo i svi koji ne ispune tražene uslove, ili ih nikada nisu ispunjavali, vraćaju se u zemlju
po osnovu sporazuma o readmisiji. Bez obzira na to što se mnogi deportuju natrag u zemlju, većina
povratnika planira da ponovo pokuša da ode.
Reporter Sonja Urošević:
Jedan od mnogih koji su bolje uslove života potražili u inostranstvu, kaže da je nekoliko puta išao u
Nemačku da radi i dobrovoljno se vraćao, ali kada je poslednji put sa suprugom i petoro dece krenuo
vratili su ih sa granice.
Azilant povratnik:
Planiram da idem sam, a ovako sa decom, sa suprugom, nema šanse. Ja da idem opet, oni opet će me
vraćaju i šta ću ja? Samo ću se igram.
Reporter Sonja Urošević:
Saša Alilović kaže da je zbog teške ekonomske situacije mnogo puta razmišljao o odlasku iz zemlje ali,
videvši da mnoge vraćaju, svaki put odustao. Ako ipak odluči da ode planira da sa sobom povede i
porodicu.
Saša Alilović:
I ako idem tamo u Nemačku, možda idem mesec, dva do tri meseca, da radim negde privatno i da se
vratim.
Reporter Sonja Urošević:
Prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice, najčešće se odlazi u Nemačku, Švedsku i
Švajcarsku. Više od 2/3 ljudi odlazi porodično a više od polovine planira da pokuša ponovo u istoj ili
nekoj drugoj zemlji. Najčešće je reč o niskoobrazovanom stanovništvu, od čega je polovina završila samo
osnovnu školu.
Jelena Marić, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Radi se o licima koja su ilegalno boravila u zemljama Zapadne Evrope, a koji su državljani Republike
Srbije, ili postoji osnovani dokaz da su sa teritorije Republike Srbije migrirala u zemlje Zapadne Evrope.
Reporter Sonja Urošević:
Ivana Anić Ćurko iz Komesarijata kaže da su povratnici po readmisiji najčešće Romi, a dolazak u Srbiju
posle mnogo godina uvek je veliki šok i neophodno je vreme za adaptaciju.
Ivana Anić Ćurko, Komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Najčešće nemaju više ovde imovinu, nemaju gde da se vrate ili uopšte nisu imali imovinu ovde. Da su to
porodice koje su dug niz godina boravile u zemljama Evrope i da su se tamo rodila deca, da ta deca
jednostavno ni ne zanaju srpski jezik.
Reporter Sonja Urošević:
Od 2008. godine do danas u Srbiju je po sporazumu o readmisiji vraćeno oko 8 hiljada ljudi.
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

01.11.2012
Tanjug

09:55

Tanjug
Migracije

Rezultati projekta Migracije za razvoj na zapadnom Balkanu
1315

q
BEOGRAD, 1. novembra (Tanjug)  Priznavanje međunarodnih diploma i priznavanje kvalifikacija
povratnicima i ljudima koji se usavršavaju u inostranstvu jedan je od prioriteta, saopšto je danas Srpski
siti klub iz Londona prilikom predstavljanja rezultata projekta Migracije za razvoj na zapadnom Balkanu.
Prema njihovim navodima, mnoge domaće i strane kompanije žele da angažuju stručnjake iz
inostranstva na određenim pozicijama zbog iskustva i poznavanja tržišta i tu postoji šansa za naše
stručnjake koji žele da se vrate u Srbiju.
Kako je navedeno, odličan primer je kompanija JAT ervejz ( JAT Airways) koja je u okviru projekta
Migracije za razvoj na zapadnom Balkanu zaposlila povratnika zaduženog za razvoj kol centra na
nemačkom jeziku za korisnike usluga te kompanije.
Rezultate projekta predstavnicima zemalja EU, ministarstava i vlade predstavio je konzorcijum koji
predvodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM).
Projekat se bavi jačanjem kapaciteta Migracionih servisnih centara, a jedna od njegovih komponenti
odnosi se na stvaranje šansi za povratak ljudskog kapitala i unapređivanje partnerstava između zemalja
porekla i odredišta.
Projekat finansira Evropska komisija, sufinansira Nemačka savezna kancelarija za migracije (BAMF) i
Razvojni fond Međunarodne oganizacije za migracije.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

26.10.2012
Vršačka kula
Lokalna samouprava
N.T.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Opština pomaže u trajnom zbrinjavanju

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:250
Tiraž:0

Strana: 2

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
25.10.2012
Površina:120
Takovske novine  Gornji Milanovac
Tiraž:0
Panorama
S.M.R.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Izrada lokalnih akcionih planova

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:130
Tiraž:128530

03.11.2012
Blic
Društvo
M.R.Petrović
Izbeglice; azil

Policija traži pozivno pismo ako sumnja na azilante
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:350
Tiraž:165227

03.11.2012
Večernje novosti
Reportaže
B.H.; B.P
azil

Strah ima svoje lice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:36000

03.11.2012
Dnevnik
Društvo
Redakcija
azil

Problem lažnih azilanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

03.11.2012
Dnevnik
Novosadska hronika
G.Č.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Pomoć u građevinskom materijalu

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:100
Tiraž:36000
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kliping centar Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:120357

03.11.2012
Politika
Srbija
Redakcija
Izbeglice

Dodela pomoći interno raseljenim osobama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:480
Tiraž:36000

04.11.2012
Dnevnik
Bez naslova
Miša Vujačić
azil

Me može, brate, ni muva da prođe
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:480
Tiraž:36000

04.11.2012
Dnevnik
Bez naslova
Miša Vujačić
azil

Me može, brate, ni muva da prođe

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:150000

05.11.2012
24 sata
Novi Sad
sa
Izbeglice

Pomoć interno raseljenim licima
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:40
Tiraž:128530

05.11.2012
Blic
Novi Sad
S.A.
Izbeglice

Pomoć interno raseljenima
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:0

05.11.2012
Informer
Vesti
Redakcija
Izbeglice

Beže u EU
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:250
Tiraž:30000

05.11.2012
Danas
Politika/Društvo
J.Diković
azil

Kontrola na granicama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:250
Tiraž:30000

05.11.2012
Danas
Politika/Društvo
J.Diković
azil

Kontrola na granicama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

05.11.2012
Blic
Vojvodina
Z.V.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Humanitarni paketi

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:50
Tiraž:128530
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
22.10.2012
Površina:180
Vršačke vesti
Tiraž:0
Bez naslova
A.P.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Briga za izbegle i raseljene
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:120
Tiraž:117727

06.11.2012
Press
Hronika
D.K.
Migracije

Taksisti opljačkali azilante iz Somalije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:25
Tiraž:117727

06.11.2012
Press
Hronika
Ag.
Izbeglice

Prevozio 21 imigranta
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

06.11.2012
Blic
Politika
Redakcija
azil

Banović: bezvizni režim nije ugrožen
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:120357

06.11.2012
Politika
Srbija
A.Isakov
Izbeglice

Ne smanjuje se broj ilegalnih migranata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:120357

06.11.2012
Politika
Srbija
A.Isakov
Izbeglice

Ne smanjuje se broj ilegalnih migranata

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:150
Tiraž:36000

06.11.2012
Dnevnik
Crna hronika
M.V.
Migracije

U kombiju 21 ilegalac
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

26.10.2012
Somborske novine
Bez naslova
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Seoske kuće za izbegla lica

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:110
Tiraž:0
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

31.10.2012
Sremske novine  Sr. Mitrovica
Bez naslova
S.Mihajlović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Građevinskimaterijal za 14 porodica

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:80
Tiraž:0
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

06.11.2012
TV B92
Jutarnje vesti
Redakcija
azil

Početak
Emisija 06.11.2012 10:00:00
Prilog 06.11.2012 10:07:00

Kraj
06.11.2012 10:30:00
06.11.2012 10:07:27

Trajanje
30:00
0:27

Zloupotreba bezviznog režima
389

Spiker:
Zemlje zapadnog Balkana će uložiti maksimalan napor da spreče svoje građane da podnose neosnovane
zahteve za azil i zloupotrebljavaju bezvizni režim sa EU, poručili su zvaničnici na Forumu ministara
unutrašnjih poslova i pravde zapadnog Balkana i EU u Tirani. Broj zahteva za azil ove godine se povećao
za 73%, rekla je evropska komesarka za unutrašnje poslove Sesilija Malstrom.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
06.11.2012
Emisija 06.11.2012 22:30:00
Svet + info
Prilog 06.11.2012 22:40:00
Vesti 22.30 / Svet + info
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
06.11.2012 23:10:00
06.11.2012 22:40:33

Trajanje
40:00
0:33

Predlog zakona o amnestiji
583

Voditelj:
Skupština Srbije završila je večeras razmatranje amandmana za predlog zakona o amnestiji, a rad će
nastaviti sutra razmatranjem amandmana na predlog zakona o upravljanju migracija koji predviđa da će
se Komesarijat za izbeglice baviti poslovima iz te oblasti. Predlog zakona o upravljanju migracijama
predviđa da se na teritoriji autonomsne pokrajine i jedinice lokalne obrazuju saveti za migracije koji će
pratiti i izveštavati Komesarijat za izbeglice i migracije o migracijama na svojoj teritoriji i predlagati mere
i aktivnosti za efikasnije upravljanje migracijama.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:120357

07.11.2012
Politika
Srbija
Redakcija
Izbeglice

Izbeglim i raseljenim porodicama 110 kuća
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:30000

07.11.2012
Danas
Društvo
Redakcija
azil

Koji je Vaš sledeći potez?
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
07.11.2012
Površina:30
Večernje novosti
Tiraž:165227
Vojvodina
J.B.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Paketi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

07.11.2012
Dnevnik
Vojvodina
M.Mć.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Prehrambeni paketi najugroženijima

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:150
Tiraž:36000
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

07.11.2012
Beta

14:07

Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

SkupŠtina o zaŠtiti podataka o ličnosti i o migracijama
1434

BEOGRAD, 7. novembar 2012. (Beta)  SkupŠtina Srbije nastaviće danas
rad razmatranjem amandmana na dopune Zakona o zaŠtiti podataka o
ličnosti i na Predlog zakona o upravljanju migracijama, koji
predvidja da će se Komesarijat za izbeglice baviti i poslovima
upravljanja migracijama.
Predlog zakona o dopunama Zakona o zaŠtiti podataka o ličnosti
podneo je poslanik Demokratske stranke Srdjan Miković, koji je naveo
da je taj propis uskladjen s propisima EU.
Dopunama zakona predvidjena je mogućnost da Infostan i komunalna
preduzeća mogu da uz redovne uplatnice Šalju i uplatnice za
humanitarne svrhe ako im se obrati institucija koja se bavi
humanitarnim radom.
Predlog zakona o upravljanju migracijama koji je podnela Vlada Srbije,
predvidja da se na teritoriji autonomne pokrajine i jedinice lokalne
samouprave obrazuju saveti za migracije koji će pratiti i
izveŠtavati Komesarijat za izbeglice i migracije o migracijama na
svojoj teritoriji i predlagati mere i aktivnosti za efikasnije
upravljanje migracijama.
Kako je predloženo, biće uspostavljen jedinstven sistem
prikupljanja, organizovanja i razmene podataka neophodnih za
upravljanje migracijama.
Parlament rad nastavlja u deset časova.
Tekuća sednica počela je 23. oktobra, a prekidana je dva puta, prvo
zbog usvajanja zakona kojim su imovina i obaveza Nove Agrobanke
prenete na Poštansku Štedionicu, a drugi put zbog usvajanja izmena
Zakona o Narodnoj banci Srbije.
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

07.11.2012
14:07
www.b92.net
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?
Tanjug
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Skupština o zaštiti podataka
1625

Izvor: Tanjug
Beograd  Skupština Srbije nastavila je danas aktuelnu sednicu razmatranjem amandmana na
predloženi zakon o upravljanju migracijama.
Na taj zakonski predlog poslanici su uložili oko 20 amandmana.
Predloženim zakonom predviđeno je proširenje nadležnosti Komesarijata za izbeglice i na upravljanja
migracijama i pomoć azilantima, a biće formirana i jedinstvena baza podataka o migracijama, koju će
moći da koriste svi državni organi koji se bave tom delatnošću.
Poslanici su aktuelnu sednicu, drugu u jesenjem zasedanju, započeli 23. oktobra, a na njenom dnevnom
redu je ukupno 11 zakonskih predloga i drugih akata.
Ona je u dva navrata bila prekidana  prvi put zbog usvajanja zakona kojim je omogućen prenos imovine
i obaveza "Nove agrobanke" na Poštansku štedionicu, a drugi put zbog usvajanja izmena Zakona o
Narodnoj banci Srbije.
U dosadašnjem toku sednice razmotreni su svi zakonski i drugi akti u načelu, a Predlog zakona o
amnestiji razmotren je i u pojedinostima.
Sutra nova sednica
Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović sazvao je za sutra novu sednicu parlamenta na kojoj će
poslanici razmatrati predloge odluka o izboru Saveta guvernera Narodne banke Srbije i izboru direktora
Uprave za nadzor nad finansijkim institucijama.
Ta dva predloga jedine su tačke dnevnog reda pete sednice redovnog jesenjeg zasednja, koja je
zakazana za sutra u 12 sati.
Oba predloga podneo je skupštinski Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja sredstava,
saopšteno je iz Skupštine Srbije.
Inače, Predlog odluke o izboru Saveta guvernera NBS nalazio se na dnevnom redu aktuelne sednice
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Skupština o zaštiti podataka
832

parlamenta, ali je Odbor povukao iz procedure taj predlog kako bi predsednik i članovi Saveta bili
izabrani po novim izmenama Zakona o NBS, koje je Skupština Srbije usvojila pre dva dana.
Odbor je juče na sednici odlučio da povuče iz procedure kako taj predlog, tako i Predlog odluke za izbor
direktora Uprave, koji se nalazio u skupštinskoj procedure, ali nije bio na dnevnom redu plenuma.
Odbor je potom, u toku jučerašnjeg dana utvrdio novi predlog odluke o izboru Saveta guvernera NBS, pa
je tako za predsednika Saveta na mandat od pet godina predložen Nebojša Savić, a za članove Stojan
Stamenković, čiji će mandat trajati četiri godine, Miladin Kovačević, sa mandatom od tri, Nikola
Martinović, sa mandatom od dve i Ivan Nikolić na mandat od godinu dana. Sve kandidate predložile su
zajedno poslaničke grupe SNS, SPS i URS.
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Pregovori sa EU
1835

Spiker
Potpredsednica Vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da su male šanse Srbije
za dobijanje uslovnog datuma u decembru za početak pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Ona je
izjavila da je Vlada formirala koordinaciono telo za pristupanje EU kojim rukovodi premijer Ivica Dačić. U
toku je formiranje 35 podgrupa za pripremu pregovora i za same pregovore o članstvu u EU
Potpredsednica Vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je danas da bezvizni režim
Srbije trenutno nije ugrožen navodeći da je zbog pojačanih mera kontrole na graničnim prelazima od 2.
juna do danas vraćeno oko 5.000 građana koji su imali nameru da traže azil u zemljama zapadne
Evrope. Grubješić je najavila da će Ministarstvo pravde kao jednu od mera za smanjenje broja lažnih
azilanata predložiti izmene Krivičnog zakonika kojim će se traženje lažnog azila tretirati kao krivično delo
i da se nada da će to uskoro i biti usvojeno. Skupština Srbije iscrpela je sve tačke dnevnog reda o kojima
će se izjasniti sutra. Glasaće između ostalog i o predlogu zakona o upravljanju migracijama. Predloženim
zakonom predviđeno ej proširenje nadležnosti Komeserijata za izbeglice i na upravljanje migracijama ,
pomoć azilantima i biće formirana jedinstvena baza podataka o migracijama koju će moći da koriste svi
državni organi koji se bave tom delatnošću. Inače broj tražilaza azila sa zapadnog Balkana u zemlje
Šengena ponovo zabrinjavajuće raste piše u najnovijem izveštaju Pronteksa evropske službe za granice
sa sedištem u Varšavi o mehnizmu monitoringa primene bezviznog režima. Izveštaj o kojem su uvid
imale banjalučke nezavisne novine rađen je za septembar i navodi se da je broj azilanata najviši u ovoj
godini veći je čak za 64% u odnosnu an 4 prethodne sedmice a po obimu prednjače Srbija iMakedonija.
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Donacija za izbeglice
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Spiker:
A problem izbeglih i prognanih lica koja su konačni mir i egzistenciju pronašli na zapadu Bačke u
Somboru više od dve decenije opterećiju ovu varoš. Da se ne radi o trivijalnom problemu govori i
podatak da je gotovo celu deceniju od početka dezintegracije nekadašnje velike Jugoslavije skoro svaki
četvrti žitelj Sombora imao izbeglički status, što povratkom na nekadašnja ognjišta, odlaskom u treće
zemlje ali i integracijom, što zbog potrage za boljim ekonomskim okruženjem, ovaj broj u nevolji se više
prepolovio u proteklih 10 godina, ali izbeglično prognanička populacija u Somboru je i dalje iznad srpskog
proseka. Upravo zbog toga nadležni državni organi i institucije i dalje čine sve što je u njihovoj moći da
olakšaju život ovim Somborcima i Somborkama pa je tako u ovdašnjem povereništvu za izbeglice
početkom sedmice podeljeno 190 humanitarnih prehrambenih paketa. Ovi paketi su otišli u ruke izbeglim
i prognanim osobama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine kao i raseljenim sa Kosova i Metohije. Prema
rečima Zlatka Milićevića poverenika za izbegla i prognana lica paketi od oko 30 kg sadrže brašno, šećer,
testeninu, konzerve, pasulj i pirinač. Donator je Komeserijat za izbegla i prograna lica Republike Srbije.
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Rasprava o zakonima
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Psiker
A Skupština Srbije nastavlja danas aktuelnu sednicu razmatranjem amandmana na izmenu Zakona o
zaštiti podataka o ličnosti,a potom i na predložena zakonska rešenja o upravljanju migracijama.
Predloženim izmenama Zakona o zaštiti podataka ličnosti,koji j epredložio predsednik opozicione
DS,Srđan Nikolić, predviđeno je da obrađivač podataka o ličnosti može te podatke da prikuplja i obrađuje
u cilju prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe. Nikolić je ranije Tanjugu rekao da je njegov
zakonski predlog dokaz da postoje oblasti koje su od opšte koristi,a oko kojih je,bez obzira na političku i
stranačku pripadnost, moguće postići koncenzus.nakon što o pojedinostima pretresu taj zakon,poslanici
će razmotriti i predloženi Zakon o upravljanju migracijama,na koji su poslanici uložili oko 20
amandmana. Predviđenim zakonom predviđeno je proširenje nadležnosti Komeserijata za izbeglice na
upravljanje migracijama i pomoć azilantima,a biće formirana jedinstvena baza podataka o migracijama
koju će moći da koriste svi državni organi koji se bave tom delatnošću.
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Male šanse za uslovni početak pregovora
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Spiker:
Potpredsednica Vlade Srbije za evropske integracije, Suzana Grubješić ocenila je, da su male šanse da
Srbija u decembru dobije uslovni datum za početak pregovora o pridruživanju EU. Prema njenim rečima,
bezvizni režim Srbije trenutno nije ugrožen.
Novinar:
Grubješić je navela, da je zbog pojačanih mera kontrole na graničnim prelazima, od 2. juna do danas,
vraćeno oko 5000 građana koji su imali nameru da traže azil u zemljama zapadne Evrope.
Suzana Grubješić, potpredsednica Vlade RS:
Smanjen je i praktično ukinut taj organizovani prelazak, odnosno organizovani dolazak državljana Srbije
u zemlje zapadne Evrope u kojima traže azil. I za sada svi možemo odgovorno da kažemo, da bezvizni
režim nije ugrožen. To ne znači, da je trajno rešen problem.
Novinar:
Kao jednu od mera za smanjenje broja lažnih azilanata, predložićemo izmene Krivičnog zakonika kojim
će se traženje lažnog azila tretirati kao krivično delo, rekla je Grubješić i dodala, da se nada, da će to
uskoro i biti usvojeno. Gruješić je ocenila, da su male šanse da Srbija u decembru dobije uslovni datum
za početak pregovora o pridruživanju EU.
Suzana Grubješić, potpredsednica Vlade RS:
Ne verujem da do decembra možemo da postignemo bilo kakvo održivo i dugotrajno rešenje, kako se to
kaže, u preporukama Evropskog saveta, što bi nam otvorilo mogućnost dobijanja datuma za početak
pregovora.
Novinar:
Vlada Srbije formirala je koordinaciono telo za pristupanje EU kojim rukovodi premijer, Ivica Dačić, a u
toku je formiranje 35 podgrupa za pripremu pregovora i pregovora o članstvu Srbije u EU.
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Ministarka: Ljudi žive bez struje, vode i puteva
1729

BEOGRAD, 7. novembra 2012. (Beta)  U delu nerazvijenih opština u
Srbiji žive ljudi bez priključaka za struju i vodu, a do njihovih
kuća nisu izgrađeni ni osnovni putevi, izjavila je danas ministarka
energetike Zorana Mihajlović.
"Uslov za razvoj je postojanje najosnovnijih stvari  vode, struje i
puteva. A toga u jednom delu nerazvijenih opština nema i moramo
učiniti sve da to stanje popravimo", rekla je Zorana Mihajlović na
konferenciji "Održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja" u
Palati Srbija.
Ministarka energetike je istakla da je poboljšanje uslova života
milion ljudi, koji žive u 46 nerazvijenih opština u Srbiji, "moralna
obaveza i dužnost vlasti".
Ona je kao dobre primere za podsticanje regionalnog razvoja navela
gradnju solarne elektrane vrednosti više od jedne milijarde evra, u
okviru projekta koji bi mogao da zaposli 1.000 ljudi, kao i izgradnju
gasovoda RaškaKopaonikNovi Pazar i NišDimitrovgrad.
"Zapošljavanje nekoliko hiljada ljudi sprečiće njihov odlazak iz
nerazvijenih područja i popraviti lošu demografsku sliku", rekla je
ona.
Ambasador EU u Srbiji Vensan Dežer rekao je da su nerazvijena
područja u Srbiji "jako težak problem" za čije su rešavanje
neophodni decentralizacija, dobro upravljanje, zapošljavanje i dobra
upotreba domaće i strane pomoći.
"Ako se taj problem ne reši, Srbija će se suočiti sa migracijom i
neravnomernim razvojem", rekao je Dežer i istakao da je za rešavanje
tog problema potrebno zajedničko angažovanje Vlade i međunarodnih
partnera.
Dežer je najavio i realizaciju projekta izgradnje 16.000 stanova za
izbeglice.
On je ukazao da u Srbiji nema strategije regionalnog razvoja, već da
samo postoji okvir, i da je na tome potrebno više raditi u
budućnosti.
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Dežer: EU će finansirati gradnju 16.000 stanova
1534

Evropska unija finansijski će pomoći izgradnju oko 16.000 stanova za zbrinjavanje preostalih raseljenih i
izbeglih osoba u Srbiji, izjavio je danas u Kraljevu šef Delegacije EU u našoj zemlji Vensan Dežer.
On je obišao novu zgradu u Kraljevu, u koju je useljeno 20 porodica čiju je izgradnju u Boračkom
naselju, EU pomogla sa 300.000 eura.
Dežer je kazao da će delegacija EU u Srbiji tražiti sredstva od evropskih fondova, fondova SAD i drugih
finansijskih institucija kako bi se izgradilo nedostajućih 16.000 stanova u Srbiji za raseljene i izbegle
osobe.
Komesar za izbeglice Vladimir Cucić je kazao da je u početku bilo oko 700 kolektivnih centara, a da je
sada ostalo nešto više od 20.
On je kazao da je u Kraljevu preostao kolektivni centar "Mataruška banja", gde još uvek ima pedesetak
osoba.
Evropska unija je do sada izdvojila 51 milion eura za rešavanje stambenih pitanja izbeglica i interno
raseljenih lica, a samo za Kraljevo je izdvojila oko milion eura.
U novu zgradu u Kraljevu je smešteno 13 porodica sa Kosova, 3 iz Bosne i Hrvatske i 4 socijalno
ugrožene porodice iz Kraljeva.
Taj projekta je realizovan u saradnji sa UNHCRom čiji su predstavnici najavili da će u narednom periodu
biti nastavljena izgradnja takvih zgrada u Srbiji.
Gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović je izjavio da je opština Kraljevo donirala građevinsko zemljišta
i infrastukturno pripremila lokaciju.
Projekat je finansiran iz pretpristupnih fondova EU, a realizovan u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice
republike Srbije i UNHCR.
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Usvojen Zakon o upravljanju migracijama
3153

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o upravljanju migracijama, kojim se proširuje nadležnost
Komerijata za izbeglice i formira se jedinstvena baza podataka o migracijama koju će moći da koriste svi
državni organi koji se tom delatnošću bave.
Za taj zakon je glasalo 136 poslanika, devet je bilo protiv, a 15 nije glasalo.
Kada bude formiran jedinstven interorganizacijski sistem podataka i informacija o migracijama koji će biti
dostupan svim organima državne uprave koji su povezanim tim sistemom, podaci će se prikupljati,
organizovati i razmenjivati kroz međusobno povezivanje i umrežavanje baza podataka organa državne
uprave.
Ti organi su dužni da blagovremeno dostavljaju Komesarijatu podatke za koje je utvrđeno da su
neophodni za upravljanje migracijama.
Takođe, novim zakonskim rešenjima proširuje se nadležnost Komeserijata za izbeglice, koji će danom
stupanja zakona nastaviti rad pod nazivom Komesarijat za izbeglice i migracije.
Komeserijat će tako vladi predlagati ciljeve i prioritete migracione politike, mere i aktivnosti na
podsticanju pozitivnih efekata zakonitih migracija i suzbijanja nezakonitih, a radiće i na merama za
integraciju lica kojima je, u skladu sa Zakonom o azilu, priznato pravo na utočište, kao i reintegraciji
povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.
Radiće i na merama poboljšanja uslova života interno raseljenih dok su u raseljeništvu, ali i izveštavaće o
imigraciji i emigraciji, izrađivati i redovno ažurirati migracioni profil Srbije.
Predviđeno je da se povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji, koji nisu u mogućnosti da sebi
obezbede smeštaj neposredno po povratku obezbedi smeštaj u privremenom kolektivnom centru, kao i
ishrana, neophodna odeća i obuća.
Oni mogu biti smešteni u privremenom smeštaju u periodu od 14 dana, s mogućnošću produženja
ukoliko se radi o starim, invalidnim i bolesnim licima do preseljenja u ustanove socijalne zaštite ili u
porodicu.
Privremeni smeštaj, ishranu i neophodnu odeću i obuću u okviru kolektivnog centra obezbeđuje
Komesarijat neposredno, ili u saradnji s jedinicama lokalne samouprave ili organizacijom Crvenog krsta.
Za potrebe privremenog kolektivnog smeštaja mogu se otvarati novi kolektivni centri, o čemu odlučuje
komesar.
Onima kojima je priznato pravo na utočište ili dodeljena supsidijarna zaštita u Srbiji može se dati
stambeni prostor na korišćenje rešenjem Komesarijata, najduže za period od godinu dana.
Vlada Srbije je na osnovu do sada usvojenih zahteva za azil procenila da je za smeštaj onih kojima je
odobreno utočište potrebno obezbediti dodatna sredstva i to dva miliona dinara na godišnjem nivou, a za
obuku stručnog kadra za upravljanje migracijama 500.000 dinara, takođe na godišnjem nivou.
Komesarijat će voditi i jedinstvenu evidenciju nestalih lica u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ u
periodu od 1991. do 1995. godine i na Kosovu i Metohiji u periodu od 1998. do 2000. godine, kao i
evidenciju o ekshumiranim, identifikovanim i neidentifikovanim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih i
masovnih grobnica.
Kako se navodi u obrazloženju zakona, Srbija na putu ka EU mora uspostaviti i primenjivati mehanizme
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za nadzor migracionih tokova, uz definisanje i redovno ažuriranje migracionog profila Srbije i
obrazovanje tela nadležnog za prikupljanje i analizu podataka o poreklu i tokovima migracija.
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EU će finansirati gradnju 16.000 stanova
1496

EU će finasijski pomoći izgradnju oko 16.000 stanova za zbrinjavanje preostalih raseljenih i izbeglih
osoba u Srbiji, izjavio Vensan Dežer
Šef delegacije EU u Srbiji obišao je danas novu zgradu u Kraljevu, u koju je useljeno 20 porodica čiju je
izgradnju u Boračkom naselju, EU pomogla sa 300.000 evra.
Dežer je kazao da će delegacija EU u Srbiji tražiti sredstva od evropskih fondova, fondova SAD i drugih
finansijskih institucija kako bi se izgradilo nedostajućih 16.000 stanova u Srbiji za raseljene i izbegle
osobe.
Komesar za izbeglice Vladimir Cucić je kazao da je u početku bilo oko 700 kolektivnih centara, a da je
sada ostalo nešto više od 20. On je kazao da je u Kraljevu preostao kolektivni centar "Mataruška banja",
gde još uvek ima pedesetak osoba.
Evropska unija je do sada izdvojila 51 milion eura za rešavanje stambenih pitanja izbeglica i interno
raseljenih lica, a samo za Kraljevo je izdvojila oko milion evra. U novu zgradu u Kraljevu je smešteno 13
porodica sa Kosova, 3 iz Bosne i Hrvatske i 4 socijalno ugrožene porodice iz Kraljeva.
Taj projekta je realizovan u saradnji sa UNHCRom čiji su predstavnici najavili da će u narednom periodu
biti nastavljena izgradnja takvih zgrada u Srbiji.
Gradonačelnik Kraljeva Dragan Jovanović je izjavio da je opština Kraljevo donirala građevinsko zemljišta
i infrastukturno pripremila lokaciju.
Projekat je finansiran iz pretpristupnih fondova EU, a realizovan u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice
republike Srbije i UNHCR.
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Vensan Dežer u poseti Kraljevu
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Voditelj:
U 12.36 h odlazimo u Kraljevo. Na telefonskoj liniji je kolega Kosta Garić. Kosta, dobar dan.
Reporter, Kosta Garić:
Dobar dan.
Voditelj:
U poseti Kraljevu je šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer. Da li je već obišao zgradu za socijalno
stanovanje koju je finansirala EU i koji su sve planovi Dežerovi danas u Kraljevu ?
Reporter:
To jeste bio prvi deo njegove posete. Naime, on je u pratnji komesara za izbeglice i UNHCRa prvo
posetio zgradu soccijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima koja se sastoji od 20 stambenih jedinica.
Izgrađena je u okviru projekta "Podrška pristupa pravima o zapošljenju i unapređenju životnih uslova
izbeglica, interno raseljenih lica u Srbiji". Inače, projekat je finansiran iz predpristupnih fodnova EU, a
realizovan u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije i UNHCRom. Korisnici prve ove
zgrade na teritoriji opštine Kraljevo su 13 porodica raseljenih lica sa Kosova i Metohije, tri izbegličke
porodice iz Hrvatske i četiri domitivne porodice. I ovo je samo jedan dalji korak ka zatvaranju koletivnog
centra u Matavuškoj banji jer svi oni koji su ostali u ovom kolektivnom centru su takođe ušli u program i
oni očekuju dalju realizaciju koja se sastoji od njihovog smeštaja u montažne kuće, i otkup
poljoprivrednih domaćinstava na selu na koje bi se oni naselili. Inače, ukupona vrednost radova i
građevinske opreme koju je finansirala EU je 300.000 evra, a Kraljevo je donirala građevinsko zemljište i
infrastrukturno opremila lokaciju, projekat je organizovan u saradnji sa nevladinom organizacijom Vizija
koja je dugogodišnji izvršni partner UNHCRa. Ambasador Dežer je ovom prilikom istakao da je on sa
Komesarijatom za izbeglice ovim danas načinio da EU i Srbija čine samo jedan korak ka zajedničkom
cilju, a to je zatvaranje preostalih kolektivnih centara u Srbiji i pružanja mogućnosti svim izbeglim i
raseljenim licima da žive boljim životom. Po poseti ovoj zgradi ambasador Dežer se uputio i upravo
završio posetu Šumarskoj školi u Kraljevu u kojoj je jedan drugi projekat, projekat osnaživanja
konkurentnosti drvnoprerađivačkih industrija, a koju realizuje šumarska škola u partnerstvu sa
Regionalnom razvojnom agencijom raškog i moravičkog okruga i Regionalnom komorom Kraljevo i ovaj
projekat EU je vredan 500.000 evra, a sada se nalazi upravo na putu ka Mašinskom fakultetu gde će biti
predstavljen još jedan projekat, a to je projekat inovativnog menadžmenta za nove projekte i putem
kojeg će Mašinski fakultet jednostavno uputiti ponudu i naći načina da regionalni ekonomski razvoj kroz
jačanje konkuretnih malih i srednjih preduzeća raškog i moraičkog okruga bude unapređen. Ovaj
projekat je takođe finansiran od strane EU sa ukupno 870.000 evra i samo je deo drugog poziva
evropskog programa regionalnog, društvenoekonomskog programa razvoja koji je ukupne vrednosti 11
miliona evra.
Voditelj:
Hvala lepo.
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Dežer: 16.000 stanova za zatvaranje kolektivnih centara
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Dežer: 16.000 stanova za zatvaranje kolektivnih centara
KRALJEVO, 8. novembra 2012. (Beta)  Šef Delegacije Evropske unije u
Srbiji Vensan Dežer je danas u Kraljevu izjavio da EU i UNHCR
istrajavaju u naporima na zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji,
što bi se rešilo izgradnjom 16.000 stanova.
Dežer je posetio porodice izbeglih i interno raseljenih lica, stanare
nove zgrade za socijalne stanove u zaštićenim uslovima, čiju je
izgradnju sa 300.000 finansirala EU.
"Ovo je rezultat višegodišnjih napora koje Delegacija EU sprovodi u
Kraljevu, i mislim da smo samo u ovoj oblasti uložili jedan million
evra na poboljšanju uslova života izbeglica, interno raseljenih, kao
i starijih lica kojima smo u blizini izgradili centtar za druženje i
pružanje medicinskih usluga", naveo je predstavnik EU.
Dežer je podsetio da je u Srbiji bilo oko 300 kolektivnih centara od
kojih sada postoji 21, kao i da će uskoro biti zatvoren centar u
Mataruškoj Banji.
"Tu se naši napori neće zaustaviti, mi pristupamo Fondu u ime EU,
tražimo fondove i od Sjedinjenih Američkih Država, od različitih
aktera i međunarodnih finanijskih institucija da bismo izgradili
16.000 stanova i konačno zatvorili kolektivne centre, rešavajući
stambeno pitanje izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji",
izjavio je šef Delegacije EU.
Dežer je u prisustvu gradonačelnika Kraljeva Dragana Jovanovića i
komesara za izbeglice Srbije Vladimira Cucića izrazio zadovoljstvo
zbog izgradnje zgrade u kojoj su stanove dobile 13 porodica sa Kosova,
tri iz Hrvatske i četiri kraljevačke koje koriste socijalnu pomoć.
"Mnoge od ovih porodica su propatile čekajući i 17 godina da bi
dobile ovako pristojan krov nad glavom", rekao je Dežer.
Predstavnik EU je naveo da je zgrada sagrađena zajedničkim naporima
Grada Kraljeva koji je obezbedio zemljište i infrastrukturu, kao i
UNHCR.
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Usvojen Zakon o upravljanju migracijama
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BEOGRAD, 8. novembra 2012. (Beta)  Skupština Srbije usvojila je
danas Zakon o upravljanju migracijama, koji utvrđuje da će se
Komesarijat za izbeglice baviti i poslovima upravljanja migracijama.
Za zakon je glasalo 136 poslanika, a protiv je bilo devet poslanika.
Zakonom je utvrđeno da se na teritoriji autonomne pokrajine i
jedinice lokalne samouprave obrazuju saveti za migracije koji će
pratiti i izveštavati Komesarijat za izbeglice i migracije o
migracijama na svojoj teritoriji i predlagati mere i aktivnosti za
efikasnije upravljanje migracijama.
Kako je utvrđeno zakonom, biće uspostavljen jedinstven sistem
prikupljanja, organizovanja i razmene podataka neophodnih za
upravljanje migracijama.
Kako je Vlada navela, prema broju do sada usvojenih zahteva za azil
procenjuje se da je potrebno obezbediti dodatna dva miliona dinara na
godišnjem nivou za smeštaj lica kojima je priznato pravo na
utočište, kao i dodatnih 500.000.000 dinara za obuku onih koji
obavljaju poslove od značaja za upravljanje migracijama.
Zakon je usvojen po hitnom postupku da bi se sprečile štetne
posledice dolaska povećanog broja migranata u Srbiju, obezbedilo
ostvarivanje prava licima kojima je priznato pravo na međunarodnu
zaštitu i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji.
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Vensan Dežer u poseti Kraljevu
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Spiker:
U zgradu socijalnog stanovanja u Kraljevu nedavno je useljeno 16 interno raseljenih, izbeglih i 4
socijalno ugrožene porodice. Reč je o jednom od tri projekta koja je u tom gradu finansirala EU, obišao ih
je ambasador Vensan Dežer, šef delegacije EU u Sbiji.
Kosta Garić, novinar:
Ambasadoru Dežeru, kao predstavniku EU koja je sa 300 hiljada evra finansirala izgradnju ove zgrade,
najpre su reči zahvalnosti uputili stanari koji su konačno posle mnogo godina života u kolektivnim
centrima dobili svoj krov nad glavom.
Marija Pupovac, iz Obrovca  Hrvatska:
Posle 17 godina imamo nešto svoje, zeru krova nad glavom.
Dragica Lazić, iz Kline  Kosovo i Metohija:
Sad imam sanduče za pismo, za neki dokumenat...
Kosta Garić, novinar:
Uz napomenu da je ovaj primer korak bliže zajedničkom cilju koji podrazumeva zatvaranje kolektivnih
centara u Srbiji Dežer je nagovestio dalje programe koji bi pomogli izbeglim i raseljenim licima da bolje
žive.
Vensan Dežer, ambasador EU u Srbiji:
Mnogi od njih su dosta propatili u prošlosti tokom ratova, neki od njih su i 17 godina čekali da bi dobili
ovako krov nad glavom, jedno pristojno mesto za život.
Kosta Garić, novinar:
Po obilasku zgrade delegacija EU je u pratnji domaćina i resornog ministra obrazovanja posetila i
šumarsku školu i mašinski fakultet u Kraljevu koji su nosioci projekata osnaživanja konkurentnosti
drvoprerađivačkih industrija i inovativnog menadžmenta za nove proizvode koje kroz program
regionalnog društva ekonomskog razvoja vrednog 11 miliona evra, takođe finansira EU.
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ZATVARANJE KOLEKTIVNOG CENTRA
769

SMEDEREVO, 08. novembar 2012. (FoNet)  Pomoćnik
gradonačelnika Smedereva za zdravstvo i socijalnu zaštitu
Vesna Jeremić Dragojević izjavila je FoNetu da je počela
gradnja prvih montažnih kuća za korisnike kolektivnog
centra, od ukupno 42 koliko je namenjeno za Smederevo.
"U toku je gradnja prvih šest montažnih kuca, 12 kuća biće
izgrađeno na sopstvenom zemljištu, a 24 se gradi u Maloj
Krsni, kod Smedereva. Ostale kuće su predviđene za lokalno
ugroženo stanovništvo", rekla je Jeremić Dragojević.
Iz kolektivnog centra će, zahvaljujući ovom projektu, izaći
174 osobe, dodala je ona.
Vrednost projekta iznosi oko 900.000 evra i finansira ga
Evropska unija, a na teritoriji Smedereva sprovode ga
organizacija Help, Komesarijat za izbeglice Srbije i Grad
Smederevo.
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Bez naslova
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Humanitarni projekti
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Srbija
Redakcija
Izbeglice

Ugroženima 223 paketa
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Podeljena 223 paketa
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Raseljeni sa Kosova
2739

Voditelj
Na KiMu Momir Pantić iz Istoka ranjen je kada je nepoznata osoba pucala na njegov automobil. Posle
prve pomoći u DZu u Osejanu prebačen je u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, lekari kažu da nije životno
ugrožen. Do 1999e Momir Pantić bio je načelnik supa u Istoku. Kancelarija za KiM, Vlade Srbije, zahteva
od UNMIKa i Eulexa da pronađu odgovorne za taj slučaj, ali i za sva dosadašnja ubistva i pokušaje
ubistva nad Srbima na KiMu. To bi omogućilo vraćanje poverenja u međunarodnu zajednicu i prilika da
se proterani Srbi vrate na svoja ognjišta, dodaje se u saopštenju. A ove godine na KiM treba da se vrati
između 700 i 800 raseljenih, najmanje u poslednjih nekoliko godina. Vraćaju se uglavnom stari, mladih
gotovo da nema, jer sagrađene kuće nisu jedini uslov za povratak.
Reporter, Andrija Igić
Poslednji primer povratka raseljenih Srba, zabeležen je u Drenovcu kod Kline. Podeljeni su ključevi 12
novosagrađenih kuća, a među povratnicima su isključivo starije osobe.
Miloš Bogićević
I mislim da ću da ostanem. Nadam se, videćemo ništa se ne zna.
Reporter, Andrija Igić
To što nema mladih.
Miloš Bogićević
Doćiće mladi, ima mladih, ima dosta Srba. Nema sada zato što rade tamo, zbog posla. Kako da dovedem
ja sinove, kada nema posla. Šta da radi? Da jede konzervu samo.
Reporter, Andrija Igić
U Drenovcu konkretno nema ni škole, ni ambulante.
Miodrag Stepić
Unuče mi je u četvrti razred, ova unuka mi je u predškolsko. I sad' da dovedu, šta treba da ostajem
ćorav.
Reporter, Andrija Igić
Stariji za razliku od mlađih, ne brinu se za opšte uslove povratka i zadovoljavaju se socijalnim
primanjima. Na Kosovo se od '99e godine vratilo oko 22000 Srba i drugih nealbanaca, koliko je od njih
tu i ostalo da živi, ne znaju ni u Ministarstvu za povratak.
Radojica Tomić, ministar za povratak
Na žalost vraćaju se samo stariji ljudi. Nemamo mlade ljude, što nam daje opomenu da ovaj posao koji
radimo, moramo da ga radimo mnogo bolje.
Reporter, Andrija Igić
Na Kosovu je više primera da su za povratnike izgrađena čitava naselja, ali da je u njima ostalo nekoliko
povratnika ili da ih uopšte nema. U selu Srpski babuš kod Uroševca 2007. godine su sagrađene 74 kuće.
U njima danas živi petoro povratnika.
Novica Jovanović
Kuće su uslov za povratak, te uslove smo napravili. A uslov za opstanak je sasvim drugi, posao.
Dušan Trajković
Od čega će čovek da živi? Od čega? Gde da radi? Nismo drvari, gde ćeš da staviš zarađenu vreću? Počelo
je zahladnelo vreme.
Reporter, Andrija Igić
U Srpskom Babušu u prvom talasu povratka bilo je 120 raseljenih. Među njima 20oro dece, izgrađena je
tada i nova škola, međutim selo je ponovo opustelo, a onda su na scenu nastupili lopovi. Na malom broju
kuća ostali su prozori i vrata.
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Dodela građevinskog materijala
471

Spiker
Zrenjaninsko povereništvo republičkog Komeserijata za izbeglice raspisalo je oglas za dodelu
građevinskog materijala za izgradnju kuća interno raseljenih,zbog poboljšanja uslova stanovanja ili
završetak započete gradnje. Oglas će biti otvoren do 23.novembra. Povereništvo je saopštilo da će do
20.novembra primati zahteve za dodelu jednokratne novčane pomoći najugroženijim izbeglim i iinterno
raseljenim porodicama, sa prebivalištem na području grada Zrenjanina.
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Srbija
J.I.
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Kuće
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www.juznevesti.com
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Prokupljepaketizanajugrozenije.sr.html
N.M
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Prokuplje: paketi za najugroženije
827

Povereništvo za izbegla, prognana i raseljena lica opštine Prokuplje podelilo je 223 paketa najugroženijim
raseljenim licima, kao i članovima Udruženja kidnapovanih, nestalih i otetih lica.
Vrednost donacije koju je obezbedio republički Komesarijat za izbegla, raseljena i prognana lica je preko
milion dinara.
 Paketi su pojedinačne vrednosti od četri do pet hiljada dinara, sadrže osnovne životne namirnice,
konzervirane i suhomesnate proizvode, a svaki je težak 20 kilograma. Njih su dobile najugroženije
socijalne porodice koje su nastanjene na teritoriji naše opštine  kaže Aleksandar Miljković, poverenik za
izbeglice opštine Prokuplje.
U prokupačkom povereništvu već od ponedeljka krenuće sa realizacijom još jedna vrste pomoći u okviru
koje će 20 najugroženijih izbeglih i raseljenih porodica dobiti drva za ogrev.
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Spiker:
Dobro veče i ovog petka u središnju pažnje su problemi i potrebe migranata u Srbiji. Danas ćemo više
pažnje posvetiti interno raseljenima sa Kosova i Metohije. Moje gošće su Jelena Marić, predstavnica za
štampu komesarijata za izbeglice Republike Srbije i Verica Rečević, koordinatorka programa u danskom
savetu za izbeglice u Srbiji. Dobro veče.
Gosti:
Dobro veče.
Voditelj:
U Srbiji živi oko 210 hiljada ljudi koji pripadaju kategoriji interno raseljenih. Mnogi od njih još uvek nisu
rešili osnovne životne probleme i mi ćemo o tome pričati u narednih sat vremena. I pre nego što
pređemo na tu konkretnu tematiku u Skupštini Srbije juče je usvojen zakon u upravljanju migracijama.
Šta predviđa novi zakon?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Zakon o upravljanju migracijama je usvojen po prilično hitnoj proceduri zbog potrebe da se migratorni
tokovi u Republici Srbiji regulišu jednom sistemskom merom. Komesarijatu za izbeglice je omogućena
transformacija pomenutim zakonom u komesarijat za izbeglice i migracije. Mi ćemo zajedno sa našim
kolegama iz ostalih resornih ministarstava koji se bave pojedinim pitanjima od značaja za određene
kategorije migranata i sveukupna pitanja od značaja za proces migracija, sprovoditi taj proces
upravljanja migracijama. Znači takođe radiće se aktivno na predlaganju Vladi Republike Srbije mera za
prosto izvlačenje pozitivnih tendencija i pozitivnih sfera iz procesa migracija. Takođe ćemo sa našim
kolegama raditi na objedinjavanju svih podataka i formiranju jedinstvenih baza podataka koje su od
značaja za ovu oblast, formiraće se saveti za migracije na lokalnom nivou, tamo gde do sada nisu
formirani, gde su formirani preko 120 opština, to je sada znači zakonska obaveza. Takođe naše kolege
poverenici na terenu će se takođe baviti upravljanjem migracijama u svom domenu, je li na loklanom
nivou, a ovaj paralelno sa svim tim, ono što je jako značajno u pomenutom zakonu za današnju temu je
činjenica da su interno raseljena lica i pogoršavanje njihovih uslova uslova života u raseljeništvu po prvi
put prepoznati jednim zakonom, to je upravo zakon o upravljanju migracijama.
Voditelj:
Jelena Marić predstavnica za štampu komesarijata za izbeglice Republike Srbije nam je ovo rekla. Druga
gošća Verica Rečević koordinatorka programa u danskom savetu za izbeglice u Srbiji. Danski savet za
izbeglice je praktično organizacija koja se osim komesarijata da kažem najviše ili možda i jedina bavi
upravo ovom kategorijom interno raseljenih. Možda bi bilo interesantno da čujemo i vaš stav o novom
zakonu, o novom dakle zakonskom insitutcionom okviru za rešavanje ove problematike.
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Ja ću prvo reći da danski savet nije jedina organizacija koja se bavi pitanjem izbeglica i interno raseljenih
lica. Drago nam je, obzirom da još uvek postoje ti problemi, drago nam je da još uvek ima izvršnih
agencija koje se bave ovom problematikom i da još uvek na prostoru Srbije znači postoje donatori koji
aktuelno rešavaju pitanja izbeglica i interno raseljenih lica u sferi stambenog zbrinjavanja, odnosno
poboljšanja životnih uslova. To su pre svega kažem primarne aktivnosti danskog saveta za izbeglice,
znači stambeno zbrinjavanje, odnosno poboljšanje uslova života za interno raseljena lica, pomoć koju
takođe danski savet pruža, a tiče se interno raseljenih lica po pitanju povratka, odnosno pružanju
podrške povratku interno raseljenih lica u mesto porekla, znači informacije dostupne u vezi sa mestom
povratka, mogućnošću zbrinjavanja, imovinska pitanja i tako dalje, čitav niz povratničkih aktivnosti i
takođe znači nešto što je vezano za prateće projekte koji su komplementarni projektima stambenog
zbrinjavanja i povratka, to je medinska podrška, programi medicinske podrške, kao i mogućnost
pružanja pravne pomoći za lica koja pokušavaju da ostvare, da reše svoja pitanja. U saradnji sa
komesarijatom za izbeglice, sa lokalnom mrežom poverenika, takođe danski savet je tu da i sa drugim,
naravno, agencijama, i uz pomoć projekata donatora, danski savet je tu da poprati sve te promene koje
se dešavaju, da proprati formiranje opštinskih saveta za migracije, pa će znači u skladu sa tim i svoje
aktivnosti preusmeravati, pratiti uopšte daljoj realizaciji….
Voditelj:
Prilagoditi postojanju novom okviru…
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Jeste, upravo tako… I naravno slušati uvek korisnike informacije koje su njima potrebne, potrebe koje se
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javljaju svakodnevno da kažem.
Voditelj:
Naši telefoni su 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd je 011, ukoliko želite da se uključite u
razgovor, da postavite neko pitanje našim gošćama, izvolite. Još jednom 3225299 i 3225499. Koliko
tačno ima interno raseljenih u Srbiji, to bi volela ovako pri početku da čujem od vas tu brojku, ja sam
našla podatak da u Srbiji živi oko 210 hiljada ljudi raseljenih sa Kosova i Metohije. Da li je to tačan
podatak?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Svakako to je tačan podatak, neka tačnija malo cifra je oko 215 hiljada. Trenutno, budući da raseljavanje
sa Kosova i Metohije je neki proces koji se na žalost u nekim periodima kontinuirano odvijaju, počevši od
1999te, 2000te, zatim martovskog progona 2004te godine, nažalost još uvek nam se dešava da
poneka porodica napusti Kosovo i Metohiju i potraži pomoć od nas.
Voditelj:
Da, gde oni žive u Srbiji, gde je najveća koncentracija interno raseljenih?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Pa interno raseljenih lica uglavnom ima na Jugu Srbije i Centralnoj Srbiji, nešto manje u Vojvodini, oni su
prosto gravitirali prema tim nekim tradicionalim sredinama gde su prosto migrirali i dobrovoljno pre ovih
dešavanja 99te godine. Mi u kolektivnim centrima, pogotovo u tom centralnom delu, južnom delu
Srbije, i dalje beležimo značajan broj interno raseljenih lica je mnogo veći u odnosu na recimo izbegličku
populaciju.
Voditelj:
Koja je vaša generalna ocena, Verice mogli biste vi da nam kažete, kakav je položaj raseljenih u Srbiji?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Pa da kažem, ono što je jako bitno, jeste da krenemo najpre od tih stambenih rešenja. Potrebe interno
raseljenih lica za stambenim rešenjima su veoma velike, znači uslovi u kojima veći broj njih živi su
trenutno neprimereni, bilo da se radi o privatnom smeštaju, gde znači u toku godina porodice su
ekonomski nestabilne i dalje ne uspevaju iz samostalnih sredstava da reše to stambeno pitanje, te se
zato javljaju humanitarnim organizacijama, odnosno usmeravanjem preko komesarijata za izbeglice
Republike Srbije, uz kontstantno prisustvo UNHCRa i donatora kao što su američka vlada i delegacija
EU. Znači, konkurišu za različite projektne aktivnosti, a to je građevinski materijal, znači pomoć u
renoviranju kuća u kojima žive ili konstrukciju, odnosno kompletnu, da kažem ne kompletnu, ali je veći
opseg gradnje, zatim vrlo ovako korisno rešenje jeste kupovina seoskih domaćinstava i jako je…
Voditelj:
Više ćemo o tome, da… prosto sam mislila da možda date neku ocenu, evo ako sada znamo da je to sada
210 ili tačnije Jelena nam je rekla 215 hiljada ljudi, otprilike koji procenat se tih ljudi da kažem snašao u
Srbiji, a koliko je onih koji su zaista u stanju apsolutno socijalne potrebe?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Apsolutno, evo ja ću se pozvati na podatke dobijene istraživanjem UNHCRa koje govore o stanju i
potrebama interno raseljenih lica u Srbiji. Krajnje je zapanjujući podatak da preko 22 hiljade
domaćinstava ili 97 hiljada lica se nalazi u stanju socijalne potrebe. Znači kada govorimo o interno
raseljenim licima na samom početku moram da naglasim da mi pružamo pomoć licima u potrebi, a ne
onima koji su hvala bogu imali mogućnosti da samostalno reše svoja stambena pitanja, ali i druga
pitanja od značaja. Kada govorimo o njihovom zapošljavanju i položaju na tržištu rada njihova stopa
zaposlenosti je mnogo niža nego čak i stopa zaposlenosti domacione populacije koja, složićemo se, nije
na zavidnom nivou. Takođe jako mali broj interno raseljenih lica u socijalnoj potrebi su uopšte vlasnici
nekih stambenih objekata, prosečna neka kvadratura koja pripada članu domaćinstvu je svega 12
kvadrata, što je svakako ispod proseka. Znači, sama činjenica da od tih nekih 210, 215 hiljada ljudi, 97
hiljada ljudi se prema kriterijuma međunarodne zajednice, kriterijumima UNHCRa nalazi u stanju
socijalne potrebe je nešto što ukazuje na jako, jako težak položaj ove populacije.
Voditelj:
Što je uzrokovalo tako, tako težak položaj interno raseljenih?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Pa pre svega ja bih morala da naglasim njihov položaj na KiM i nemogućnost povratka i ostvarivanja
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osnovnih ljudskih prava i tu je uzrok problema. Znate Republika Srbija će uložiti maksimalne napore da
poboljša njihove uslove života dok se oni nalaze u raseljeništvu, ali svakako pristup imovine i pristup
pravima ne nešto što je obaveza mesta porekla, znači poražavajuće je da je evo 13 godina prošlo od tog
najvećeg egzodusa 99te godine i da mi imamo i dalje toliki broj raseljenih lica, da imamo još 15 hiljada
interno raseljenih lica koja su ostala na teritoriji AP KiM a koji ne žive u svojim kućama i mestima gde su
živeli pre ovih sukoba…
Voditelj:
Oni takođe spadaju u ovu kategoriju, dakle raseljeni unutar samog KiM?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Tako je. Znate, komesarijat za izbeglice u skladu sa svojim nadležnostima se trudi da im obezbedi i
pomogne na svaki mogući način, ali ono što nas brine to što nema pomaka u nekim suštinskim pitanjima
koja su od neke egzistencijalne važnosti za ova lica, pristup individualnim pravima, diskriminacija
nealbanskog stanovništva na Kosovu, takođe neefikasnost kosovskih sudova i Euleks institucija, samo
dodatno otežavaju njihov položaj koji je i ovako dovoljno težak. Kada vi imate činjenicu sa 19 hiljada
tužbi interno raseljenih lica za uništenu imovinu nalazi pred kosovskim sudovima već 5 do 10 godina, da
ni jedan slučaj nije rešavan, kada imate situaciju da većina domova koji su uništeni 2004. godine nisu
obnovljeni, 200 tužbi da se nalazi pred kosovskim sudovima vezano za ove objekte koji su uništeni 2004
te godine i pored prisustva međunarodne zajednice na Kosovu, uzurpiranih preko 200 stambenih jedinica
komesarijata koje bi se mogle prosto nameniti za rešavanje stambenih potreba onih lica koja su
kolektivnim centrima na Kosovu, a kosovska agencija za imovinu ih prosto koristi i ne dozvoljava
mogućnost rešavanja stambenog pitanja najugroženijih lica. I sama činjenica, kojom ću evo završiti, a
koja najbolje ilustruje položaj interno raseljenih lica na Kosovu i Metohiji, a to je podatak kancelarije za
Kosovo i Metohiju da svega oko 4200 lica, to je 1.9 posto ukupnog broja ostvarilo održivi povratak….
Voditelj:
Održivi povratak, upravo danski savet za izbeglice u Srbiji se bavi ovom problematikom, projektom?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Tako je, u danski savet za izbeglice sprovodi projekat, u parnterstvu sa nevladinom organizacijom Božur
i nevladinom organizacijom Sveti Spas, projekat je finansiran sredstvima EU posredstvom delegacije EU
u Srbiji, koji je finasiran sredstvima visokog komesarijata UN za izbeglice. Sličan projekat, odnosno deo
projekta takođe sprovodi organizacija ASB. Projekat traje 24 meseca i on se završava krajem februara
2013te godine i upravo je opšti cilj projekta da se doprinese rešavanju problema interno raseljenih lica i
izbeglica u Republici Srbiji kroz pružanje adekvatne podrške. Koji su to oblici pružanja adekvatne pomoći,
pa rekla bih različitih realizacija, znači idi vidi poseta, predviđene su 44 posete, organizacije dijaloga koje
su jako bitni i koje podržavaju održivi povratak na Kosovu, organizacija radionica, okruglih stolova na
temu povratka i jako je bitno znači kontinuirano pružanje informacija interno raseljenim licima u
kolektivnom centru i privatnom smeštaju, a te informacije naravno mogu biti dostupne i putem
socijalnih,odnosno službenika za pružanje informacija, kako u informativnim centrima, koji se nalaze u
Beogradu i u Kragujevcu, i u info centrima naših partnera. Predviđeno je u okviru ovog projekta, do
kraja, da se podrži 125 povratničkih porodica, one su podržane različitim aktivnostima, transportom pri
povratku. usklađenim povratničkim paketima, pa su stručnim usavršavanjem, grantovima za dohodovne
aktivnosti. Ti ekonomski grantovi mogu biti, odnosno jesu realizovani na različite načine, tu su
neophodne mašine, alati, zanatstvo, građevina, poljoprivredni alati i tako dalje.
Voditelj:
Ipak povratak pre svega zavisi pre svega od političkih okolnosti, to svi znamo, da li na neki način sve ove
aktivnosti mogu da utiču da taj procenat ljudi bude bar nešto viši, procenat ljudi koji se vraćaju bez
obzira na nerešenu političku organizaciju?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Tako je… Faktički i aktivnosti koje se dešavaju u Srbiji po pitanju stambenog zbrinjavanja i poboljšanja
životnih uslova su u koleraciji sa ovim aktivnostima koje se tiču povratka , takođe su koleraciji sa
situacijom na Kosovu, sa aktivnostima pojedinih opština na Kosovu, tako da se beleži nešto veći povratak
u određene opštine, a i dalje, znači nešto manja aktivnost, nešto pasivnija relacija kod opština koje i
dalje ne pružaju ili nisu u mogućnosti da pruže akekvatne uslove za povratak. Tako da je to jedan, jedna
situacija koja je u velikoj koleraciji u zavisnosti od svih ovih faktora, ekonomskih, socijalnih, političkih…
Voditelj:
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Pre nego što nastavimo razgovor predlažemo da čujemo jednu zvučnu sliku koja nam stiže iz Kraljeva.
Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer, komesar za izbeglice Vladimir Cucić, predstavnici UNHCRa i
grada Kraljeva juče su posetili 20 porodica koje su se uselile u svoje nove stanove u Boračkoj ulici u
Kraljevu. Slušamo prilog kolege Koste Garića.
Kosta Garić:
Boraveći u Kraljevu šef delegacije EU u Republici Srbiji ambasador Vensan Dežer u pratnji komesara za
izbeglice i predstavnika UNHCR posetio je zgradu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u čijih je
20 stanova nedavno useljeno 13 porodica interno raseljenih lica, 3 izbegličke i 4 socijalno ugrožene
porodice iz Kraljeva, a čiju izgradnju i opremanje je EU finansirala sa 300 hiljada evra, dok je opština
Kraljevo donirala građevinsko zemljište i infrastrukturno opremila lokaciju. Među onima koji su posle
mnogo godina života u prihvatnim centrima dobili krov nad glavom su i Veljko i Marija Pupovac iz
Obrovca u Hrvatskoj.
Veljko Pupovac iz Obrovca u Hrvatskoj:
Muke su velike, sad je nekako bolje, dobili smo ovaj stan, ja sam zadovoljan. Hvala Komesarijatu, gradu,
evo i EU koja nam je ovo dala i napravila.
Marija Pupovac iz Obrovcca u Hrvatskoj:
Posle 17 godina imamo nešto svoje, zeru krova nad glavom. Hvala vam svima koji ste ovo pomogli.
Kosta Garić:
Svoju sreću zbog konačnog smeštaja nije krila ni Dragica Lazić koja je pre mnogo godina iz rodne Kline
na Kosmetu došla u kolektivni centar u Kraljevu.
Dragica Lazić, iz Kline  Kosovo i Metohija:
Posle 14 godina eto, došli smo u ovu zgradu i sad imam sanduče za pismo, za neki dokumenat...i tako...
Kosta Garić:
Obraćajući se stanarima zgrade i svojim domaćinima u Kraljevu Vensan Dežer je istakao da je ovaj
primer korak bliže zajedničkom cilju koji vodi zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji i pružanju
mogućnosti svim izbeglim i raseljenim licima da žive boljim životom koji svakako zaslužuju.
Vensan Dežer, ambasador EU u Srbiji:
Mnogi od njih su dosta propatili u prošlosti tokom ratova, neki od njih su i 17 godina čekali da bi dobili
ovakav krov nad glavom, jedno pristojno mesto za život.
Kosta Garić:
Obilazak zgrade socijalnog stanovanja završen je najavom daljih programa kojima bi sva interno
raseljena i izbegla lica u Srbiji dobila adekvatan smeštaj i bila što pre uključena u sve društvene tokove
svog okruženja.
Voditelj:
Slušate emisiju U središtu pažnje, gosti emisije su Jelena Marić, predstavnica za štampu komesarijata za
izbeglice Republike Srbije i Verica Rečević, koordinatorka programa u danskom savetu za izbeglice u
Srbiji. Naši telefoni su 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd je 011. Ovo je prva zgrada u Kraljevu
ili ih ima još?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Ima ih još, tako je.
Voditelj:
To je koncept stanova za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, to je zapravo koncept koji je uvela
švajcarska agencija za razvoj i saradnju još 2002. godine i on je unet u strategiju razvoja socijalne
zaštite Republike Srbije pa da vidimo koliko takvih stanova ima.
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Pa evo, sad stanovanje u zaštićenim uslovima, predstavlja jedan oblik stanovanja uz podršku. to je
namenjeno onim najugroženijim kategorijama korisnika koje nisu prosto u mogućnosti da žive bez
asistencije centra za socijalni rad i podrške domaćinske porodice. Do današnjeg dana preko 200 je takvih
zgrada, stanova, je naprevljeno, preko 900 stanova je napravljeno, s tim što je EU isfinancirala stanova
za jedan zavetan deo tih objekata, preko 470 stanova je izgrađeno sredstvima EU, dok su ostala
izgrađena sredstvima SCTa, takođe UNHCRa, BPRMa i drugih bilateralnih donatora.
Voditelj:
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Verice?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Ja bih evo samo dodala da je ovo jedan jako moćan mehanizam, znači socijalno stanovanje u zaštićenim
uslovima je moćan mehanizam pomoći u situaciji zatvaranja kolektivnih centara upravo zato što ciljna
grupa, odnosno kategorije stanovnika, interno raseljenih lica i izbeglica, a zaista u ovom momentu
imamo veliki broj interno raseljenih lica koji konkurišu za ovaj vid pomoći, jesu hronično obolela lica,
jesu lica koja imaju ozbiljna oboljenja, dugotrajna oboljenja, lica koja su stara, znači ona koja nemaju
podršku porodice ili povremenu podršku porodice, samohrani, odnosno jednoroditeljske porodice. Takođe
u skorije vreme su nam se pridružili projekti koje faktički promoviše centar za socijalni rad Kuća na pola
puta, gde se pruža pomoć i potrebama samih centara za socijalni rad.
Voditelj:
Kolektivni centri bi trebalo da budu zatvoreni?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Tako je…
Voditelj:
Ide se ka tome…
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Ide se svakako…
Voditelj:
Koliko ih još u ovom trenutku ima?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
E ovako…u ovom trenutku imamo 35 kolektivnih centara, od toga 13 na … Kosova i Metohije. To sad
zvuči ovako kao jako velika cifra, ali samo ako se podsetimo da smo nakon 96te znači pre početka
internog raseljenja, imali 700 sa preko 50 hiljada korisnika onda ćete videti koliko se taj broj dramatično
smanjio. U ovim kolektivnim centrima boravi oko 2800 lica, oko 2300 su interno raseljena lica.
Nacionalnom strategijom za rešavanje pitanje izbeglica i interno raseljenih lica zatvaranje kolektivnih
centara je označeno kao prioritet i vrlo često smo dobijali pitanje kada će svi kolektivni centri biti
zatvoreni, na koje naravno nikada nismo mogli da damo odgovor, budući da se kolektivni centri zatvaraju
u trenutku kada se svakoj porodici obezbedi stambeno trajno i održivo rešenje. Evo ja sam vrlo srećna i
ponosna što u ovom trenutku mogu da kažem da će do 2016te godine svi kolektivni centri biti zatvoreni,
a zahvaljujući sredstvima EU, projektu koji je finansiran ispred pristupnih fondova za 2012tu godinu i
sredstvima koje je obezbedio Komesarijat za izbeglice iz nacionalnog budžeta.
Voditelj:
Verice, hteli ste da dodate?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Upravo su aktivnosti danskog saveta sada vezano za deo stambenog zbrinjavanja usmerene prvenstveno
prema zatvaranju kolektivnih centara, odnosno pružanju podrške komesarijatu za izbeglice u skladu sa
nacionalnom strategijom i zalaganju Vlade R Srbije pa u ovom momentu, znači danski savet iz sredstava
delegacije EU, ispred pristupnih fondova IPA 2011. pomaže zatvaranje nekoliko koletivnih centara, pre
svega aktivnostima u nekoliko bitnih opština u Kovinu, u Rači, u Beloj Palanci, u Jagodini, u Kladovu sada
bih rekla znači i na, prosto na angažovanje na direktnu konsultaciju i direktnu preporuku komesarijata za
izbeglice danski savet je spreman, takođe i UNHCRa, danski savet je spreman da neke opštine koje nisu
bile prvenstveno u predlogu projekta u okviru IPE 2011. uključi i da reaguje hitno po prioritetnom
programu zbrinjavanja. Tako je u ovom momentu u toku zatvaranje kolektivnog centra u Vlasotincu sa
primerenim, adekvatnim stambenim zbrinjavanjem i rešenjem.
Voditelj:
Emisija U središtu pažnje, ovog petka razgovaramo o problemima i potrebama interno raseljenih lica u
Srbiji. Gošće u emisije su Jelena Marić, predstavnica za štampu komesarijata za izbeglice Republike
Srbije i Verica Rečević, koordinatorka programa u danskom savetu za izbeglice u Srbiji. Do sada smo
razgovarali o stambenom zbrinjavaju, uglavnom o stanovima za socijalno stanovanje u zaštićenim
uslovima, a drugi način za rešavanjem stambenih problema interno raseljenih je kupovina seoskih
domaćinstava. Šta je tu do sada urađeno, koliko takvih domaćinstava je kupljeno, koliko ljudi je našlo
prosto krov nad glavom na taj način?
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Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
U periodu od 2008. do 2012. godine obebeđena su trajna rešenja i ostvareno ekonomsko osnaživanje što
je jako bitno za ovaj tip projektne ektivnosti, kupovinu seoskih domaćinstava za 855 porodica, tj. 855
seoskih domaćinstava je kupljeno od strane izbeglica i interno raseljenih lica i oni su faktički to ostvarili
kao svoje trajno rešenje.Ova projektna aktivnost je jako bitna s obzirom da ona pomaže da se ne samo
reši stambeno pitanje, već i da porodica na neki način dokaže, ne automatsku, ali brzu održivost u jednoj
sredini, samim tim što znači saradnjom sa organizacijama koje sprovode ovu aktivnost, sa učešćem
lokalne zajednice koja je tu bitna kroz pomoć u identifikaciji seoskog domaćinstva, pa i kroz same
aktivnosti koje daje služba katastra i urbanističkog planiranja i urbanizma u samoj opštini, znači na neki
način se pojačavaju ti kontakti koje porodica mora da ima, odnosno pokušava da ostvari da bi došla
konačno do svog rešenja. Vidi se daje prosto to ipak jedan kompleksan projekt koji zahteva, ima
nekoliko faza, od same identifikacije do rešavanja, znači i pravne regulative, vezano za to, vezano za
seosko domaćinstvo koje će porodica dobiti pa kasnije znači i za samu lokalnu integraciju, odnosno
osnaživanje uslova.
Voditelj:
Rekli ste da je negde 850 porodica, jel tako, porodica uspelo da reši, to nije mali broj, ali nije ni veliki u
odnosu na ogroman broj interno raseljenih. Da li postoji zainteresovanost za tu vrstu zbrinjavanja, koliki
su prosto kapaciteti, koliko bi ljudi moglo na taj način da nađe krov nad glavom?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Postoji, da… da… Pa evo ja ću se samo osvrnuti recimo na neke poslednje studije koji su, odnosno
istraživanja koja su vođena u kolektivnim centrima, recimo da i četvrtina porodica koje se trenutno nalazi
u kolektivnim centrima upravo želi i vidi ovo kao trajno rešenje. Znači, preko 200 porodica u ovom
momentu želelo bi da ostvari ovu mogućnost stambenog zbrinjavanja. Koliko je raspoloživih seoskih
domaćinstava u ovom momentu, znači nema ih mnogo, nema ih onih koji su sa rešenom imovinskom
situacijom, znači potrebno je dosta rada da bi jedno domaćinstvo bilo pogodno i kupovno, da tako
kažemo, ali s obzirom da je velika zainteresovanost, s obzirom da je i motivacija i samih lokalnih sredina
da se ova komponenta realizuje zato što ima i puno napuštenih seoskih sredina, ima sredina koje treba
da se revitalizuju, ima zaista …
Voditelj:
Ima puno sela koja se prazne, upravo sada o tome razmišljamo…
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
… i puno mesnih zajednica koje žele prosto i preporučuju seoska domaćinsva za ovaj vid aktivnosti.
Mislim da je ovo jako bitno potencijalno rešenje za zbrivanjavanje veliki broj interno raseljenih lica i
izbeglica.
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Ja ću se samo nadovezati na ono što je Verica već rekla. Program seoskih domaćinstava je vrlo specifičan
i po nama najbolji program koji je ikada postojao, ali za jednu određenu kategoriju korisnika. Korisnik
niko ga ne preseljava, on odlazi u lokalnu zajednicu koju on bira i odabire kuću koja se njemu dopada.
Sa druge strane kada vi kupujete seoska domaćinstva vi izbegavate mogućnost kreiranja nekog,
nazivomo geta ili koncentraciju velikog broja migranata na jednom području, samim tim socijalna
inkluzija se pospešuje na lokalnom nivou. Znate, nikada to neće izazvati otpor kod lokalne zajednice.
Pored toga ta kuća uvek ima neku okućnicu, na toj okućnici se uvek mogu razviti tako neke dohodovane
aktivnosti, neke aktivnosti koje će pomoći ekonomskom osamstaljivanju te porodice. Mi smo vrlo često u
saradnji sa nekim drugim agencijama koje su jako puno radile na ekonomskom osnaživanju baš
sprovodili takve programe da je veliki broj korisnika seoskih domaćinstava dobijao plastenike ili neke
druge vidove poljoprivrednih paketa i pomoći za tu, za vidove ekonomskog osamostaljivanja zahvaljujući
kojima, njima nije samo rešeno stambeno pitanje, negde negde poboljšan kompletan uslov života.
Voditelj:
A sa druge strane teško je živeti na selu. Mnogi ljudi, zato se sela i prazne, kreću ka gradovima. Da li
postoji i ta neka vrsta otpora kod ove kategorije?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Pa pazite, to se popularno zove seosko domaćinstvo, ali pravi naziv te komponente kupovina
domaćinstva sa okućnicom. Naravno sredstva su limitirana i manja je verovatnoća da će neko moći za tu
svotu novca u nekom hiperurbanom delu grada da nađe, ali to ne mora uopšte selo, to može biti i
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prigradsko naselje, to može biti čak i grad, neki rubni deo grada, bitno je samo da se svi ti uslovi stvore.
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Upravo su i porodice koje se opredeljuju za ovakvu vrstu stambenog zbrinjavanja porodice koje su u
mestu porekla živele u seoskim sredinama, znače već znaju na koji način da ostvare tu prihod, već je to
njima poželjna sredina, već godinama, kako su u raseljeništvu ili izbeglištvu oni pokušavaju da na neki
način stvore te uslove. Ono što je jako bitno je da ove porodice su da kažem tako zdrave i vitalne
porodice koje najčešće imaju veći broj članova, pa obezbeđivanjem stambenog rešenja za porodicu, kroz
seosko domaćinstvo, vi zbrinjavate i dosta korisnika. Recimo Samo kroz projekat koji je sproveo danski
savet iz sredstava IPRMa, znači američke vlade, u toku ove godine, u toku poslednjih 12 meseci,
zbrinuto je 11 porodica, od kojih je pet porodica interno raseljenih lica i prosečan broj članova porodice
jeste pet. Znači i tu je jako popularno rešenje upravo i za romske porodice, za porodice koje imaju veći
broj članova domaćinstva. Tako da ove porodice na način na koji se potpomažu ustvari upravo opstaju u
toj seoskoj sredini.
Voditelj:
Ali ne mogu svi ili ne mogu ili ne umeju da se bave poljoprivredom, šta je sa onima koji ostaju ipak bliže
gradovima, koji tu programi postoje za zapošljavanje, eventualno za obrazovanje dodatno? Šta je
učinjeno da se ljudima koji su eto u tom položaju bar malo olakša?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Pa evo kada govorimo o tim nekim urbanijim sredinama mi smo takođe izgradili veliki broj stambenih
jedinica, samo preko dve hiljade stambenih jedinica se nalazi u vlasništvu komesarijata za izbeglice.
Paraleno sa tim imamo i tzv. pakete građevinskog materijala koji se doniraju licima koja su započela
svoje stambene objekte, a nemaju sredstava da ih dovrše, kao i licima koja žive u krajnje teškim,
neadekvatnim uslovima, a vlasnici su stambenih objekata. Paralelno sa tim imamo i te programe
ekonomskog osnaživanja, koji nisu samo programi koji se odnose na poljoprivredna gazdinstva i neke
dohodovane aktivnosti tog tipa, već i druge vidove aktivnosti, ali nešto više o tome će nam reći Verica
budući da je danski savet sprovodio veliki broj takvih aktivnosti.
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Da, u okviru znači već dužeg vremena, faktički danski savet ima određeno iskustvo, a zahvaljujući opet
vrlo jakom partnerstvu sa organizacijama koje su stručne i sposobne da obavljaju ekonomske aktivnosti,
pre svega Božur, zatim organizacija Društvo za razvoj, mir i ekologiju, znači sprovedene su IPA 2007,
IPA 2008, aktivnosti dohodovnog osnaživanja pre svega kroz obučavanje porodica za pisanje poslovnih
planova, za stručno usavršavanje, za prekvalifikaciju i konačno za rukovanje tim grantom koji može biti
znači poljoprivredni, poljoprivredno osnaživanje putem poljoprivredne aktivnosti, putem nekih alata,
putem materijala za neku kreativnu aktivnost, a od koje nema samo nosilac projekta koristi, već i čitava
porodica. Znači automatski se opet veći broj ljudi osnažuje. Nije retka situacija da nakon tih recimo
bazičnih projekata dohodovnog osnaživanja koje su ograničenih sredstava, znači do 1 500 evra, otprilike
porodice kasnije se toliko osnaže da mogu da konkurišu i za neke druge vidove pomoći, a to je i za
recimo programe pozajmnica, kredita i tako dalje, pa na kraju nije redak slučaj i da se neka privatna
praksa, mali biznis ostvari…
Voditelj:
Šta je sa pravnom pomoći koja se može dobiti u Republici Srbiji za ovu kategoriju i možda problem
dokumenta da spomenemo koji je poseban aktuelan naročito kada je u pitanju romska zajednica, romska
populacija?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Evo, što se tiče pravne pomoći ja mogu da kažem i da pozovem sve slušaoce ukoliko im je potrebna
pravna pomoć da se obrate konsultatskoj kući Didikasija, koja pruža trenutno pravnu pomoć interno
raseljenim licima. To je projekat koji je finansirala EU, koji je, to je projekta, projektna komponenta
kancelarije za KiM na zajedničkom projektu sa komesarijatom. Brojne organizacije su godinama pružale
pravnu pomoć, postoji prosto kontinuitet u pružanju pravne pomoći , to je radio i danski savet dosta
dugo i to je nešto na čemu treba insistirati, što se mora obezbediti krajnjim korisnicima. Znate kada vi
imate situaciju, da je veliki broj matičnih knjiga uništen, da je potrebna rekonstrukcija upisa matične
knjige, da i matične knjige koje su izmeštene korisnici nemaju mogućnost da otputuju recimo do Niša ili
do Kruševca ili nekog drugog grada, gde su izmeštene matične knjige sa Kosova, prosto treba im
posrednik u pribavljanju dokumenta. Takođe u medijima i u nekoj široj stručnoj javnosti su postojale
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neke ovako prilično katastrofične procene pravno nevidljivih lica i lica koja nisu upisana u matične knjige,
nažalost ozbiljna istraživanja i UNHCRa i drugih ostalih aktera su prosto pokazale da taj problem postoji
ali nije tolike dimenzije, znači procenjeno je da oko 6500 nije upisano u matične knjige. Kada se govori o
populaciji interno raseljenih lica to je svega 8 posto, ali i za tih 8 posto mora se obezbediti upis jer je to
prosto problem koji se prenosi sa generaciju na ganeracije i usvajanjem zakona u vanparničnom
postupku, koji je Skupština Srbije usvojila pre nekoliko meseci, stvorila se mogućnost mnogo olakšanog i
besplatnog upisa u matične knjige što će svakako pomoći i interno raseljenim licima i svim licima koji su
u ovakvoj potrebi.
Voditelj:
U takvim uslovima naročito je teško dobiti na primer medicinsku pomoć, koja obično bude i
najpotrebnija.
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Tako je, ja moram da kažem, evo samo da se nadovežem na ovo što je Jelena rekla, medicinska pomoć i
pravna pomoć su ustvari pomoći koje su komplementarne i stambenom rešavanju, pre svega mislim na
pravnu pomoć zato što ni jedna od trajnih stambenih rešenja, pa ni privremenih stambenih rešenja nije
moguće ostvariti bez lične dokumentacije , bez potpuno jasne slike o imovinskom statusu porodice koja
konkuriše za određenu vrstu pomoći. Tako da je pravna pomoć znači jako potrebna i kontinuirano i u
budućnosti kako bi se čitava priča i oko kolektivnih centara a i u privatnom smeštaju dovela do kraja.
Znači potrebe za ovom vrstom pomoći još uvek postoje. Što se tiče medicinske pomoć danski savet iz
sredstava UNHCRa već duži niz godina pruža pomoć interno raseljenim licima i izbeglicama, takođe
madatornim izbeglicama i azilantima i pomoć se ustvari ostvaruje kroz obezbeđivanje lekova koji ne
mogu da se kupe besplatno, odnosno ne mogu da se dobiju besplatno na tržištu ili koji se doplaćuju, to
jest jednostavno preko socijalnog osiguranja se ne može doći do tih lekova. Jedan ograničeni broj
pomagala takođe i takođe jako bitna pomoć danskog saveta za izbeglice, koordinator za ova pitanja,
jeste avokacija, znači upućivanje interno raseljenih lica i izbeglica prema zdravstvetnim institucijama,
prema onim institucijama koja može da pruža odgovarajući vid pomoći. U toku znači ove godine,
odnosno za 2012tu godinu bilo je prosto predloženo i planirano da se pomogne oko 600 interno
raseljenih lica, do sada je pomoć u vidu medicinske, lekova, dobilo oko 500 lica, znači do kraja godine će
sigurno taj broj biti i premašen. Uglavnom se radi o hroničnim bolesnicima koji više puta, nažalost ne
toliko puta koliko je to potrebno, dobiju odgovarajuću medicinsku pomoć putem lekova. To su uglavnom
dijabetičari, to su asmatičari, srčani bolesnici, prednost se uvek, kao i u svemu daje, znači deci, ženama,
starim licima i svakako ovde ima i romske populacije koja je uključena u ovom pa i u svakom od
progama danskog saveta od bilo kod donatora.
Voditelj:
Ako pretpostavimo da među našim slušaocima ima svakako interno raseljenih lica i onih koji možda ne
znaju o svim mogućnostima o kojima vi pričate, koja je neka mogućnost da se stupi u kontakt sa vama,
sa danskim savetom?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Da, mreža koju danski savet ima, ustvari mrežu koju korisiti od samog početka, a to je mreža mobilnih
timova, koje je uspostavio UNHCR, tako da faktički mobilni timovi preporučuju korisnike, korisnici već
dugo godina sarađuju sa nama, ali ono što je jako bitno znači mogu direktno svakoga dana od 10 do 12
časova, pa i u toku čitavog dana obezbediti se savetu za izbeglice, doktorka Vesna Jovanović je tu, znači
za njih, za konsultacije, za obezbeđivanje…
Voditelj:
Neki telefon možda da kažete?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Evo telefon danskog saveta na koji mogu da se jave je 011/3086688, on je najmanje opterećen,
postoji i telefon 011/3443574. Naši korisnici, odnosno korisnici medicinske pomoći zaista dobro
poznaju ovaj telefon i ove usluge i da kažem koriste ih u velikoj meri. Eto pozivam interno raseljena lica,
postoji još prostora da se iz sredstava UNHCR, preko danskog saveta, ostvari pravo na ovu pomoć.
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Ja bi se samo, izvinite, nadovezala, prosto da pošaljemo poruku svim ljudima, jel znate ukoliko vam
treba pomoć za lekove, to je stvarno jako teška situacija. Komesarijat za izbeglice isto pruža pomoć za
kupovinu lekova, to su tzv. jednokratne novčane pomoći, a na osnovu spiskova poverenika za izbeglice.
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Sve što interno raseljeno lice treba da uradi je da se prijavi svom povereniku u opštini i gradu u kome
žive, on će nama dostaviti zahtev ukoliko proceni da je lice stvarno zdravstveno ugroženo. U ovom
trenutku mi smo dobili zahteve za oko 3 hiljade pomoći, tako da eto mi ćemo ih isplatiti, svi oni koji se
nisu prijavili, prosto da znaju, da upoznaju svog poverenika sa svojim potrebama, on će to preneti nama.
Voditelj:
Verice, jeste li hteli nešto da dodate?
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Ništa mislim da je to to.
Voditelj:
Još jedan minut da kažemo nešto od programa pomoći koji su trenutno aktuelni?
Jelena Marić, komesarijat za izbeglice Republike Srbije:
Tako je, pa evo projekti se odvijaju čitavom Srbijom, grade se socijalni stanovi, stanovanje u zaštićenim
uslovima, distriburiraju se paketi građevinskog materijala, tu su i ove dohodovne aktivnosti za
ekonomsko osnaživanje, podrške montažnim kućama, donatorska sredstva se u ovom trenutku
uglavnom koriste za rešavanje stambenih potreba lica iz kolektivnih centara, dok sredstva iz nacionalnog
budžeta se fokusiraju pre svega na privatni smeštaj. Mi smo ove godine izdvojili preko 330 miliona
dinara za nabavku građevinskog materijala i dohodovne aktivnosti isključivo za interno raseljena lica,
materijalizujemo u saradnji sa našim poverenicima, jedinicama lokalnih samouprava, tako da sredstva
postoje.Sva zainteresovana lica se mogu javiti svojim poverenicima na teritoriji opštine i grada.
Verica Rečević, Danski savet za izbeglice:
Danski savet za izbeglice evo je u realizaciji projekta IPA 2011, uključeno je 6 opština, naravno još
opštine koje se mogu uključiti po hitnoj intervenciji. Predviđeno je da se u okviru ovog projekta pomogne
59 ugroženih porodica i to u okviru 21, izgradnje 21 montažne kuće i obezbeđivanje 38 stanova kroz
projekat socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u tri opštine, to su Rača, to je Kladova i to je
opština Pančevo. U toku je potpisivanje memoranduma sa komesarijatom za izbeglice Republike Srbije
sa opštinama koje sam pomenula i centrima koje se nalaze u ovim opštinama. Pri kraju je projekat koji
je finansirao BPRM iz sredstava američkog NATOa, faktički, njega uspešno završavamo, tu će, tu je već
pomoć dobilo 40 porodica, preko 145 lica, UNHCR njihova sredstva su isto uspešno realizovana kroz
distribuciju 37 paketa građevinskog materijala…i bilo bi još…
Voditelj:
Bilo bi još da se priča… Evo nekako smo pri kraju emisije, najlepše vam hvala na učešću. Jelena Marić
predstavnica za štampu komesarijata za izbeglice Republike Srbije i Verica Rečević, koordinatorka
programa u danskom savetu za izbeglice u Srbiji.
Emisija je realizovana u saradnji sa Republičkim komesarijatom za izbeglice, međunarodnom
organizacijom za migracije i Evropskom Unijom, idućeg petka o tražiocima azila u Srbiji.
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KURŠUMLIJA  Povereništvo za izbegle i raseljene u Kuršumliji obezbedilo je građevinski materijal, u
vrednosti 5.280.000 dinara, za završetak gradnje kuća porodica izbeglih i raseljenih sa Kosmeta.
"Ovo je od izuzetno velikog značaja za izbegle i raseljene osobe. Do sada smo primili više od 75 zahteva
izbeglih i raseljenih lica koja su započela gradnju novih stambenih objekata", rekao je poverenik za
izbegla i raseljena lica u Kuršumliji Slavko Milojković.
On je istako da je građevinski materijal namenjen završetku gradnje kuća ili proširenju postojećih
stambenih objekata. Najveći broj raseljenih osoba sa Kosmeta se nalazi na teritoriji opštine Kuršumlija
koja je od administrativnog prelaza Merdare udaljena svega oko 25 kilometara.
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Voditelj
Bežeći iz domovine, u potrazi za boljim životom, sve više azilanata bira Srbiju, za tačku na putu ka
zapadnoj Evropi. Od početka ove godine prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice, samo u
Centar za azil u Bogovaći, smešteno je 665 zilanata, a u Banji Koviljači 181. Procenjuje se da je broj onih
koji su krov nad glavom našli izvan ova dva centra i do 10 puta veći, a novi azilanti kažu nadležni stalno
pristižu.
Reporter
Utočište su našli oni koji su u Srbiju došli da napustivši Bangladeš Mijan Mal, Liban i Palestinu, kao i
Gvineju, Obalu Slonovače, Mali Avganistan, Somaliju, Pakistan, Banja može da primi 86, a od januara
2008. zaključno sa 2011. godinom bilo ih je 1165. Srbija je ovim azilantima samo međustanica na putu
do EU. Ovde se zadržavaju kratko i obično tokom započete procedure dobijanja boravka odlaze.
Sagovornik
Priliv ljudi je drastično porastao krajem 2010. Očigledno zbog određenih problema, koji su ti ljudi imali u
Grčkoj. Jer to je jedna reka ljudi koja ide iz više pravaca. Znači, jedan deo ide sa severne Afrike, drugi
deo možda negde opet iz tog pravca, ali centralna ili istočna Afrika. Da bi onda jedan deo odlazio iz
obalnih delova tu bliski i srednji istok. Da onda opet završimo sa ovim tamo Avganistan, Pakistan,
Bangladeš. To je jedan, neki treći krak, ali svima je zajedničko to, da se svi slivaju, pa preko Turske i
Grčke, stižu naravno i onda preko Makedonije do nas. A opet svima njima, smo svi mi i sve navedene
zemlje, jedna vrsta tranzitnih zemalja, koji je, koji oni koriste samo na svom putu za zapad.
Reporter
Broj ilegalnih prelazaka granice dramatično se povećava i odavno je prevazišao smeštajni kapacitet
Centra za azil u Banji Koviljači. Pa je u junu prošle godine otvoren i u Bogovađi. Taj centar može da primi
150 stanara, a do polovine ove godine bio je utočište za njih 650.
Sagovornik
Taj centar u Bogovađi je počeo sa 150 mesta kapaciteta, međutim u nekom trenutku je to isto postalo
malo, bili smo puni mi, bili su puni oni i dalje je u banji bilo dosta ljudi, nismo mogli ljude na silu
prebacivati u Bogovađu, ako nema mesta.
Reporter
Sve više azilanata u potrazi za boljim životom, kao tačku na putu ka EU, bira Srbiju.
Sagovornik 1
Iz Bangladeša sam otišao u Grčku na dve godine, ali tamo nisam imao posao. Nisam mogao da plaćam
račune i da obezbedim sebi egzistenciju, pa sam otišao. U Srbiji sam 4 meseca.
Sagovornik 2
Iz Tunisa sam došao u Srbiju, ali mi je želja da stignem do Nemačke. U Tunisu je veoma loša situacija i
tamo ne mogu da živim. Ovde sam 5 meseci.
Reporter
Tokom 2008. godine u Srbiju su stigla 52 tražioca azila da bi ih godinu dana kasnije bilo 275. 2010. Broj
se udvostručio na 522, a prošle godine u Srbiji je utočište našlo 6 puta više azilanata čak 3134. Takođe
sve je veći broj dece, koja traže azil u Srbiji to bez roditelja. Čak četvrtina svih tražioca Azila su
maloletnici.
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Voditelj:
A nedaleko od centra Loznice, u Banji Koviljači, utočište su našli tražioci azila. Naime, bežeći iz
domovine, u potrazi za boljim životom, sve više je onih koji biraju Srbiju na svom putu ka Zapadnoj
Evropi. Od početka ove godine prema podacima Republičkog komesarijata za izbeglice samo u centar za
azil u Bogovađi smešteno je 665 azilanata, a u Banji Koviljači 181. Procenuje se da je broj onih koji su
krov nad glavom našli van ova dva centra i do deset puta veći, a novi azilanti stalno pristižu, nadležni
kažu sve je veći broj maloletnika. Sledi priča iz Banje Koviljače, a nakon toga program će preuzeti kolege
iz Niša, mi ćemo se ponovo iz Beograda družiti posle vesti u devet.
...
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Centar za azil funkcioniše u sklopu Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, na osnovu zakona o azilu
Republike Srbije koji je donet krajem 2007me, stupio na snagu od 01. aprila 2008me. Ovaj objekat je
napravljen još sredinom 60tih godina, tada je bio u sastavu Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova,
međutim nikada nije služio svojoj prvobitnoj nameni, koja je trebala biti za odmor službenika MUPa
SFRJ i njihovih porodica, već je zbog problema koji su po svetu postojale, a tadašnja Jugoslavija je bila i
u nesvrstanima, pružala je tada dosta pomoći ljudima iz tih zemalja, tu su počeli dolaziti prvo ugroženi iz
nekih afričkih zemalja, još 70tih godina, polovinom 70tih je bila kriza u Čileu, pa je bilo dosta čilanskih
izbeglica u tadašnjoj SFRJ, između ostalog i ovde, u Banji Koviljači, u ovom objektu, a krajem 70tih,
početkom 80tih je postojao dogovor između Vlade, tadašnje, SFRJ i UN, visokog komesarijata za
izbeglice, da UNHCR može dobiti dozvolu da obrađuje slučajeve traženja zaštite od strane lica koja
dolaze iz istočnoevropskih zemalja, pre svega Rumunija, Čehoslovačka ondašnja, Poljska, Bugarska i
neke druge zemlje, sa tim da je bila obaveza UNHCRa da se svi ti ljudi budu preseljeni u treće zemlje i
taj objekat je dugo služio za smeštaj tih lica do pada gvozdene zavese, do raspada Istočne Evrope. Onda
je ovaj objekat ispražnjen, bio je nekoliko godina prazan, nažalost su u međuvremenu su nastupili i
problemi oko raspada bivše SFRJ i već 95te je ovaj objekat počeo da služi za smeštaj izbeglica iz
republika bivše SFRJ, iz Hrvatske pre svega, iz Bosne i kao takav je 10 godina služio kao kolektivni
centar, da bi opet kroz projekte komesarijata, u saradnji sa raznim donatorima, UNHCRom, Švajcarcima
i nekim drugim, urađen projekat zatvaranja kolektivnog centra, tako da je 2005te taj kolektivni centar
zatvoren kao takav i odma negde iste godine doneta odluka, jer se spremalo i znalo se da je obaveza
države da uradi nešto po pitanju sprovođenja azila, sistema azila u našoj državi i da se donese zakon i da
se odluči gde će biti neko mesto gde bi se osnovao centar za azil i onda verovatno po nekom, možda i
automatizmu, odlučeno je da centar za azil treba da bude ovde u Banji Koviljači. Nadležni su tako
odlučili, a komesarijatu je tu palo u nadležnost da kasnije vodi računa o tome, jer po zakonu o azilu
komesarijat je zadužen samo za smeštaj i zbrinjavanje tražilaca azila, dok sve ostale pravne stvari, stvari
proceduralne, intervjue, statusne stvari, radi MUP, tačnije njihov odsek za azil.
Reporter:
A od tada, od 2005te, kako zapravo izgleda slika onih koji dolaze u azil? Odakle sve stižu, iz kojih
zemalja?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Iz početka je to bilo prilično malo, tako da kažemo prve godine rada ustvari to su, to je bilo nešto što je
opet bio dogovor između države i visokog komesarijata UN za izbeglice, da se na početku jedan deo
kapaciteta koristi za smeštaj njihovih izbeglica, pod mandatnom zaštitom UNHCRa i oni su svi ljudi bili
predviđeni za preseljenje u treće zemlje, kao i svi ostali koji su ranije bili tu, iz istočnoevropskih zemalja,
to je bila obaveza UNHCRa, znači ti ljudi, ko god da je došao, tražio, dobio zaštitu UNHCRa na teritoriji
Srbije je mogao da računa samo da će biti preseljen u treću zemlju, nikako da će moći da ostane ovde.
Dok po sadašnjem zakonu o azilu lica koja traže azil više ne traže zaštitu od UNa nego traže od države
Srbije i samim tim se onda na neki način izjašnjavaju da, tražeći zaštitu od Srbije, na neki način
pretpostavlja se da planiraju i da ostanu ovde. Međutim, sada iskustva su do sada mnogo drugačija, ali
od 2007me kažem znači su prvo ovde došli izbeglice, pod mandatnom zaštitom UNHCRa, i to je bilo
tako negde do polovine 2008me godine, od 01. aprila je stupio na snagu taj zakon, da bi prva lica, koja
su po osnovu tog zakona u ovaj objekat primljeni kao tražioci azila, koji traže azil od države Srbije, su
primljeni negde polovinom juna meseca. To je bila jedna grupa lica koji su bili u sklopu jednog većeg
sastava KUDa, iz Obale Slonovače, koja je došla u Srbiju, bila negde tamo u Vojvodini, u Vršcu, i jedan
broj njih se odlučio da se ne vraća u svoju domovinu. Tamo su tada doduše bili određeni ratni sukobi i
oni su bili primljeni u proceduru, međutim nakon izvesnog vremena su skoro svi, nakon nekoliko nedelja
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i par meseci, napustili našu zemlju. Znači, u svakom slučaju od 01. aprila 2008me se taj zakon
primenjuje, a od negde juna meseca su prvi ljudi došli ovde i iz početka, naravno, 2008me, 2009te, pa
čak i najveći deo 2010te nije bilo većih problema, da sva lica koja se pred bilo kojim policijskim
organom koji je nadležan da im može izdati potvrdu, izraženoj nameri da traže azil, oni onda bivaju
upućeni da se jave u Centar za azil i ovaj centar nije imao problema uopšte da primi sve koji su bili
zainteresovani, zatražili, dobili tu potvrdu od naležnih policijskih organa i bili upućeni na smeštaj u
centru.
Voditelj:
Da li se onda nešto promenilo u poslednje vreme?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Priliv ljudi je drastično porastao krajem 2010te, očigledno zbog određenih problema koje su ti ljudi imali
u Grčkoj. Jer to je jedna reka ljudi koja ide iz više pravaca, znači jedan deo ide sa Severne Afrike, drugi
deo možda negde opet iz tog pravca, ali ono Centralna ili Istočna Afrika, da bi onda jedan deo dolazio iz
ovih delova Bliski i Srednji Istok, da onda opet završimo sa onima tamo Avganistan, Pakistan, Bangladeš,
to je jedan neki treći krak, ali svima je zajednički to da se svi slivaju pa preko Turske, Grčke, stižu
naravno onda i preko Makedonije i do nas, ali opet svima njima smo svi mi, sve navedene zemlje, jedne
vrste tranzitnih zemalja koje se one koriste samo na svom putu za Zapad.
...
Sagovornik:
Iz Bangladeša sam otišao u Grčku na dve godine, ali tamo nisam imao posao, nisam mogao da plaćam
račune i obezbedim sebi egzistenciju, pa sam otišao. U Srbiji sam četiri meseca.
...
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Centar ima 86 ležajeva, ali smo već dugi niz meseci malo i smišljeno, ali opet u nameri da pomognemo
tim ljudima koji bi možda, u nekom slučaju da ne budu primljeni, bili možda ovde na ulici, a da bi izbegli
sličnu situaciju kao što je bilo u Banji Koviljači, tokom nekih 15, 16 meseci od 2010te, kraja 2010te pa
do početka ove godine, je trajala vrlo neprijatna situacija da je u Banji Koviljači bio jako veliki broj ljudi
koji su smešteni bili izvan centra, po raznim privatnim smeštajima ovde u Banji Koviljači...
Voditelj:
Kakve je to probleme uzrokovalo?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Pa podiglo je nezadovoljstvo lokalnih ljudi, pre svega, jer je to došlo do nekog borja ljudi koji je zvanično
i formalno, kako je utvrđeno na kraju, a što se nekad malo i zloupotrebljavalo, što se ta cifra
prenaduvavala, bilo je negde oko hiljadu ljudi smeštenih po Banji Koviljači, od toga ih je 200 i nešto bilo
sa uradnim papirima, ali nažalost pošto centar ima samo 86 ležajeva nisu mogli svi biti primljeni. Znači
plus 86 smeštenih plus još 200 i nešto, 240 u jednom trenutku, je bilo napolju, to je bio neki maksimum
koji su imali uredne papire, znači oni nisu bili nikakav problem za bilo koji državni organ. Možda malo bili
problem zato što se nekom nije sviđalo, što njih ima u tolikom broju, ali je možda još mnogo veći
problem bio to što se znalo da ih je preko 700 i nešto još bilo bez ikakvih papira. Ali to je opet bilo tako
zato što im ovde niko nije tražio bilo šta, niko ih nije legitimisao, znači bilo je potrebe da se tu možda
malo uključi još neki drugi državni organi u igru, a onda kada je počela policija da šalje pojačanje
lokalnoj policiji, kada se malo temeljnije počelo kontrolisati, vrlo brzo je taj broj, znači taj maksimum je
bio možda negde da kažem u toku prošlog leta...
Voditelj:
Kako sada izgleda ta situacija?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Pa u svakom slučaju, znači uz velike napore komesarijata za izbeglice, koji je video da se znači već ono
krajem 2010te taj broj povećava i u toku početka 2011te je bilo sve većeg i većeg priliva. Tu
informaciju smo mi slali i našim pretpostavljenima u Beograd i oni su bili vrlo upućeni u celu tu priču i
vrlo rano počeli da rade na identifikaciji dodatnih kapaciteta i naravno sada zahvaljujući ponekad malo
problematičnoj proceduri, koju komesarijat ne može da promeni, dok se uspeo postići dogovor, postignut
je bio dogovor sa objektom u Bogovađi, koji pripada Crvenom krstu ja mislim Beograda, i tu je
dogovoreno da mogu biti smešteni oni tražioci azila koji ovde nemaju mesta...

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

2/4

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
13.11.2012
Emisija 13.11.2012 06:00:00
Kopernikus
Prilog 13.11.2012 08:14:00
Jutro on line
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
13.11.2012 11:00:00
13.11.2012 08:34:27

Trajanje
300:00
20:27

Sve više azilanata u Srbiji
3301

...
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Nekih 14 tura smo prebacivali autobusima što većim, što manjim, ljude za centar u Bogovađi i onda
nakon nekog vremena, opet naravno kako se među njima vrlo brzo širi informacija, tako su oni dolazili
do toga da postoji i drugi centar, pa su se vremenom počeli javljati u centar u Bogovađi direktno. U
svakom slučaju taj centar u Bogovađi je počeo sa 150 mesta kapaciteta, međutim u nekom trenutku je
to isto postalo malo.
...
Sagovornik:
Iz Tunisa sam došao u Srbiju, ali mi je želja da stignem do Nemačke. U Tunisu je veoma loša situacija i
tamo ne mogu da živim, ovde sam pet meseci.
...
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Tu trenutno imamo 94, trenutno 94...
Voditelj:
Iz kojih zemalja dolaze najviše?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Pa najviše Avganistan i Bangladeš u poslednje vreme, prošle godine smo imali da kažem mnogo veći
priliv Somalija, pretprošle godine je bilo 90 posto ljudi iz Avganistana, tako da imamo i nešto povećan
broj nešto ljudi iz Sirije, zahvaljujući naravno ovim događajima koji se tamo dešavaju. Oni još nisu toliko
dominantni, ali primetno je da ih ima možda, šta ja znam, nekih 10tak posto.
Voditelj:
Koji su ljudi koji dolaze, da li su to porodice ili...?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Ima pojedinačno, samci, dolaze porodice, dolaze same žene sa decom, dolaze i samostalni maloletnici,
bez pratnje roditelja, znači ima svega.
Voditelj:
Koliko se zadržavaju u centru u proseku?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Nekada je to bilo dosta brže, očigledno su se stvari na njihovu štetu promenile tako što je situacija oko
prelaska granice, pre svega Hrvatske i Mađarske, kuda oni i produžavaju dalje, očigledno je sada mnogo
komplikovanije, mnogo se teže prelazi, tako da je sa nekih možda mesec i po prosečnog boravka ovde,
2009te i početkom 2010te došlo do toga da sada već imamo sigurno barem četiri meseca, možda je i
više, prosek koliko ljudi borave ovde pre nego što napuste centar ponovo. Pošto je centar otvorenog tipa,
ovo nije zakon, oni mogu da napuste centar, ukoliko to žele, i to im niko ne može zabraniti.
...
Sagovornik:
Imam 22 godine i dolazim iz Gambije. Tu sam dve nedelje, prvi put sam u Srbiji. Proputovao sam mnoge
zemlje, kako u Africi, tako i u Evorpi. Uslovi za život ovde su vrlo dobri, živimo u miru i zadovoljan sam.
...
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Problem je to što oni bi najrađe na zapad, ali to sad može biti širok pojam. Najčešće se pominje, ali to
sad može biti širok pojam, najčešće se spominje, ali to opet može biti da je samo tranzitno, recimo
Mađarska, Austrija, Hrvatska im je isto samo tranzit, ja mislim, kao i Mađarska. Najpre su zainteresovani
najviše na ove druge razvijenije zapadne zemlje.
Voditelj:
Ima li onih koji žele da budu u Srbiji?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Pa takva dvojica su i dobili status koji se zove supsidijarne zaštite, to je neki privremeni korak do
dobijanja statusa izbeglice, ali ne izbeglice u onom smislu kao ljudi koji su iz bivših republika SFRJ,
Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nego po toj međunarodnoj nomenklaturi, u međunarodnom tom smislu
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priznavanje statusa izbeglice, kada dobiješ utočište u nekoj zemlji. To si onda, dobiješ status izbeglice,
nakon toga kreće proces integracije do dobijanja državljanstva te zemlje. Oni bi najrađe, znači, koliko
smo mi čuli, ipak ono Francuska, Britanija, Švedska, Norveška, sve te zemlje koje imaju u suštini,
Nemačka, koje imaju vrlo stimulativne pomoći novopridošlim azilantima. A u to se uklapa ovaj drugi deo
priče koji nema veze sa ovim našim centrom, ali to opet što se tiče ljudi koji sa srpskim pasošima idu
najčešće u Nemačku.
...
Voditelj:
... kakav je život ovde, pre svega, šta je zapravo... kako to izgleda?
Robert Lesmajster, upravnik Centra za azil u Banji Koviljači:
Znači svakako po normama koje postoje, to je pre svega znači pristojan, neki minimum pristojnog
života. To je znači smeštaj, uslove za održavanje lične higijene, da imaju ishranu i da im se obezbedi,
ukoliko im je potrebna osnovna odeća ili obuća, nešto imamo što možemo ponekad i da kupimo, ali
najčešće dobijamo neku donaciju od uprave carina, znači od neke bivše zaplenjene robe, pa kada se
procedura nekoga pravnoga postupka okonča, onda ta roba često ide Crvenom krstu ili komesarijatu za
potrebe ili potrebe izbeglica ili raseljenih lica, tako onda i za tražioce azila. Tako da onda gledamo,
naravno i država gleda da se to sve organizuje, da ne bude baš toliko skupo, mada ni ovako nije jeftino,
ali u svakom slučaju imaju to, imaju zdravstvenu zaštitu izjednačenu sa lokalnim stanovništvom, s tim
da ipak oslobođeni su plaćanja lekarskih pregleda ili participacije za lekarske preglede, dok za izdate
lekove još uvek sve troškove snosi visoki komesarijat UNa za izbeglice preko svojih izvršnih partnera.
Imamo ovde isto organizovano za decu manjih uzrasta tri puta nedeljno po tri sata radi učiteljica sa
njima, odnosno jedna nastavnica, koja im tu organizuje određene sadržaje, tako da deca mogu da se na
neki način likovno ili bilo kako drugačije izraze, da joj prave nešto, neke rukotvorine, organizovano
onako, je li ukrase za razne prigode, da malo odgledaju možda neki crtani film, da mogu naučiti nešto od
srpskog ili engleskog jezika, neke reči barem za osnovnu komunikaciju. Tako da uglavnom je to tu i
naravno obezbeđeno im je prisustvo nevladinih organizacija, za sada dve, koje se bave njihovom
pravnom zaštitom, koja je za tražioce azila besplatna, one su, obe organizacije...
...
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Bivši predsednik opštine Alibunar pred sudom
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Večernje novosti
Srbija
D.Z.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Pomoć
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Lozničke novosti
Bez naslova
T.M.S.
azil

Za bolji odnos prema azilantima
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Sloboda
Oglasi
R.S.
Izbeglice

Za bolje uslove stanovanja
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13.11.2012
14:07
www.juznevesti.com
http://www.juznevesti.com/Drushtvo/Kursumlijapomoczanajugrozenije.sr.html
N.M
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kuršumlija: pomoć za najugroženije
868

Komesarijat za izbegla i raseljena lica obezbedio je pomoć u građevinskom materijalu, ogrevnom drvetu i
hrani za izbegle i raseljene koji su smešteni na području kuršumlijske opštine.
Slavko Milojković, poverenik u Kuršumliji, kaže da je obezbeđeno 12 paketa pomoći u građevinskom
materijalu u vrednosti od 5,25 miliona dinara, odnosno 80 kubika ogrevnog drveta i 36 paketa sa
hranom.
 Pomoć u građevinskom materijalu u vrednosti od po 440.000 po porodici namenjena je interno
raseljenim licima za adaptaciju kuće ili započetog objekta u sopstvenom vlasništu  ističe poverenik
Milojković.
On napominje da će pomoć u ogrevnom drvetu i pakete sa hranom za 36 porodica dobiti pre svega
samohrani roditelji, teško obolela lica i ekstremno siromašne porodice.
Inače, na području kuršumlijske opštine živi 61 izbeglo lice iz Hrvatske i oko 2.000 raseljenih sa
Kosmeta.
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14.11.2012
RT Vojvodina 1
Dnevnik 17
Redakcija
azil

Početak
Emisija 14.11.2012 17:00:00
Prilog 14.11.2012 17:04:00

Kraj
14.11.2012 17:30:00
14.11.2012 17:07:16

Trajanje
30:00
3:16

Gost ambasador Nemačke u Srbiji Hajnc Vilhem
1839

Spiker:
A i pred srpskom policijom je ključan zadatak sprečavanja lažnih azilanata da pronađu utočište u
zemljama Evropske unije. Mediji su preneli da će im u tome pomoći kolege iz Nemačke, da li će se i kada
to dogoditi čućemo iz prve ruke, gost Dnevnika je ambasador Nemačke u Srbiji Hajnc Vilhem.
Hajnc Vilhelm, ambasador Nemačke:
Ja ovog trenutka ne mogu da Vam potvrdim, tako da ne mogu to da Vam potvrdim jer nemam
informacije od naše Vlade, nisam dobio pre nego što sam došao ovamo, u svakom slučaju to je vrlo
važno pitanje, i mi zajedno radimo sa Vladom Srbije u pokušaju da nađemo rešenje za smanjenje broja
lažnih azilanata.
Spiker:
Šta je Vaš predlog za potencijalne investitore.
Hajnc Vilhelm, ambasador Nemačke:
Mi podržavamo i ohrabrujemo nemačke kompanije da dođu u Srbiju i iznosimo primer kompanija koje su
već prisutne sa svojim investicijama u Vojvodini, i mislim da Srbija i Vojvodina da su ove dve regije
veoma važne za investitore, odlične lokacije, i veoma velike nade gajim da će porasti broj investitora u
vaše regije, odnosno u državu.
Spiker:
Imali ste razgovore i sa pokrajinskim premijerom i predsednikom Skupštine Vojvodine, kakav je Vaš stav
o položaju pokrajine s obzirom na to da postoje određene trzavice između Beograda i Novog Sada.
Hajnc Vilhelm, ambasador Nemačke:
Ja čvrsto verujem da je to stvar koju će Srbija sama rešiti, nije moj posao da se mešam u to pitanje ni
na koji način. Mi smo primili k znanju odluku Suda ali na Vladi Srbije je da u koordinaciji sa Vladom
pokrajine reši to pitanje. Ono što sam ja čuo od premijera i predsednika Vojvođanskog parlamenta da sa
mnoštvom etničkih grupa koje žive u Vojvodini da oni vrlo dobro žive u zajednici, i da su u mogućnosti
da pohađaju svoje sopstvene škole. Ja mislim da Vojvodina u mnogim vidovima može da bude primer
mirnog zajedničkog života.
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Politika
Srbija
M.Dugalić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraljevačka diplomatija
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Press
Događaji
A.Vlahović
azil

Vilhelm: Predstoje nam teški razgovori sa Srbijiom
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Kurir
Vesti
Redakcija
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Azil teško rešiv problem
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Privredni pregled
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Beograd
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Obezbeđen ogrev za 20 izbegličkih porodica
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Slađana Vukašinović
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Poslednja opomena pred vize
3094

Visoka delegacija Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Nemačke dolazi u Srbiju u ponedeljak, 19.
novembra, kako bi sa našim zvaničnicima precizirala dodatne mere za smanjenje broja azilanata. Ukoliko
i posle toga ne bude smanjen broj ljudi koji traže azil, Nemačka će privremeno ukinuti bezvizni režim za
Srbiju
Iako se u javnosti uveliko spekuliše da bi Nemačka Srbiji već sutra, na sastanku ministara policije EU,
mogla da ukine bezvizni režim na šest meseci, sa mogućnošću produženja do godinu dana, sagovornici
Pressa kažu da situacija jeste ozbiljna, ali da tako drastične mere neće biti povučene do kraja godine.
Alarmantni podaci
Crvena lampica u nemačkom ministarstvu policije upaljena je nakon neverovatnih podataka da su u
oktobru čak 2.673 državljanina Srbije zatražila azil, što je u odnosu na septembar duplo više. Slična je
situacija i sa građanima Makedonije i Bosne i Hercegovine.
 BiH je dobila poslednju opomenu Brisela, ali u ovom trenutku mi nismo zahvaćeni negativnim
kontekstom kao Srbija i Makedonija  izjavio je šef monitoring tima BiH Bakir Dautbašić.
Međutim, izvori Pressa iz EU tvrde da iako je situacija ozbiljna, neće se naprečac donositi restriktivne
mere.
 Zbog kritične situacije u Siriji Nemačka i Švedska očekuju veliki priliv građana te zemlje. Posebno su
svesni poroznosti granice Grčke sa Turskom, preko koje cirkuliše ogroman broj ljudi ka zapadnoj Evropi.
Zbog svega toga ove zemlje ne žele da imaju i azilante sa Balkana, pa otud toliki povici na Srbiju da
sama reši taj problem  kaže dobro obavešten zvaničnik Evropske komisije.
Pripremljena verzija bezviznog režima
Kako Press saznaje, ukoliko ne bude rešen problem sa azilantima, EU će primeniti mehanizam koji je u
finalnoj fazi pripreme, o privremenoj suspenziji bezviznog režima. Plan je da se suspenzija uvede na šest
meseci i da ga automatski uvedu sve zemlje Šengenskog sporazuma.
 Prva na spisku zemalja za suspenziju je Srbija. Ako bi se takav scenario ostvario, bilo bi veoma teško
posle šest meseci skinuti vize, što znači da bi taj period, nažalost, bio mnogo duži  tvrdi zvaničnik
Evropske komisije za Press.
Da je problem veliki i da je Srbija ozbiljno shvatila upozorenje Nemačke potvrđuje za Press i Nenad
Banović, načelnik Granične policije.
 Preduzeli smo dodatne mere kako bismo smanjili broj lažnih azilanata u koje su uključene sve državne
strukture. Pošto je to nedovoljno, u ponedeljak dolazi visoka delegacija nemačkog Saveznog ministarstva
policije koja će nam predočiti njihove dodatne zahteve, koje smo spremni da prihvatimo kako bi se
smanjio broj azilanata  ističe Banović, i dodaje da ne očekuje da će sutra biti ukinut bezvizni režim Srbiji
na šest meseci.
Kosovo kao adut
S Banovićem se slaže i bivši ambasador u Nemačkoj Ognjen Pribićević.
 Nije realno da se sutra suspenduje bezvizni režim Srbije, jer su u toku ozbiljni pregovori Srbije o
kandidaturi za EU, u kojima je ona ispoštovala zahteve Nemačke kada je reč o Kosovu. Samo drastično
odstupanje Beograda od dijaloga sa Prištinom moglo bi da dovede do privremenog ukidanja viza. To bi
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285

onda bio politički pritisak  ističe Pribićević za Press.
I upućeni u zbivanja unutar institucija EU imaju slično mišljenje.
 Uvođenje viza neće biti izglasano jer se pre svega radi o političkim izjavama i nadmetanjima u samoj
Uniji, ali i u Nemačkoj  kaže izvor Pressa iz Brisela.
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Novi magazin
Srbija
Zorica Miladinović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Osvit za mahalu i Srbiju
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M novine
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Izbeglice
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Danas
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Još 181 porodica čeka stambeno rešenje
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Dnevnik
Vojvodina
M.Ml.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Podeljeni hrana i ogrev

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Površina:50
Tiraž:36000
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17.11.2012
Blic
Reportaža
Momčilo Petrović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Čekaju zimu bez ogreva
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Površina:730
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Kurir
Vesti
Gordana Raković
Izbeglice

Četnici, stićiće vas naša ruka!
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Četnici, stićiće vas naša ruka!
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Danas
Naslovna strana
K.Živanović; Redakcija
Izbeglice

Srbija šokirana, Hrvatska slavi

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 1

1/4

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:600
Tiraž:30000

17.11.2012
Danas
Naslovna strana
K.Živanović; Redakcija
Izbeglice

Srbija šokirana, Hrvatska slavi
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Koalicija izbegličkih udruženja: Skandalozna odluka
1808

BEOGRAD, 17. novembra 2012. (Beta)  Koalicija udruženja izbeglica iz
Hrvatske smatra da je odluka Žalbenog veća Hašškog tribunala o
oslobađanju hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača
sramna, skandalozna i ponižavajuća za ceo srpski narod.
"U pitanju je politička, a ne pravna odluka, jer se prvostepenom
presudom iz aprila 2011. godine operacija Oluja opravdano kvalifikuje
kao udruženi zločinački poduhvat čiji je cilj bio prisilno i
trajno proterivanje srpskog stanovništva, a sada se donosi
oslobađajuća presuda kojom se Hrvatska amnestira od odgovornosti za
ratne zločine nad Srbima", kaže se u saopštenju koalicije od 72
izbeglička udruženja.
Ističe se da je odluka sramna ne samo za srpske žrtve i njihove
porodice već i za ceo srpski narod.
"Oslobađajuća presuda Žalbenog veća jasno pokazuje da proterani
Srbi ne mogu sudskim putem da ostvare pravdu. Ostaje jedino politički
put borbe uz podršku naše države za koji se, bezuspešno, zalažemo
već nekoliko godina", naveodi se u saopštenju.
Koalicija udruženja izbeglica pozvaće na sastanak sve značajne
predstavnike izbeglih i prognanih Srba i drugih oštećenih građana s
ciljem da svi pokažemo odgovornost i postignemo dogovor oko
preduzimanja konkretnih mera u borbi za povratak otetih ljudskih
prava.
Koalicija udruženja izbeglica očekuje da nova Vlada Srbije u regionu
vodi politiku čistih računa koja će biti zasnovana da doslednom
poštovanju ljudskih prava svih oštećenih građana umesto
dosadašnje politike lažnog pomirenja.
"Jedan od ključnih uslova jeste da vlada podrži našu inicijativu o
sazivanju posebne sednice Skupštine Srbije na kojoj bi se usvojila
Rezolucija o poštovanju ljudskih prava izbeglih i prognanih Srba i
drugih oštećenih građana iz bivših jugoslovenskih republika",
ističe se u saopštenju.
(Kraj) lid/dar

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:193789

18.11.2012
Kurir
Vesti
Sandra Mališić
Izbeglice

Ovo su Srpski krvnici iz Haga!

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 4

1/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:193789

18.11.2012
Kurir
Vesti
Sandra Mališić
Izbeglice

Ovo su Srpski krvnici iz Haga!

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 4

2/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:193789

18.11.2012
Kurir
Vesti
Sandra Mališić
Izbeglice

Ovo su Srpski krvnici iz Haga!

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 4

3/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1190
Tiraž:120357

18.11.2012
Politika
Naslovna strana
Dorotea Čarnić
Izbeglice

Srbija razgovara: Tribunal, da ili ne

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 1

1/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1190
Tiraž:120357

18.11.2012
Politika
Naslovna strana
Dorotea Čarnić
Izbeglice

Srbija razgovara: Tribunal, da ili ne

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 1

2/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1190
Tiraž:120357

18.11.2012
Politika
Naslovna strana
Dorotea Čarnić
Izbeglice

Srbija razgovara: Tribunal, da ili ne

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 1

3/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:90
Tiraž:128530

18.11.2012
Blic
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Kontrola lombija zbog azilanata
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10.11.2012
Emisija 10.11.2012 19:00:00
TV Šabac
Prilog 10.11.2012 19:11:00
Vesti, TV Šabac
Sreten Kosanić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
10.11.2012 19:30:00
10.11.2012 19:12:53

Trajanje
30:00
1:53

Izbegla lica u opštini Vladimirci
1781

Spiker
Komesarijat za izbeglice Opštine Vladimirci, sklopio je u saradnji sa lokalnom samoupravom, nove
ugovore o kupovini domaćinstava i pomoći u građevinskom materijalu. Domaćinstva će se kupovati
najugroženijima, do sume od 810.000 dinara, po porodici, a materijal do 400.000 dinara. Reč je o 18
porodica.
Reporter Sreten Kosanić
Višegodišnji kvalitetan rad povereništva u Vladimircima, u Komeserijatu za izbegla i raseljena lica, bio je
preporuka za nove projekte, koji su ovih dana dobili zeleno svetlo. Oko 200 izbeglih i raseljenih lica,
očekuju pomoć od dva potpisana ugovora. 18 porodica će rešiti životno pitanje, zahvaljujući vrednim
poslenicima Komeserijata u Vladimircima i opštine.
Vladica Markovićpredsednik Opštine Vladimirci
U ovoj godini, trentnu pomoć u materijalu i u novim kućama, praktično će imati 18 interno raseljenih i
izbeglih porodica.
Bogdan Popovićpoverenik Komeserijata Vladimirci
Mi smo možda jedna od najagilnijih opština, vezano za rešavanje problema izbegličke populacije, na
području Opštine Vladimirci. Upravo ovih dana potpisana su dva ugovora sa Komeserijatom za izbeglice.
Jedan se odnosi na otkup seoskih domaćinstava, znači u planu je deset otkupa, do maksimalne
vrednosti, od po 810.000 dinara, i osam projekata vezano za dodelu građevinskog materijala za
najugroženije izbegličke porodice.
Reporter
Na vidiku su i dva nova projekta, tačnije realizacija. Reč je o montažnim kućama i dohodovnim
projektima.
Bogdan Popovoć
Radi se o ekonomskom osnaživanju izbegličkih porodica, kroz nabavku poljoprivredne mehanizacije,
plastenika, ili nekih drugih mašina, i drugi ugovor se odnosi za, odnosno na montažne kuće.
Reporter
Kuća nade, kako je zovu nevoljnici, u narednoj godini sprema slične projekte za beskućnike, izbegle i
raseljene.
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18.11.2012
TV Studio B
Vesti u 7
Irina Veljković
Izbeglice

Početak
Emisija 18.11.2012 19:00:00
Prilog 18.11.2012 19:01:00

Kraj
18.11.2012 19:35:00
18.11.2012 19:04:45

Trajanje
35:00
3:45

Oslobađanje hrvatskih generala
3056

Voditelj:
Oslobađajuće presude hrvatskim generalima Ante Gotovini i Mladena Markača glavna je tema i dalje u
Srbiji i regionu. Povodom odluke Haškog suda u Crkvi svetog Marka tužen je parastos u ubijenim Srbima
u akciji hrvatske akcije Oluja 1995. godine. Parastos je služio episkop Atanasije Rakita.
Reporter, Irina Veljković:
Pomenom u crkvi Svetog Marka izbegličko udruženje i porodice žrtava želeli su, kažu, da poruče da je
suđenje Gotovine i Markača je samo farsa.
Sagovornik :
Ona je politička, ona je presuda za srpski narod. Mislim da je svaki komentar suvišan.
Sagovornik 2:
Ne znam, bez reči sam. Totalno sam bez reči. Ne znam šta da vam kažem. Strašno.
Sagovornik 3:
Došao sam da se u mislima nađem sa onim ljudima koji ostaviše svoje živote u Krajini od puta Knina do
Beograda, da se vratim u mislima u rodni kraj i da podjelim još jedanput žalost i tugu sa njihovim
najbližim.
Reporter:
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas kaže da nema nijednog građanina srpske nacionalnosti, niti
građanina Srbije koji nema isti komentar na presudu da je ona, kako je naveo, velika sramota, verovatno
jedna od najvećih u istoriji modernog čovečanstva.
Dragan Đilas, gradonačelnik Beograda:
Ja mogu da postavim samo jedno pitanje. Ako Gotovina i Markač nisu odgovorni za 200 i nešto hiljada
proteranih, bomebardovane gradove, spaljene kuće, nisu odgovorni za one jadne ljude na traktorima i
peške koji su bežali, za sva ta ubistva, ko je onda odgovoran. I to je obaveza onih koji su ih sada
oslobodili, to je obaveza hrvatske države da kaže ko je onda naredio ako oni nisu naredili, ali nemojte
samo kao nagolodavce da dajete one koji su mrtvi, kojima ne može niko da sudi. Bez tog jasnog
odogovora koje kriv za sve te nesrećne ljude, nema ni razvoja ovog regiona, nema ni iskrenog
pomirenja, nema ni razvoja celog dela Balkana.
Reporter:
Nema preciznih podataka o broju žrtava akcije Oluja, ali Dokumentacionog informacioni centar Veritas u
svojoj evidenciji ima 1.960 poginulih i nestalih Srba, od koji 1.205 civila. Među njima 522 žene i 12oro
dece.
Savo Štrbac, dirketor Dokumentacionog informativnog centra Veritas:
Ovo je revolt na ovu nakaradnu odluku Haškog tribunala, ali kako narod kaže, nije svako zlo za zlo. Ja
verujem da će posle ovakve odluke Srbi se konačno ujediniti i napraviti jednu strategiju i da ćemo svi
zajedno lakše doći do pobjede.
Milojko Budimir, predsednik Asocijacije izbeglih i drugih udruženja Srba iz Hrvatske:
Mora naš odgovor biti jači, da moramo izići više u svet i još jednom naravno pokušati preko
međunarodne zajednice da ukažemo da Hrvatska nije ispoštovala ništa od preduzetih obaveza koje je
imala i da je Hrvatska jednostavno kao takva ne može ući u članstvo EU prije nego što ispuni ono što je
preuzela pre svojim državljanima srpske nacionalnosti.
Reporter:
Apelaciono veće Haškog tribunala u petak je oslobodilo hrvatske generale. Krivice za progon srpskog
stanovništva iz Kninske krajine 1995., poništivši tako prvostepenu presudu kojom je Gotovina bio osuđen
na 24 godine, a Markač na 18 godina zatvora.
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RTS1
Dnevnik 2
Miloš Milić
Izbeglice

Početak
Emisija 18.11.2012 19:30:00
Prilog 18.11.2012 19:31:00

Kraj
18.11.2012 20:10:00
18.11.2012 19:34:11

Trajanje
40:00
3:11

Oslobađajuće presude Haškog suda za hrvatske generale
2744

Voditelj:
Dva dana nakon oslobađajuće presude Haškog suda za hrvatske generale Ante Gotovinu i Mladena
Markača ne prestaju reagovanja na odluku kojom Tribunal stavlja tačku na suđenje za zločine nad
Srbima u oluji i bez pravne satisfakcije ostavlja brojne prognane i porodice poginulih u toj operaciji. U
Crkvi svetog Marka u Beogradu i u hramu Svete Trojice u Banja Luci služeni su pomeni žrtvama hrvatske
vojne akcije Oluja.
Reporter, Miloš Milić:
Vanredni pomen zbog vanredne situacijepuštanje na slobodu glavnokomandujućih u Oluji dovelo je
nekoliko stotina prognanih u beogradsku Crkvu svetog Marka na Tašmajdanu.
Vladika Atanasije Rakita:
Danas smo se molili za upokoljenje duša vaših srodnika, ali smo istovremeno opevali i istinu i pravdu.
Sačinili smo zajednički parastos sa vašim srodnicima, upokoljenima i istini i pravdi u koju ste se uzdali da
će vam olakšati bol.
Milojko Budimir, predsednik Asocijacije izbegličkih udruženja Srba iz Hrvatske:
Ta odluka neće doprineti ni normalizaciji odnosa nego je ona samo legalizovala zločin i na neki načiun
oprala Hrvatsku pre nego što uđe sledeće godine u članstvo EU.
Sagovornik :
Ispalo da smo se sami pobili, da smo se sami opljačkali, da smo se sami rognali, da smo sami sve svoje
uništili, zapalili.
Sagovornik 2:
Ova sada presuda u Hagu dotukla nas je. Ali vratićemo se odakle smo došli. Kad, tad.
Reporter:
I sa pomena u Crkvi svete Trojice u Banja Luci popručeno je da je suđenje Gotovini i Markaču bila samo
farsa. Sa konačnom presudom izrečenom u petak stavljena je to kako Tribunal vidi slučaj zločina nad
Srbima. Nada da bi ipak moglo doći do revizije presude, za šta postoji teoretska mogućnost tanka je
kažu učesnici nekih haških postupaka.
Novak Lukić, branilac pred Haškim tribunalom:
Mora da se pojavi nov dokaz koji bi značajno promenio činjenično stanje iz predhodnog postupka, a da
nije bio dostupan stranama potupka u toku samog suđenja. Tužilaštvo ima rok od godinu dana da traži
reviziju postupka i u roku od godinu dana mora da se pojavi takvi dokazi.
Reporter:
Haški kraj postupka za Hrvatsku je doneo konačnu potvrdu da je Oluja bila legitimna vojna akcija, a da
su se Srbi iselili iz nekih drugih razloga, a ne zbog toga što su bili proterani. Sa istorijske tačke gledišta,
presuda tek otvara brojna pitanja.
Predrag Marković, istoričar:
Tolika je euforija u tome što su isterali 210.000 jadnih Srba iz Krajine i da to prikazuju kao nacionalni
herojizam, pitanje je koliko zdrava istorijska svest može da se gradi na takvom jednom bizarnom
podatku da vam je najveća istorijska pobeda etničko čišćenje trećine sopstvene teritorije.
Reporter:
Marković smatra i da će posle ove presude biti veoma teško braniti stav da treba imati dobre odnose sa
EU i SAD.
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Informer
Udarne vesti
N.A.
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Osećam se prevarenim
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Hrvati igraju na našem grobu
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

19.11.2012
RTS1
Dnevnik 2
Sanja Ljubisavljević
azil

Početak
Emisija 19.11.2012 19:30:00
Prilog 19.11.2012 19:45:00

Kraj
19.11.2012 20:15:00
19.11.2012 19:47:32

Trajanje
45:00
2:32

Udvostručen broj lažnih azilanata
2542

Voditelj:
Nemačko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je broj srpskih državljana koji su prošlog
meseca tražili azil u Nemačkoj udvostručen u odnosu na septembar. Premijer kaže da Srbija čini sve što
može da reši problem lažnih azilanata, ali da je za to potrebno zajedno delovanje sa zemljama Evropske
unije. O merama za smanjenje broja zahteva srpski zvaničnici razgovaraće sutra sa načelnikom
Odeljenja za Zapadni Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke.
Reporter, Sanja Ljubisavljević:
Nepolitička tema koja može politički da se zloupotrebi. To je za premijera problem azilanata. Sve više
njih bi u Nemačku. U avgustu je bilo 460 zahteva, u septembru 1600, a prošlog meseca 2673. U rešenje
problema trebalo bi da se uključi i EU.
Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova:
Šta sada mi treba da radimo, da imamo specijalne jedinice na granici, i sada da vidimo ko ste, da li ste
Rom, Albanac, nazad. Čekajte, u kom veku mi živimo. Ne možemo mi tako da se ponašamo. Mi možemo,
kao što ste videli nekoliko hiljada ljudi vratili sa granice, ali je problem što ti azilanti, oni ne dolaze u
Srbiju, oni samo prelaze iz zemlje u zemlju.
Reporter:
Kada nečiji zahtev za azil bude odbijen, ne zna se gde azilant odlazi, a ne saznaje se ni njegov identitet,
jer mu je anonimnost zagarantovana.
Suzana Grubješić, potpredsednica Vlade za evrointegracije:
Ali kao što je za tango potrebno dvoje tako je potrebno da zemlje koje primaju azilante promene svoju
politiku, skrate proceduru, proglase Srbiju sigurnom zemljom iz koje ne dolaze pravi nego lažni azilanti i
da smanje novčane podsticaje, jer ljudi odavde odlaze iz čisto ekonomskih razloga.
Reporter:
Broj zahteva za Švedsku, Švajcarsku i Belgiju se smanjuje. Povećanju broja za Nemačku, smatraju srpski
zvaničnici, pogoduje i azilantska politika te zemlje.
Bratislav Čeperković, savetnik premijera Srbije:
Čini mi se u tome da se dogodilo nekoliko stvari. Da su nekoliko pokrajina, Hesen i Bavarska u
Nemačkoj, odlučile da tokom zime ne deportuju aplikante za azila na njihovoj teritoriji. To je jedno.
Ustavni sud Nemačke je napravio jednu presudu ka Vladi Nemačke popne iznos sredstava koliko jedan
azilant meseca može da koristi u toku dok čeka status azilanta ili ne. Konkretno u Nemačkoj taj iznos je
sa 410 evra trebalo da bude povećano na 850 evra.
Reporter:
Osim Nemačke, gde su državljani Srbije na prvom mestu po broju podnetih zahteva za azil, glavna
odredišta lažnih azilanata iz Srbije su Švedska, Švajcarska, Luksemburg i Belgija.
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RTS1
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Izbeglice

Početak
Emisija 19.11.2012 19:30:00
Prilog 19.11.2012 19:37:00
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19.11.2012 20:15:00
19.11.2012 19:38:35

Trajanje
45:00
1:35

Udruženja izbeglih i prognanih Srba najavljuju protestnu šetnju
1625

Voditelj:
Udruženja izbeglih i prognanih Srba iz bivših jugoslovenskih republika najavljuju za nedelju mirnu
protestnu šetnju zbog oslobađanja hrvatskih generala. Tada će Skupštini predati predlog Rezolucije o
poštovanju ljudskih prava izbeglih i prognanih Srba. O tome su razgovarali s predsednikom Parlamenta.
Reporter, Ivana Čkonjević:
"Izbegli i raseljeni iz svih krajeva bivše Jugoslavije i ostali koji se bore za poštovanje ljudskih prava treba
da dođu 25. novembra ispred Saborne crkve zbog sramne presude za jedan od najvećih zločina u istoriji
srpskog naroda", kaže predsednik Parlamenta. Tribunal pita: "Ko je odgovoran za dve hiljade ubijenih i
više od 200 hiljada prognanih?".
Nebojša Stefanović, predsednik Skupštine Srbije:
Postavlja se pitanje da li su se Srbi sami ubijali, sami spaljivali kuće i sami proterivali, ili je to neko
učinio. Zašto je Haški tribunal u ovoj presudi odbio da postupi po principu komandne odgovornosti koja
je postojala za sve one koji su osuđeni iz redova srpskog naroda?
Reporter:
Zbog nepoštovanja njihovih ljudskih prava predstavnici 46 Udruženja izbeglih predaće u nedelju
predsedniku Skupštine predlog Rezolucije.
Miodrag Linta, Koalicija udruženja izbeglih i prognanih Srba:
Izbegli i prognani Srbi su apostoli pomirenja, ali preduslov toga pomirenja jeste da se svi njihovi
problemi reše. Do sad smo imali jednu politiku lažnog pomirenja koja je naše probleme držala pod
tepihom, u ladicama, fiokama.
Reporter:
Izbegli očekuju da će posle usvajanja Rezolucije država u razgovorima sa međunarodnim i zvaničnicima
u Zagrebu i Sarajevu naći trajno rešenje za njihove probleme.
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BEOGRAD, 20. novembra (Tanjug)  U Srbiji trenutno živi 66.408 hiljada izbeglih iz Hrvatske i BiH i
210.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, a najveći problem sa kojim se suočavaju su
nezaposlenost i nerešeno stambeno pitanje, rečeno je danas na skupu u Beogradu.
Na konferenciji "Pospešivanje lokalne integracije izbeglih i interno raseljenih lica" izneti su podaci
Komesarijata za izbeglice, prema kojima najviše izbeglih u Srbiju bilo je 1996. godine  646.000, a
566.000 njih imalo je formalni status izbeglica.
Predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Miodrag Rakić naveo je da se u Srbiji
trenutno 66.408 lica vodi kao izbeglo, da je 73 odsto njih iz Hrvatske, a 27 procenata iz Bosne i
Hercegovine.
Rakić je, na konferenciji u prostorijama Crvenog krsta Srbije, objasnio i da je većina izbeglih tokom 90ih
godina dobila državljanstvo Srbije čime je izgubila izbeglički status, a manji broj se vratio u zemlju
porekla ili otišao u inostranstvo.
On je naveo da je od 1997. godine do danas 252.000 izbeglica dobilo državljanstvo Srbije, s tim što se
taj proces nastavlja i danas i podsetio da je status izbeglih lica regulisan posebnim Zakonom o
izbeglicama.
Rakić je izneo i podatak da u Srbiji ima oko 210.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, dok je
na području Pokrajine registrovano više od 20.000 raseljenih.
"Brojni problemi onemogućavaju njihov povratak, a pre svega bezbednosni problem, pa često i
ugroženost prava na život. Tu su i nerešena imovinska prava", objasnio je Rakić dodajući da se vrlo malo
interno raseljenih vratilo na Kosovo i Metohiju, odnosno od 2000. godine do danas, oko 7.300 njih.
Dragana Dinić sa Instituta za političke studije iznela je podatak da je Srbija šesta zemlja na svetu sa
trajnim izbeglištvom, da je prva u Evropi po broju izbeglih i IRL i da je 2002. godine u Srbiji bilo 388
kolektivnih centara, a ove godine ih je 36.
"Smanjen broj izbeglica je rezultat integracije u Srbiju, jer je više od 200.000 njih steklo državljanstvo, a
49.000 utičište u trećim zemljama", navela je Dinić dodajući da je njihova prosečna starost 40,5 godina.
Na konferenciji koju su, povodom završetka projekta "Pospešivanje lokalne integracije izbeglih i interno
raseljenih lica", organizovala udruženja "Viktorija" iz Kragujevca, "Udruženje preporod plus" iz Kraljeva i
"Društvo za mir, razvoj i ekologiju" iz Kraljeva predstavljen je i Vodič za socijalnu i pravnu zaštitu
izbeglih i IRL u Srbiji.
Projekat je trajao mesec danas u Beogradu, Kraljevu, Kragujevcu, Batočini i Kniću, a njegov cilj je
unapređenje i zaštita ljudskih prava izbeglica i interno raseljenih lica na celoj teritoriji Srbije i njihova
bolja integracija u lokalnim zajednicama.
Za potrebe projekta urađeno je i istraživanje koje je obuhvatilo 100 porodica u kojima je ciljna grupa bilo
niže obrazovano stanovništvo i koje je pokazalo da 31 odsto ispitanih nerešeno stambeno pitanje vidi kao
najveći problem sa kojim se suočava, 29 odsto kaže da je to materijalni položaj, a 25,5 nezaposlenost.
Čak 87 odsto ispitanih navelo je da nema informacije koja prava i usluge socijalne zaštite može da dobije
u lokalnoj zajednici, a 74 odsto je reklo da oni ili članovi njihovih porodica nisu doživeli neki od oblika
diskriminacije.
Većina ispitanika, njih 41,5 odsto navelo je da moguće rešenje svojih problema vidi u zapošljavanju, 27
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odsto dodelom kuće ili stana, 21 odsto dodelom donacija za započinjanje posla, a pet odsto dodelom
građevinskog materijala.
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BEOGRAD, 20. novembra (Tanjug)  U Srbiji trenutno živi 66.408 hiljada izbeglih iz Hrvatske i BiH i
210.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, a najveći problem sa kojim se suočavaju su
nezaposlenost i nerešeno stambeno pitanje, rečeno je danas na skupu u Beogradu.
Na konferenciji "Pospešivanje lokalne integracije izbeglih i interno raseljenih lica" izneti su podaci
Komesarijata za izbeglice, prema kojima najviše izbeglih u Srbiju bilo je 1996. godine  646.000, a
566.000 njih imalo je formalni status izbeglica.
Predstavnik Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije Miodrag Rakić naveo je da se u Srbiji
trenutno 66.408 lica vodi kao izbeglo, da je 73 odsto njih iz Hrvatske, a 27 procenata iz Bosne i
Hercegovine.
Rakić je, na konferenciji u prostorijama Crvenog krsta Srbije, objasnio i da je većina izbeglih tokom 90ih
godina dobila državljanstvo Srbije čime je izgubila izbeglički status, a manji broj se vratio u zemlju
porekla ili otišao u inostranstvo.
On je naveo da je od 1997. godine do danas 252.000 izbeglica dobilo državljanstvo Srbije, s tim što se
taj proces nastavlja i danas i podsetio da je status izbeglih lica regulisan posebnim Zakonom o
izbeglicama.
Rakić je izneo i podatak da u Srbiji ima oko 210.000 interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, dok je
na području Pokrajine registrovano više od 20.000 raseljenih.
"Brojni problemi onemogućavaju njihov povratak, a pre svega bezbednosni problem, pa često i
ugroženost prava na život. Tu su i nerešena imovinska prava", objasnio je Rakić dodajući da se vrlo malo
interno raseljenih vratilo na Kosovo i Metohiju, odnosno od 2000. godine do danas, oko 7.300 njih.
Dragana Dinić sa Instituta za političke studije iznela je podatak da je Srbija šesta zemlja na svetu sa
trajnim izbeglištvom, da je prva u Evropi po broju izbeglih i IRL i da je 2002. godine u Srbiji bilo 388
kolektivnih centara, a ove godine ih je 36.
"Smanjen broj izbeglica je rezultat integracije u Srbiju, jer je više od 200.000 njih steklo državljanstvo, a
49.000 utičište u trećim zemljama", navela je Dinić dodajući da je njihova prosečna starost 40,5 godina.
Na konferenciji koju su, povodom završetka projekta "Pospešivanje lokalne integracije izbeglih i interno
raseljenih lica", organizovala udruženja "Viktorija" iz Kragujevca, "Udruženje preporod plus" iz Kraljeva i
"Društvo za mir, razvoj i ekologiju" iz Kraljeva predstavljen je i Vodič za socijalnu i pravnu zaštitu
izbeglih i IRL u Srbiji.
Projekat je trajao mesec danas u Beogradu, Kraljevu, Kragujevcu, Batočini i Kniću, a njegov cilj je
unapređenje i zaštita ljudskih prava izbeglica i interno raseljenih lica na celoj teritoriji Srbije i njihova
bolja integracija u lokalnim zajednicama.
Za potrebe projekta urađeno je i istraživanje koje je obuhvatilo 100 porodica u kojima je ciljna grupa bilo
niže obrazovano stanovništvo i koje je pokazalo da 31 odsto ispitanih nerešeno stambeno pitanje vidi kao
najveći problem sa kojim se suočava, 29 odsto kaže da je to materijalni položaj, a 25,5 nezaposlenost.
Čak 87 odsto ispitanih navelo je da nema informacije koja prava i usluge socijalne zaštite može da dobije
u lokalnoj zajednici, a 74 odsto je reklo da oni ili članovi njihovih porodica nisu doživeli neki od oblika
diskriminacije.
Većina ispitanika, njih 41,5 odsto navelo je da moguće rešenje svojih problema vidi u zapošljavanju, 27
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40:00
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Protest udruženja prognanih i izbeglih
3364

Voditelj:
Zbo oslobađanja hrvtaskih generala Ante Gorovine i Mladena Markača u Haškom tribunalu, u Beogradu je
održana protesna šetnja koju su organizovala udruženja prognanih i izbeglih. Prethodno je u Sabornoj
crkvi partijar srpski Irinej služio parastos žrtvama ratova na prostoru nekadašnje Jugoslavije.
Reporter, Sanja Ljubisavljević:
Građani u ovoj kolini pitaju se ko je odgovoran za kolonu iz avgusta 1995. Ispred Sdaborne crkve
izgnani, njihovi naslednici i građani koji se saosećaju sa svima koji su prošli Oluju.
Sagovornik :
Moj otac je rođen u selu koje se zove Plavno pored Knina, na 15 kilometara od Knina, a njegov brat od
strica je ubijen 15. avgusta 1995. godine u oluji, bukvalno na kućnom pragu.
Reporter:
Odakle ste došli ?
Sagovornik 2:
Momentalno iz Rume, ali sam iz Vojnića. Da malo skrenemo pažnju vlasti na jedan narod koji je morao
pod jako lošim okolnostima da se iseli.
Reporter:
Ko je kriv za progon, ubistva i paljenje srpske imovine, pita partijarh Irinej. Oslobađajućom presudom,
Haški tribunal je, kaže, skinuo masku i pokazao da mu je cilj da krive proglasi nevinim, a nevine žrtve
krivima. Da se okrenemo sebi, ali i slovenskoj braći, pre svega ruskoj, poruka je patrijarha.
Njegova svetost partijarh srpski Irinej:
I želimo da i dalje budemo sa Evropom, ali ne po ceni da se odričemo svete zemlje naše. Neka nas prime
ovakve kakvi jesmo, ali ko treba da se odrekne i odričemo, hvala na pozivu. Mi ćemo ostati da živimo
svojim životom, teškim, mukotrpnim, u kojim smo živeli 500 godina i blagodareći bogu i našim svetima
smo opsatali, i evo opstajemo.
Reporter:
Osim građana na opelu premijer i vicepremijer, predsednik parlamenta, državni zvaničnici. Zbog
oslobađajuće presude Haškog tribunala ne možemo se, kaže predsednik Vlade, ljutiti na Hrvatsku koja je
branila svoje interese. Kritikuje zvaničnu srbiju što nije bolje branila svoje.
Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije:
Mi smo osudili i Miloševića i sve druge pre nego što su bili u Hagu. Šta smo mi imali sa druge strane,
jednu organizovanu državnu politiku koja je imala za cilj da se to shvati da to nije suđenje Gotovini nego
suđenje Hrvatskoj. Znači, sa tog aspekta mi nemamo razloga da se ljutimo na Hrvatsku. Ali šta imamo
razloga da se ljutimo, što se taj zločin, kao što je Oluja slavi.
Reporter:
Posle parastosa, nekoliko hiljada ljudi mirno je prošetalo do Doma Narodne skupštine gde su predstavnici
udruženja izbeglih predali nacrt rezolucije kojom se traži da se progon iz Hrvatske obeštete, a njihova
prava poštuju.
Miodrag Linta, predsednik Koalicije udruženja izbeglica:
Ne može biti trajnog pomirenja ako stotine hiljada oštećenih Srba i svih drugih građana čekaju da njihovi
problemi budu rešeni. Mi očekujemo nakon usvajanja ove rezolucije da Vlada Republike Srbije otvori
suštinski dijalog sa Zagrebom, Sarajevom.
Nebojša Stefanović, predsednik Skupštine Srbije:
Ako su pripadnici srpskog naroda zbog komandne odgovornosti osuđeni na preko 1.200 godina zatvora u
Haškom tribunalu, kako je moguće da po istom principu niko nije odgovarao za zločine nad našim
narodom. I Srbija će istrajati u insistiranjud a se ova prava ispune, da pred svim onima sa kojima
razgovaramo, moramo da budemo čvrsti u ovom stavu.
Reporter:
U akciji Oluja više od 220.000 ljudi bilo je prinuđeno da napusti svoje domove. Ubijeno je ili nestalo
gotovo 2.000 civila.
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26.11.2012
Politika
Događaji dana
Redakcija
Izbeglice

Protest hiljada građana protiv haške nepravde
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Informer
Vesti
Redakcija
Izbeglice

Parstos i protest zbog nepravde Haškog suda
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26.11.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Dobrila Soleša
Izbeglice

Izgnani traže pravdu
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Tanjug

14:07

Tanjug
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Stambeno zbrinjavanje izbeglica i socijalnih slučajeva
1527

Skupština opoštine Svilajnac planirala je da u naredne dve godine, uz pomoć Komeserijata za izbeglice,
reši stambene probleme izbeglica izgradnjom jedne stambene zgrade i kupovinom 10 seoskih
domaćinstava.
U novoj stambenoj zgradi planirano je zbrinjavanje 20 porodica a kupovinom seoskih domaćinstava 10
porodica, ukupno 30, koliko ih živi na području opštine Svilajnac, a još nemaju adekvatne uslove
stanovanja, izjavio je danas Tanjugu predsednik opštine Predrag Milanović.
"U budžetu opštine za narednu godinu opredelićemo za ove investicije po 10 odsto sredstava, a ostalo
Komesarijat za izbeglice", rekao je Milanović.
Paralelno sa rešavanjem stambenih problema izbeglica, rešavamo i probleme stanovanja domaćeg
stanovništva, podsetio je on.
"Kada smo pravili novu socijalnu politiku, doneli smo odluku da ove godine pokrenemo jedan novi
program, a to je da svake godine zbrinemo nekoliko porodica koje imaju stambene probleme ili žive u
nehumanim uslovima", rekao je Milanović.
Ove godine smo rešili dve porodica, dogodine nastavljamo i u skladu sa našim materijalnim
mogućnostima pokušaćemo da zbrinemo što više porodica, a prioritet imaju porodice sa više dece,
istakao je Milanović, uz očekivanje da će do kraja mandata sadašnje opštinske vlasti "svaki stanovnik
naše opštine imati krov nad glavom".
Socijalna radnice Komisije Skupštine opštine Danijela Ikanović je istakla da je na području opštine
Svilajnac oko 300 porodica socijalnih slučajeva koji su ispod granice siromaštva ili žive u nemogućim
uslovima.
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13.11.2012
Emisija 13.11.2012 19:00:00
Sremska TV  Šid
Prilog 13.11.2012 19:10:00
Novosti, Sremska TV
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
13.11.2012 19:30:00
13.11.2012 19:11:55

Trajanje
30:00
1:55

Paketi građevinskog materijala
1816

Spiker:
Danas je obavljeno potpisivanje ugovora o dodeli građ .materijala izbeglim licima koja imaju boravište u
Šidskoj opštini .Komesarijat za izbeglice RSrbije je u saradnji sa opštinom Šid obezbedio pakete
građevinskog maretijala za 14 porodica.Ovim činom potpisivanja priveden je kraju konkurs.
Vanja Filipović,novinar:
Današnjim činom potpisivanja ugovora sa 14 porodica priveden je kraju konkurs za dodelu
građ.materijala,koje je opština dobila u martu mesecu,prošle godine.
Komesarijat za izbeglice RSrbije je u saradnji sa opštinom Šid ,obezbedio ove pakete.
Sagovornik 1:
Pa znači nam ovaj puno,u smislu emotivnom ,kad smo imali jedan standard života odjednom smo pali na
nulu,tako da mi to ,ovaj u tome smislu mnogo znači meni i mojoj porodici.
Sagovornik 2:
Pa to mi znači,nešto najviše što sam dobio od kako sam izbego.To mi je najveći poklon što ne mogu
opisati i nemogu se zahvaliti ,neznam na koji način da se zahvalim ovom društvu što mi je pomoglo.
Sagovornik 3:
Pomoć svakom dobro dođe i svaka vrsta pomoći ,mi smo imali sredstva za početi ali ne bizavršili bez
znači ,ovaj pomoći opštine od komesarijata ,i hvala im puno za pomoć.
Vanja Filipović,novinar:
Ukupna vrednost građevinskog materijala je 3 miliona 360 hiljada dinara,a pojedinačna vrednost paketa
kreće se od 160 do 400 hiljada dinara .
Ivica Jović,Poverenik za izbeglice Opštine Šid:
Porodice su već većim delom i ugradile taj materijal ,ovim činom smo samo zaokružili jednu celinu i videli
ste osmeh na licu tih ljudi i suzu u oku tako da eto uspeli smoda im pomognemo i mislim da su oni već
odavno članovi ovog društva i treba tako da se osećaju.
Vanja Filipović,novinar:
Do kraja ove godine Komesarijat za izbegla i prognana lica RSrbije ,obezbediće još paketa,kako bi sve
porodice koje su konkurisale ,dobile ovakav vid pomoći .
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27.11.2012
24 sata
Beograd
naručena objava
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Oglas

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:160
Tiraž:150000
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27.11.2012
Površina:60
Privredni pregled
Tiraž:0
Društvo i ekonomija
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Domovi za izbeglice
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27.11.2012
Večernje novosti
Politika
Redakcija
Izbeglice

Rezolucija o zaštii izbeglica
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27.11.2012
Vesti  Frankfurtske vesti
Dnevnik
M.Ljubičić
Izbeglice

Samo hoćemo čiste račune
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28.11.2012
Večernje novosti
BGD 011
J.D.LJ
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Ogrev za raseljene

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:10
Tiraž:165227
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Autori:
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28.11.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Dobrila Soleša
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Bebe i radnici deficitrni u Srbiji

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:490
Tiraž:0
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28.11.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Dobrila Soleša
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Bebe i radnici deficitrni u Srbiji
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Površina:300
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28.11.2012
Narodne novine  Niš
Hronika/ Dnevni informator
V.Petrović
Izbeglice

Mali biznis za sigurniji život
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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Naslov:

28.11.2012
Sremske novine  Sr. Mitrovica
Bez naslova
S.M.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Sigurni obroci i dogodine

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:220
Tiraž:0
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29.11.2012
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Vreme
Tiraž:15000
Bez naslova
Mirko Rudić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; azil; Izbeglice

Čekanje zime u Džungli
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Bez naslova
Mirko Rudić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; azil; Izbeglice

Čekanje zime u Džungli
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Rubrika:
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29.11.2012
Površina:1800
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Tiraž:15000
Bez naslova
Mirko Rudić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; azil; Izbeglice

Čekanje zime u Džungli
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Autori:
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Početak
28.11.2012
Emisija 28.11.2012 19:00:00
TV Studio B
Prilog 28.11.2012 19:20:00
Vesti u 7
Tanja Komarica
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
28.11.2012 19:35:00
28.11.2012 19:22:47

Trajanje
35:00
2:47

Kolektivni centar u Raškoj ulici
2785

Spiker 1
35 interno raseljenih i izbeglih porodica koje žive u Kolektivnom centru u Raškoj ulici ovu zimu provešće
u toplom. Opština Savski Venac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice obezbedila je 16,5 tona uglja i
2,5 metra drva za zajedničku kotlarnicu koja greje oko 160 stanovnika.
Spiker 2
Sve porodice dobile su i zimnicu i higijenske pakete, bolesni neophodne lekove, dok su nezaposlenima
odobrena sredstva za kupovinu alata kojim će započeti neku samostalnu zanatsku delatnost.
Reporter: Tanja Komarica
Pre više od 10 godina u nekadašnjim barakama građevinske firme "Napred" a danas Kolektivnom centru
u Raškoj ulici svoj dom je pronašla 31 porodica sa Kosova. Među njima su i Perovići kojima sa malom
decom bez posla i ikakve pomoći na početku nije bilo ni malo lako.
Slaviša Perović, stanovnik Kolektivnog centra
Nismo mogli da kupimo ogrev recimo da bi tu mogli da ložimo. Grejanje je bilo na struju, struja nije bila
adekvatna, znači izbacuje osigurač. Ono više, više smo sedeli bez struje nego što smo imali struju znači.
Više hladno nego što je, pokrij se, skupi sebe, jorgan šta ima i trpi to što je. Sad zahvaljujući opštini smo
dobili ugalj i imamo to parno grejanje, znači u kotlaru gore se loži.
Reporter: Tanja Komarica
Opština Savski Venac u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice od 2009. godine redovno im obezbeđuje
ogrev pa je tako i za ovu zimu isporučeno 16,5 tona uglja i 2,5 metra drva. U toplim domovima tako više
nema problema ni sa strujom, pa se u porodici Janković kao posebna poslastica peče domaća pogača.
Ipak sigurnost da će prehraniti i obući troje dece pruža im opština.
Nataša Janković, stanovnik Kolektivnog centra
Tako smo u situaciji da smo ja i suprug nezaposleni, deca mala, znači nismo u mogućnosti niti imamo
gde da se zaposlimo, i tako da koristimo tu naravno kuhinju i tako i tu pomoć što nam daju.
Reporter: Tanja Komarica
Za najugroženije opština je obezbedila novac a zimnicu su dobile sve prodice u Kolektivnom centru.
Vladimir Novaković, zamenik predsednika opštine Savski venac
Mi smo u toku ove godine napravili akcije prikupljanja pomoći u vidu paketa hrane, to je već u martu,
oktobru i novembru sprovedeno, kao što su sprovedene i akcije nabavke sredstava za higijenu. Imamo
naravno i akciju sprovođenja pomoći odnosno dodeljivanja pomoći zdravstveno ugroženim stanovnicima,
znači nabavili smo lekove za 26 lica.
Reporter: Tanja Komarica
U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice opština za interno raseljene je izdvojila pomoć od po 150.000
dinara kako bi kupili alat, započeli svoj posao i mogli samostalno da izdržavaju porodice. Iz Kolektivnog
centra u Raškoj ta sredstva su odobrena za 18 ljudi, a do kraja godine na isti konkurs moći će da se
prijave i izbegli kojima će novac biti isplaćen u martu sledeće godine.
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01.12.2012
Blic
Društvo
Redakcija
Izbeglice

Trajno stambeno rešenje

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 9

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

01.12.2012
Večernje novosti
Društvo
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Traže krov za 74.000 ljudi
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Površina:20
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01.12.2012
Politika
Svet
Tanjug
azil

Više para za azilante ako nisu sa Balkana
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01.12.2012
Blic
Društvo
Redakcija
azil

Manje novca za azilante iz Srbije
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01.12.2012
Večernje novosti
Vojvodina
S.Kostić
Izbeglice

Novo ognjište za tri godine
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01.12.2012
Površina:90
Dnevnik
Tiraž:36000
Vojvodina
M.Mk.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Pomoć za izbegle i raseljene
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30.11.2012
Beta

14:03

Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

U Parizu održan sastanak o stambenom zbrinjavanju izbeglica
1590

PARIZ/BEOGRAD, 30. novembra 2012. (Beta)  Prvi sastanak Upravnog
odbora Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje izbeglica (RHP)
održan je danas u Parizu u prostorijama Razvojne banke Saveta Evrope
(CEB).
Sastanak predstavlja početak sprovođenja Regionalnog programa za
stambeno zbrinjavanje izbeglih i prognanih lica u Srbiji, BiH,
Hrvatskoj i interno raseljenih lica u Crnoj Gori.
Kako je saopšteno, Upravni odbor će imati jednog stalnog
kopredsedavajućeg iz Evropske komisije, a očekuje se da će
realizacija prvih projekata početi u prvoj polovini 2013.
Regionalni program za stambeno zbrinjavanje izbeglica je zajednički
višegodišnji program koji treba da obezbedi trajno stambeno rešenje
za oko 24.000 najugroženijih raseljenih porodica u regionu.
U Srbiji nosilac Regionalnog programa je Komesarijat za izbeglice, a
projekat će obuhvatiti 16.780 najugroženijih porodica, odnosno
45.000 osoba izbeglih od 19911995. godine.
Program se zasniva na principima sadržanim u Sarajevskoj deklaraciji
iz 2005. i predstavlja direktan rezultat Ministarske konferencije o
trajnom rešavanju pitanja izbeglih i raseljenih lica koja je održana
u Beogradu 2010. kao i Zajedničke deklaracije za okončanje
raseljavanja i obezbeđivanje trajnih rešenja za ugrožene izbeglice
i interno raseljena lica, koju su 2011. potpisala četiri ministara
inostranih poslova zemalja učesnica.
Deklaracijom je potvrđena rešenost vlada da se okončaju problemi
prognanih i raseljenih lica pronalažanjem dostojanstvenog rešenja i
garantovanjem zaštite prava izbeglica, povratnika i interno
raseljenih lica.
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BEOGRAD, 30. novembar 2012. (FoNet)  U Parizu je danas
održan prvi sastanak Upravnog odbora Regionalnog programa za
stambeno zbrinjavanje izbeglica (RHP), koji predstavlja
početak sprovođenja tog programa u Srbiji, Bosni i
Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori.
Regionalni program za stambeno zbrinjavanje izbeglica je
zajednički višegodišnji program koji treba da obezbedi
trajno stambeno rešenje za oko 24.000 najugroženijih
raseljenih porodica, ili oko 74.000 lica, u regionu.
Program se zasniva na principima sadržanim u Sarajevskoj
deklaraciji iz 2005. godine i predstavlja direktan rezultat
Ministarske konferencije o trajnom rešavanju pitanja
izbeglih i raseljenih lica koja je održana u Beogradu 2010.
godine.
U saopštenju se podseća da su Zajedničku deklaraciju za
okončanje raseljavanja i obezbeđivanje trajnih rešenja za
ugrožene izbeglice i interno raseljena lica 2011. godine
potpisala četiri ministara inostranih poslova zemalja
učesnica.
Početkom 2012. godine održana je Donatorska konferencije u
Sarajevu na kojo su obezbeđena značajna finansijska sredstva
što je omogućilo da RHP započne 2013. godine.
Upravni odbor imaće jednog stalnog kopredsedavajućeg iz
Evropske komisije i predstavnika jednog od donatora koji će
se smenjivati svake godine.
U Srbiji nosilac Regionalnog programa je Komesarijat za
izbeglice, a projekat će se sprovoditi u saradnji sa
lokalnim samoupravama i obuhvatiće 16.780 najugroženijih
porodica, odnosno 45.000 lica iz kategorije izbeglih iz
perioda 19911995. godine.
Program se odnosi na izbegla lica koja koji žive u
kolektivnim centrima ili nekoj drugoj formi kolektivnog
smeštaja, kao i ugrožene izbeglice u privatnom smeštaju,
uključujući i bivše nosioce stanarskog prava bez trajnog
rešenja u zemlji porekla i zemlji izbeglištva, ustanovljenog
na osnovu kriterijuma UNHCR.
U Bosni i Hercegovini stambena rešenja biće obezbeđena za
ukupno 5.400 porodica, u Crnoj Gori za 6.063 raseljenih i
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interno raseljenih lica (1.177 domaćinstava).
U Hrvatskoj, Regionalni program za stambeno zbrinjavanje
sprovodiće se kroz postojeći Program stambenog zbrinjavanja,
kojim rukovodi Ministarstvo za regionalni razvoj i fondove
Evropske unije, a ukupno se radi o 3.541 domaćinstava, ili
8.529 pojedinaca.
Današnjem sastanku u Parizu su prisustvovali svi članovi
odbora  predstavnici donatora, partnerskih zemalja,
Sekretarijata CEB, kao i UNHCR i OEBS
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Voditelj
Više desetina hiljada izbeglih i prognanih sa prostora bivše Jugoslavije bi trebalo da konačno trajno reši
svoje stambeno pitanje. Na sastanku UO regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje izbeglica, koji
je nedavno održan u Parizu, dogovoreni su i konkretni potezi, iz Pariza se vratio naš gost, Vladimir Cucić,
republički komesar za izbeglice. Dobro Vam jutro.
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Dobro jutro i Vama.
Voditelj
Dobro nam došli u Jutarnji program. I kažite evo da krenemo vrlo konkretno o tome, šta je dogovoreno,
koji su to prvi potezi.
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Pa evo praktično do 15. 01. Srbija će zajedno sa ostalim zemljama u regionu predložiti jedan set prvih
programa, taj set neće biti Bog zna kako veliki, on bi trebao da bude nekih 10 do 12 miliona eura, ali će
zato u maju izaći sa dosta ozbiljnijim, sa dosta ozbiljnijim projektima, koji bi trebalo u sledećoj godini da
budu teški nekih 37 miliona, 38 miliona eura, uz sredstva iz republičkog budžeta i druga sredstva koja
očekujemo. Mi mislimo da bi sledeće godine u trajna rešnja trebalo da bude utrošeno u Srbiji negde
između 40 i 45 miliona eura. Kako to zvuči? To zvuči tako da mi očekujemo da će to biti nekih 2000,
2500 trajnih rešenja kad' to kažem to su.
Voditelj
O kom onda broju lica govorimo?
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
7000, 8000 sigurno.
Voditelj
To je broj koji ste odredili da bude rešen tokom sledeće godine, je l' tako? Da li je to realno?
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Taj broj određuju donatori znate.
Voditelj
Određuje ga količina novca jasno, međutim pričamo o planovima.
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Mi smo, evo 12, 13 i 14 cela mreža poverenika u Srbiji, predsednika Saveta za migracije nekih 300ak
ljudi će sediti i uporno probati da spremi programe koje bi bilo dovoljno uverljivi za donatore. Šta to
znači? Mi i sada imamo ono situaciju da smo oko 1200 porodica pomogli, bukvalno iz ovih sredstava,
koja smo imali. Zamislite kada vam se sredstva učetvorostruče, utrostruče, a imate već mehanizam,
imate sve to, svi korisnici su popisivani u periodu od juna do septembra, u oktobru smo i novembru imali
velike sastanke i imamo jedan vrlo jasan stav potpredsednika Krkobabića da to je posao koji praktično ne
može da se odloži ni na koji način. Tako da valjda će tih 10ak hiljada, ne manje od 7000, a dosta
verovatno i prema brojci od 10000 korisnika.
Voditelj
Gledali smo sada snimke koje gledamo već jako dugo, više od 10 godina, ljude koji žive u zaista, e ovo
su već pozitivni primeri. Međutim, pre toga smo videli, e o ovome govorimo dakle, ovo je nešto što svi
želimo da postane prošlost, a najviše ti ljudi koji žive u kolektivnim centrima. Kažite mi ovaj program
zbrinjavanja, da li se odnosi samo na one koji su u kolektivnim centrima ili i na ostale izaslanike?
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
46700 ljudi smo mi predložili odnosno 16780 domaćinstava dozvolite mi da i ovo prokomentarišem, od
nekadašnjih 700 kolektivnih centara, u ovom trenutku imamo još 12 ili 13 na KiMu, zavisi da li ćemo
ovih dana uspeti jedan da zatvorimo. Imamo 22 ili 23 takođe zavisi da li ćemo uspeti da ih zatvorimo u
Srbiji. kada pogledate taj broj ljudi sa nekadašnjih sa 60 i nešto hiljada, pa onda ispod 3000 i to je
mnogo, i to je ogromno, ali evo ove godine smo raselili nekih 800 i nešto ljudi iz centara i ono što je
najvažnije, niko nije otišao na ulicu. Znate, nama je politika bila da mi ne iseljavamo mi useljavamo
ljude, jer dosta ih je neko raseljavao i na svaki način terao da ne budu tu gde su.
Voditelj
Da li mi ovde govorimo o izbeglim licima, koja su stigla i iz BiH i iz Hrvatske i sa KiMa?
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Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
U ovo trenutku ceo program koji se radi, odnosi se na sukobe od '91e do '95e odnosno od '98e do tzv.
mirne reintegracije Sremskobaranjske oblasti. Dakle, odnosi se na izbegla, na izbegla lica i odnosi se
praktično na BiH, jedan deo ne zaboravite da je tu bilo i ljudi iz Slovenije, da je bilo nešto malo ljudi iz
Makedonije i tako dalje.
Voditelj
A kažite mi koje su lokacije na kojima će biti građeni ovi stanovi?
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
U 120 opština. Hvala Vam što ste to pitali. Praktično će to biti najveći, i ove godine i prošle godine i
pretprošle i svih ovih nekoliko godina, mi smo praktično najveće socijalno gradilište u zemlji u saradnji sa
120 lokalnih samouprava ili zidamo ili dajemo građevinski materijal ili postavljamo montažne kuće ili
kupujemo seoska domaćinstva tek na nekakav način uspevamo da to rešimo. Znate kada van celog
programa ostane svega 30 ili 40 opština, to valjda, zvuči dosta pristojno. Mi očekujemo da će u 50ak
opština sledeće godine, već taj problem biti prošlost.
Voditelj
Jako dugo već govorimo o tome kako nisu rešena prava Srba u Hrvatskoj. Koja su prava najugroženija?
Da li govorimo o popravkama kuća koje nisu izvedene onako kako bi trebalo, o pravu na povratak, o
pravima, o stanarskim pravima? Šta je najurgentnije od tih pitanja?
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Pa najurgentnije je naše postupanje. Dakle, najurgentnije je da se mi vrlo ozbiljno ponesemo prema
pravima koja nastaju iz aneksa G sporazuma o sukcesiji. A to su lična prava, moja i Vaša. Znate lepo ja
mi pričamo čije će biti brodogradilište, čiji aerodrom, 'ajmo da pričamo šta je, šta je ostalo tom malom
čoveku i šta mu je ugroženo. Mi u ovom trenutku fokusiramo se na žalost Hrvatska strana već godinu i
nešto dana, dobija razgovore na tu temu, fokusiramo se na pitanja povrata penzija, neisplaćenih penzija.
Znate 18000 ljudi, samo u Srbiji, ima, ima praktično nije im isplaćivana penzija nekima u periodu od 3
godina, nekima u periodu od 12 godina. Možete misliti koliko je to sredstava i šta to znači za te porodice.
Samim ovim programom se rešavaju samo potrebe, prava ostaju gde jesu. I zbog toga je veoma važno
da se udružaji što pre reintenzivira, reintezivira, reinteziviraju pregovori o aneksu G sporazuma o
sukcesiji koji su na žalost, negde, negde bili ovako po strani u senci nekakvih drugih događanja.
Voditelj
'Ajde nam kažite samo za kraj razgovora, nešto i o Vašim novim nadležnostima. Dakle, pitanje migracija
e sada integrisano negde u Vaš komesarijat, stiglo vam je i novo ime, preimenovani ste. Kako izlazite na
kraj sa tim problemom, koji postaje sve više i više gorući?
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Ono nam je bilo devojačko, dodali smo.
Voditelj
Dodali ste još jedno.
Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Pa znate kako Srbija je atipičan primer zemlje u kojoj ne samo forsirana, prinudna migracija, nego i
migracija svake druge vrste prisutna. Em mi idemo, em nama dolaze, em prolaze, em na žalost ja bih
voleo da daleko više od tih ljudi koji dolaze, iz Avganistana, iz Somalije, jednog dana stvarno odluči da
ostane u Srbiji, jer bi to značilo da je Srbija dobra, prosperitetna, ekonomski stabilna, socijalno stabilna
zemlja. Za sada su oni u prolazu. Mi ćemo tražiti radnu snagu, ali vidite praktično ovim imenom se samo
dobija jedna eto da kažemo način da se koordiniraju sve već postojeće aktivnosti. Svi organi koji na
tome rade, oni koji rade na ilegalnim migracijama, mi koji smo do sada radili na privremenim, oni koji
rade na pitanjima nestalih, ali i oni koji se bave demografijama, statistikama, i dalje najnormalnije rade
svoj posao, ali mi to pokušavamo da uokvirimo u jedan migracioni profil, Srbija je jedna od 30 zemalja
koja radi svoju migracioni profil, od pre dve godine. I da pokušamo da damo preporuke za nešto, za šta
ja se nadam da možda još uvek nije kasno. Mada, mada su svi pokazatelji ne daju nam puno prostora za
optimizam, a to je sami znate Srbija je u proseku 42 godine stara. Imamo potpuno prazan istok, ali
dobro biće bolje.
Voditelj
To je ipak neka druga tema. Hvala Vam mnogo što ste bili gost.
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Vladimir Cucić, republički komesar za izbeglice
Hvala Vama.
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BEOGRAD, 04. decembar 2012. (FoNet)  Republički Komesarijat
za izbeglice upozorio je da 20 godina posle ratnih sukoba na
prostoru bivše SFR Jugoslavije u Srbiji živi još 66.408
ljudi sa statusom izbeglica, dok je ukupan broj interno
raseljenih lica 210.000.
Srbija se u kategoriji trajno izbeglištvo nalazi među prvih
pet država u svetu, a 10 odsto njenog sadašnjeg stanovništva
nije živelo u njoj pre 1992. godine.
Zbog toga se očekuje da će oko 57 odsto od 300 miliona evra
za stambeno zbrinjavanje najugroženijih izbeglica u regionu,
prikupljenih na donatorskoj konferenciji u Sarajevu u aprilu
ove godine, pripasti Srbiji.
Prema prvim procenama, ukupni investicioni troškovi
programa iznose 584 miliona evra, za period od pet godina,
od čega bi Hrvatskoj pripalo 21 odsto, Bosni i Hercegovini
pripalo 17, Crnoj Gori 5, a ostatak Srbiji.
Evropska unija i Sjedinjene Američke države su se obavezale
da će u narednih pet godina obezbediti ostatak novca kako bi
konačno bio obezbeđen krov nad glavom za 27.000 izbegličkih
porodica.
Pored izbeglica i interno raseljenih lica, problem
stambenog zbrinjavanja imaju i povratnici iz evropskih
zemalja.
Prema izveštaju kancelarije za readmisiju Komesarijata za
izbeglice Srbije do jula ove godine u Srbiju je vraćeno
ukupno 1.156 ljudi.
Pored toga, Srbija se poslednjih godina suočava i sa sve
većim prilivom azilanata jer se nalazi na putu kojim se
kreće veliki broj ilegalnih migranata iz afričkih zemalja,
Avganistana i sa Bliskog Istoka, koji preko Turske, Grčke,
Bugarske i Makedonije, stižu u Srbiju na putu ka Mađarskoj i
drugim zemljama Evropske unije.
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04.12.2012 18:30:00
04.12.2012 18:22:31

Trajanje
30:00
1:31

Izbegli i interno raseljeni lica
1474

Spiker:
Projekat uspostavljanja usluga pomoći u kući za ranjive grupe izbeglica i interno raseljenih lica u Zemunu
deluje projektom unapređenja životnih uslova, prava i zapošljavanja izbeglih i raseljenih u Srbiji koji je
započet još 2010te godine . Projekat finansira EU, njegov glavni cilj je unapređenje ekonomskih i
životnih uslova izgeglica i i interno raseljenih lica.
Nataša Obračević, reporter:
Gradska opština Zemun je u saradnji sa partnerom gradskim centrom za socijalni rad početkom 2012.
godine počela realizaciju projekta pomoć u kući za ranjive grupe izbeglica i interno raseljenih lica u
Zemunu.
Nada Đurić, načelnik odeljenja za društvenu delatnost:
Projekat traje 12 meseci, mi smo 15. decembra je i zvaničan kraj, a ovo je finalna konferencija gde smo
predstavili sve što smo radili.
Nataša Obračević, reporter:
Cilj ovog projekta bio je da se za 75 izbeglih i interno raseljenih lica obezbedi pomoć u kući.
Sagovornik:
Jako sam tužna što se ovo gasi, jer stvarno nama osobama sa hendikepom, sa, ljudi koji su stari,
bolesni, najpotrebnija je ta njega, pogotovo ljudi koji su sami kao što sam ja.
Sagovornik 2:
Dosta mi je samo da popričamo malo, da nisam sama, a drugo pomognu mi sve što treba.
Nataša Obračević, reporter:
Projekat uspostavljanje usluga pomoć u kući za ranjive grupe izbeglica i interno raseljenih lica u Zemunu
koji je finansirala EU obzebedio je rad nove službe namenjene najugroženijima iz ove kategorije
stanovništva.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:110
Tiraž:30000

05.12.2012
Danas
Beograd
B.D.
Izbeglice

Posao za 11 ljudi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:410
Tiraž:165227

05.12.2012
Večernje novosti
Bez naslova
M.Marković
Izbeglice

Majka otac porodice
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
05.12.2012
Emisija 05.12.2012 19:00:00
Novosadska TV
Prilog 05.12.2012 19:10:00
Objektiv 19
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Kraj
05.12.2012 19:30:00
05.12.2012 19:11:00

Trajanje
30:00
1:00

Prognana i raseljena lica
908

Spiker
Komisija za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglih lica raspisala je
javni poziv porodicama koje imaju prebivalište, boravište ili koje poseduju stambeni objekat na teritoriji
grada Novog Sada a neophodna im je pomoć za poboljšanje uslova stanovanja nabavkom građevinskog
materijala. Javni poziv je istaknut na oglasnim tablama mesnih zajednica i Odseka za izbegla, prognana i
raseljena lica, Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu a otvoren je od 6. decembra do 11. januara.
Najniža vrednost paketa građevinskog materijala je 150.000 dinara, a najviša 440.000 dinara. Sredstva
su obezbedili Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i grad Novi Sad. Konkursna dokumentacija može
se preuzeti u prostorijama Odseka za izbegla, prognana i raseljena lica Uprave za socijalnu i dečiju
zaštitu u ulici Kralja Aleksandra broj 14, radnim danima od 7:30h do15:30h.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
05.12.2012
Emisija 05.12.2012 19:00:00
Kanal 9
Prilog 05.12.2012 19:07:00
Info
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
05.12.2012 19:35:00
05.12.2012 19:08:10

Trajanje
35:00
1:10

Pomoć porodicama
1006

Voditelj:
Grad Novi Sad raspisao je javni konkurs za pomoć porodicama izbeglih lica koja imaju prebivalište,
odnosno boravište, na teritoriji Novog Sada, koji poseduju stambeni objekat na teritoriji grada, a
neophodna im je pomoć za poboljšanje uslova stanovanja dobijanjem građevinskog materijala.
Reporter:
Javni poziv je istaknut na oglasnim tablama svih Mesnih zajednica Grada Novog Sada i Odseka za
izbegla, prognana i raseljena lica Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu. Konkurs je otvoren od 6.
decembra 2012. godine do 11. januara naredne godine. Vrednost paketa građevinskog materijala iznosi
minimalno 150 hiljada, a maksimalno 440 hiljada dinara. Sredstva su obezbedili Komesarijat za izbeglice
Republike Srbije i Grad Novi Sad. Svi zainteresovani mogu u navedenom periodu da preuzmu konkursnu
dokumentaciju u prostorijama Odseka za izbegla, prognana i raseljena lica Uprave za socijalnu i dečiju
zaštitu Grada Novog Sada u Ulici Kralja Aleksandra broj 14, radnim danima od 7.3015.30h.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:80
Tiraž:36000

06.12.2012
Dnevnik
Novosadska hronika
I.D.
Izbeglice

Pomoć porodicama izbeglih
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
06.12.2012
Površina:250
Politika
Tiraž:120357
Srbija
J.Slatinac
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Domovi za sve izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
06.12.2012
Površina:30
Večernje novosti
Tiraž:165227
Novi Sad
Đ.V.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Prijave od danas
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:108210

06.12.2012
Alo
Vesti
Redakcija
Izbeglice

Imigrante krili među konzervama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:0

06.12.2012
San
Mrak
Redakcija
azil

Uhvaćeni ilegalci
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:350
Tiraž:128530

06.12.2012
Blic
Srbija
Mihajlo Marković
Izbeglice

Izbacuju 50 porodica s Kosova na ulicu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:350
Tiraž:128530

06.12.2012
Blic
Srbija
Mihajlo Marković
Izbeglice

Izbacuju 50 porodica s Kosova na ulicu
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

05.12.2012
Fonet

09:32

FoNet
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

REŠAVANJE STAMBENIH PROBLEMA
1842

p051212.086
SRBREGIONIIZBEGLICE
REŠAVANJE STAMBENIH PROBLEMA
KRAGUJEVAC, 05. decembar 2012. (FoNet)  Donatorskim
sredstvima u Srbiji će biti rešen stambeni problem 16.700
najugroženijih izbegličkih porodica, koje imaju oko 40.000
članova, rečeno je na današnjoj konferenciji za štampu
Komesarijata za izbeglice i migracije u Kragujevcu.
Rukovodilac grupe Komesarijata za saradnju sa međunarodnim
nevladinim organizacijama Ivana Anić Ćurko rekla je da je u
Srbiji u toku akcija snimanja stanja potreba izbeglica i
raseljenih lica i pozvala ih da se prijave lokalnim
poverenicima za izbeglice.
Svi koji su u Srbiju došli iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine
i sa Kosva i Metohije, bez obzira da li i dalje imaju
izbeglički status, treba da se jave svom povereniku za
izbeglice i iskažu svoje stambene potrebe, rekla je Anić
Ćurko.
Prema njenim rečima, građevinski materijal se nudi onima
koji su počeli izgradnju, a dele se i montažne kuće onima
koji imaju placeve, a postoji i mogućnost kupovine seoskih
domaćinstava.
Anić Ćurko je dodala da će biti nastavljena i izgradanja
stanova u gradovima koji se opredele za taj vid
integracije.
Ona je precizirala da u Srbiji danas boravi 66.000
izbeglica i oko 210.000 interno raseljenih lica.
Anić Ćurko je navela da se broj izbeglica iz godine u
godinu smanjuje, ali da to nije posledica povratka u zemlje
nekadašnjeg prebivališta i ostvarivanja njihovog prava u tim
zemljama.
Do smanjenja je došlo prvenstveno zbog toga što je veliki
broj izbeglica integrisan u Srbiji, jedan deo od oko 50.000
ljudi je otišlo u treće zemlje, a veliki broj njih je i
umro, rekla je Anić Ćurko.
Prema njenim rečima, u odnosu na ukupan broj izbeglih, broj
onih koji su se vratili u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu je
zanemarljiv, a ljudi se tamo ne vraćaju jer i dalje nemaju
pristup osnovnim ljudskim pravima.
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FoNet
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REŠAVANJE STAMBENIH PROBLEMA
1267

"Oni i dalje ne mogu da uđu u svoje stanove i posed svoje
imovine, koja im je oduzeta. Obnova imovine je u toku, ali
nema obnove infrastrukture, još nisu isplaćene neisplaćene
penzije, veliki su problemi sa poljoprivrednim zemljištem, a
u poslednjih nekoliko meseci oko 150 porodica je dobilo
presude da moraju da vrate sredstva uložena u obnovu njihove
imovine, jer nisu trajno boravili u svojim domovima u
Hrvatskoj", rekla je Anić Ćurko.
Predstavnica za medije Komesarijata za izbeglice i
migracije Jelena Marić je istakla da se Srbija, pored
velikih izbegličkih problema, sve češće suočava i sa
problemom tražioca azila, navodeći da je 2008. godine azil u
Srbiji tražilo svega 54 lica, a 2011. godine podneto je više
od 3.000 zahteva za azil.
Ona je najavila otvaranje još jednog centra za azilante
koji dolaze iz Azije i Afrike, navodeći da je tokom ove
godine još 2.000 ljudi iz afroazijskih zemalja zatražilo
azil u Srbiji.
Svim tim licima treba obezbediti smeštaj, ishranu u skladu
sa njihovim religijskim opredeljenjima, psiho  socijalnu
podršku, zdravstvenu zaštitu, pravnu pomoć i usluge
prevođenja, naglasila je Marić.
Ona je je precizirala da je u proteklih šest godina u
Srbiju na osnovu readmisije stiglo skoro 10.000 ljudi.
(kraj) is/nv/bv 14:45
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

05.12.2012
Tanjug

09:32

Tanjug
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Stambeno zbrinjavanje najugroženijih izbegličkih porodica
3052

KRAGUJEVAC, 5. decembra (Tanjug)  Stambeni problem za 16.700 najugroženijih izbegličkih porodica
koje imaju oko 40.000 članova biće rešen donatorskim sredstvima, a u Srbiji je u toku akcija snimanja
stanja potreba izbeglica i raseljenih lica, rečeno je danas na konferenciji za novinare Komesarijata za
izbeglice i migracije.
Na donatorskoj konferenciji u Sarajevu u aprilu ove godine prikupljeno je oko 300 miliona evra, što je
oko 60 odsto donatorskih sredstava potrebnih za stambeno zbrinjavanje najugroženijih izbeglica u Srbiji,
Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, saopšteno je iz Međunarodne organizacije za migracije.
Predstavnica Komesarijata za izbeglice i migracije Ivana Anić Ćurko istakla je da svi koji su u Srbiju došli
iz Hrvatske i BiH, bez obzira da li još imaju izbeglički status, treba da se jave povereniku za izbeglice i
iskažu stambene potrebe.
"Sada se nudi građevinski materijal, dele se montažne kuće za ljude koji imaju svoje placeve i kupuju
seoska domaćinstva, a biće nastavljena i izgradnja stanova u gradovima koji se opredele za taj vid
integracije", navela je Antić Ćurko.
Ona je podsetila da je u Srbiji danas 66.000 izbeglica i oko 210.000 interno raseljenih lica, i da se broj
izbeglica iz godine u godinu smanjuje, iako to nije posledica povratka u zemlje nekadašnjeg prebivališta i
ostvarivanja njihovih prava u tim zemljama.
"Do smanjenja je došlo prvenstveno zbog toga što je veliki broj izbeglica integrisan u Srbiji. Oko 50.000
ljudi je otišao u treće zemlje, a veliki broj je umro", rekla je Anić Ćurko, saopšteno je iz Međunarodne
organizacije za migracije.
U odnosu na ukupan broj izbeglih, dodala je ona, broj povratnika u Hrvatsku i BiH je zanemarljiv i oni se
u te zemlje ne vraćaju jer nemaju pristup osnovnim ljudskim pravima.
Prema njenim rečima, oni i dalje ne mogu da uđu u svoje stanove i u posed svoje imovine koja im je
oduzeta, a takođe nema ni obnove infrastrukture, još nisu isplaćene penzije koje se duguju, veliki su
problemi sa poljoprivrednim zemljištem...
"U poslednjih nekoliko meseci oko 150 porodica je dobilo presude da moraju da vrate sredstva uložena u
obnovu njihove imovine jer nisu trajno boravili u svojim domovima u Hrvatskoj. Opravdano se postavlja i
pitanje koliko je moguć održivi povratak u sela u kojima nema struje i vode, prevoza, ambulante i škole",
navela Anić Ćurko.
Predstavnica za medije Komesarijata za izbeglice i migracije Jelena Marić istakla je da se Srbija, pored
velikih izbegličkih problema, u poslednje vreme sve češće suočava i sa problemom tražioca azila.
U Srbiji je, kako je navela, 2008. godine azil tražilo 54 lica, dok je 2011. podneto više od 3.000 zahteva,
a u planu je otvaranje još jednog centra za azilante koji dolaze iz Azije i Afrike. Tokom ove godine 2.000
ljudi iz afroazijskih zemalja zatražilo je azil u Srbiji.
"Svim tim licima treba obezbediti smeštaj, ishranu u skladu sa njihovim religijskim opredeljenjima, psiho
socijalnu podršku, zdravstvenu zaštitu, pravnu pomoć i usluge prevođenja", zaključila je Marić.
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Medij:
Rubrika:
Autori:
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Napomena:
Površina:200
Tiraž:0

06.12.2012
NS Reporter
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Pomoć porodicama izbeglih
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:1000
Tiraž:0

06.12.2012
NS Reporter
Pod lupom
Siniša Kostić
Izbeglice

Hrvatska se bori za nezavisnu Vojvodinu
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06.12.2012
NS Reporter
Pod lupom
Siniša Kostić
Izbeglice

Hrvatska se bori za nezavisnu Vojvodinu
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06.12.2012
14:06
www.24sata.rs
http://www.24sata.rs/novisad/vesti/vest/novisadizbeglicamanabavljagradevinski
Ž.B.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Novi Sad izbeglicama nabavlja građevinski materijal
856

Komisija za izbor korisnika pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglih lica raspisala je
javni poziv porodicama izbeglih lica koje imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Novog Sada i koje
poseduju stambeni objekat na teritoriji grada, a neophodna im je pomoć za poboljšanje uslova
stanovanja nabavkom građevinskog materijala.
Vrednost paketa građevinskog materijala iznosi minimalno 150.000 dinara, a maksimalno 440.000
dinara. Sredstva su obezbedili Komesarijat za izbeglice Republike Srbije i Grad Novi Sad.

Konkurs je otvoren do 11. januara 2013. godine i svi zainteresovani mogu u navedenom periodu da
preuzmu neophodnu konkursnu dokumentaciju u prostorijama Odseka za izbegla, prognana i raseljena
lica Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu Grada Novog Sada (Ul. Kralja Aleksandra14), radnim danima od
7.30 do 15.30 časova.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
07.12.2012
Emisija 07.12.2012 15:00:00
RTS1
Prilog 07.12.2012 15:51:00
Ovo je Srbija
Zorica Kovačević
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
07.12.2012 16:00:00
07.12.2012 15:53:26

Trajanje
60:00
2:26

Izbeglice
2471

Spiker:
U Srbiji se od septembra sprovodi regionalni program za stambeno zbrinjavanje izbeglica i interno
raseljenih lica koji finansira Međunarodna zajednica. Na taj način svoj dom moći će da dobije i 13 hiljada
izbeglih i raseljenih koji su utočište pronašli u Kragujevcu. Najteže je porodicama smeštenim u
kolektivnom centru Trmbas.
Milorad Ilić:
Evo, mali jadan, spava sa džemperom. Dođi, gledaj, sa kapuljačom spava kolko je hladno.
Željka Mojić:
Vlaga, katastrofa je. To curi voda dole. Bojim se i za dete, razboleće se.
Reporter Zorica Kovačević:
Miloradova i Željkina porodica, kao i još 200 izbeglih i raseljenih, već godinama žive u nehigijenskim
barakama u selu Trmbas nadomak Kragujevca. Tu su i porodice koje su se, nemajući kud, nasilno uselile
u kolektivni centar. Svi žele sopstveni dom do kojeg imaju šansu da dođu uz pomoć sredstava
Međunarodne zajednice.
Predrag Vasiljević:
U seosko domaćinstvo, zato što sam 6 godina bio na selu kod ujaka. Znam da radim oko toga i više bih
uspeo na selu nego u stanu.
Reporter Zorica Kovačević:
Sva izbegla i raseljena lica u komesarijatima treba da podnesu prijave kako bi gradovi konkurisali za
sredstva. Kragujevac je već dobio 6 miliona dinara za pakete građevinskog materijala.
Petar Atanasković, poverenik Komesarijata za izbeglice Kragujevac:
Veći broj ljudi je već započeo gradnju, stanuje u neuslovnim uslovima i malo mu fali da se useli u svoj
objekat. Iz tih razloga se grad opredelio i naše mišljenje s obzirom da su tu sredstva limitirana
minimalno 150 hiljada do 450 hiljada, zavisi od vrste objekta, od tih potreba i tako dalje. Naša je neka
procena da će oko 20 porodica da time pripomognemo.
Reporter Zorica Kovačević:
U narednih 5 godina Srbija bi trebalo da dobije 335 miliona evra od Međunarodne zajednice za stambeno
zbrinjavanje 300 hiljada izbeglih i raseljenih lica.
Ivana Anić Ćurko, Komesarijat za izbeglice i migracije:
U planu je negde oko 10 hiljada stambenih jedinica da se gradi za ova lica kroz dodelu paketa
građevinskog materijala oko 3500, dodelom montažnih kuća, 1200 montažnih kuća i kupovina seoskih
domaćinstava sa okućnicom, to je otprilike neki broj oko 2500 seoskih domaćinstava.
Reporter Zorica Kovačević:
Prva sredstva od dva miliona evra biće uložena u prvom kvartalu naredne godine. Pravo da konkurišu u
okviru ovog programa imaju izbeglice, ali i lica koja su izgubila taj status, a nemaju rešeno stambeno
pitanje. Javni pozivi biće raspisivani u narednih 5 godina.
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Voditeljka
Emisija u Središtu pažnje, 17 časova i sedam minuta, dobro veče. I ovog petka bavimo se tematikom za
migrantske grupe u Srbiji. Moji gosti su Vladimir Cucić, komesar za izbeglice Republike Srbije, zapravo
premijerno da kažem, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije, jel tako?
Vladimir Cucić
Da tako je, dobro veče i hvala na pozivu.
Voditeljka
I Olivera Mijušković Kortas, iz Međunarodne organizacije za migracije, dobro veče.
Olivera Mijušković Kortas
Dobro veče i takođe hvala na pozivu.
Voditeljka
Razgovaraćemo o novom zakonu o upravljanju migracijama , koji je usvojen pre mesec dana i novij ulozi
Komesarijata za izbeglice ili najkraće, kako će se u buduće kreirati i sprovoditi migrantska politika.
Hajmo za početak da kažemo nešto o tome, neki vaš utisak, koliko je ova problematika izražena u Srbiji?
Vladimir Cucić
Pa hajde da probamo ovako. Srbija je nekakav prostor, u kome u poslednjih, ne više od 80 godina, bilo
je 120 i nešto migracija, u kojima su se pokrenule grupe veće od 40.000 ljudi. Voljno, nevoljno,
posledica poraza, posledica pobede, ali su to grupe u kojima je išao i pop i učitelj i lekar i pijanac i
bolesnik i tako dalje. Kada pogledate koje ....kada na to dodate jedan strašan trend koji se u vreme
industrijalizacije zemlje sprovodio i koji je za rezultat dao upravo to, da sad imamo nekoliko velikih
balona od sapunica, grad Beograd, grad Novi Sad, grad Niš i još nekoliko gradova i da imamo relativan
vakum koji na žalost postaje sve veći van tih balona, onda je potpuno jasno da je pitanje pokretljivosti
unutar i van Srbije, pitanje buduće populacione politike, pitanje da li ćemo se oprazniti, a sve su prilike
da hoćemo, treba da bude u centru neke naše pažnje. Meni je jako drago što se premijer u svom
pristupnom govoru, pre nego što je pomenuo i jedan od problema, a mi ih imamo podota, pomenuo
pitanje te jako poremećene demografske ravnoteže, pitanje bele kuge i pitanje toga, pitanje svih pitanja,
da li će nas uopšte i koliko će nas biti u nekoj bliskoj budućnosti.
Voditeljka
Zato sve to spada u ta migrantska pitanja. Sa migracijama Srbija živi očigledno jako dugo. To nam je
prosto nekakva sudbina.
Vladimir Cucić
Pa ne samo Srbija, znate, ako ćemo pravo Adam i Eva su prvi emigrirali.......dakle od kad je naroda, od
onda je i baš ne baš posebno voljne pokretnosti, a ima i voljnih hvala Bogu. Tako da mi sa tom
činjenicom se daleko više srećemo, jer je logično da čovek iz Danske nema baš neku posebnu želju da se
pokreće negde dalje, da Amerikanci tu su migraciju u vreme života, promene sedam mesta gde žive, ali
vrlo malo njih ode da definitivnio živi van zemlje, a da ovde imate situaciju da ste zidali kuću na "sred
puta", pa bar da ste se malo sklonili, nego se prolazi kroz kuću, a ne oko kuće i onda to sa sobom nosi
takvu posledicu da vi u celoj Srbiji imate dve zgrade koje su možda iz 1700 i neke godine.
Voditeljka
Tako je. Olivera Mijušković Kortas dolazi nasm iz Međunarodne organizacije za migracije. Situacija u
kojoj se Srbija nalazi, negde sam videla, naziva se i produženom izbegličkom situacijom ili produženom
izbegličkom krizom. Koliko još ima zemalja koje se suočavaju sa takvim problemima.
Olivera Mijušković Kortas
Pa Srbija je jedna od država u kojoj je ta produžena izbeglička kriza najizraženija, a naročito u Evropi.
Možda bi smo mogli reći da taj isti problem postoji i u Bosni i Hercegovini, zbog toga što oni imaju
takođe jedan određeni broj što izbeglica, što interno raseljenih lica. Ali mimo Evrope....
Voditeljka
Šta se dešava mimo Evrope, mislim da ima još nekoliko zemalja u svetu koje se zapravo nalaze u takvoj
situaciji?
Olivera Mijušković Kortas
Pa mimo Evrope vi imate taj čuveni problem sa Palestinom i sa njihovom dugotrajnom izbegličkom

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/9

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
07.12.2012
Emisija 07.12.2012 17:00:00
Radio Beograd I
Prilog 07.12.2012 17:07:00
U središtu pažnje
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Migracije

Kraj
07.12.2012 18:00:00
07.12.2012 17:52:00

Trajanje
60:00
45:00

Migrantske grupe u Srbiji
4145

sitacijom. Znači to je sukob koji postoji već dugo vremena i svakih nekoliko godina eskalira. Ono što je
za nas bitno, bitno je da polagano promenimo fokus i da ovaj pojam migracija, koji se u Srbiji vezuje sao
za prisilne migracije, da na neki način promenimo. I to je ono što ovaj zakon o upravljanju migracijama i
sa sobom donosi. Znači menja sam sistem upravljanjem migracijama. Vi kada u Srbiji pitate čoveka na
ulici, jo je migrant, njegova prva ideja će biti izbeglica i to vezivanje samo za izbeglice sa prostora bivše
Jugoslavije i eventualno tražioci azila, zbog toga što se ta kategorija pojavljuje u poslednjih nekoliko
godina, ali niko pod migracijom ne podrazumeva, odnosno mali broj ljudi pod pojmom mgracije
podrazumeva ovo o čemu je govorio g. Cucić......
Voditeljka
Hajde da vidimo, ko su zapravo migranti? Jel teško pitanje?
Vladimir Cucić
Pa hajte, ja ne znam ......ne znam ko ne spada u tu grupu. Hajde da i ja sada ne zabazam tamo gde mi
ne pripada u ontološka definisanja.....ali ja ne znam stvarno ko ne pripada migranima. U Beogradu je do
skora bilo retkom, naći ljude koji su treća generacija.Vi ćete sad imati jakompuno ljudi koji su treća
generacija, zato ...upravo zard činjenice da je zapravo skoro 30 posto Srbije negde gravitira samo
velikim gradovima. Nismo mi jedini. Vi imate Grke koji sa deset miliona, pet miliona živi u Atini, dva u
Solunu, i sve ostalo je manje od tri miliona ljudi. Imate Hrvatsku koja se demografski prazni, ne samo
kao posledica ratova i zbog toga što je taj narod proteran, nego imate prostor gde nema ni Hrvata ni
Srba, ni nikog. Jedini koji u onom nekakvom periodu, a i posle toga, posle Jugoslavije, uspeo da sačuva
svoju ozbiljnu demografsku ravnotežu su Slovenci. Ljubljana je i sada manja od 300.000 ljudi, na našin
na koji je bila pre 20 godina, pre 30 godina, i sada postoji jedan apsolutni zdrav raspšored, ali o tom
rasporedu se unazad 50 godina vodilo računa. Tamo je svako selo sa osam ljudi dobilo kombi da prevozi
đake, dobilo vodu, dobilo struju, žene su radile na kmetiji i mislim da je bilo jedno daleko odgovornije
društvo....
Voditeljka
To je kada migracije posmatrate u sklopu demografskih tokova, međutim, mi imamo grupa migranata
koji jesu u stanju neke posebne potrebe. Kako bi ste njih definisali?
Vladimir Cucić
Pa to je čista prinudna migracija.....
Olivera Mijušković Kortas
Migraciju je vrlo teško definisati u jednoj rečenici. Vi imate, ovo što je g. Cucić rekao, prinudne migracije,
imate dobrovoljne migracije. Imate unutrašnje migracije, o kojima on danas jako mnogo priča, imate
spoljašnje migracije. Znači kategorije migranata koje su najkprisutnije kod nas u Srbiji, jesu izbeglice i
jesu interno raseljena lica. I zbog toga, kada vi zaustavite čoveka na ulici i pitate ga ko je migrant, on će
se prisetiti upravo te dve kategorije ljudi. Ali kao što je g. Cucić rekao, mi se suočavamo sa
demografskom katastrofom. Imamo.... dosta je crna prognoza je pred nama, veliki broj ljudi školovanih
koji odlazi iz ove zemlje i jako nizak prirodni priraštaj. Što znači da ćemo morati u jednom momentu,
koliko god to zvučalo paradoksalno sada reći, da se okrenemo ka uvozu radne snage. Reći nešto tako
sada, kada ljudi nemaju posao, možda zvuči radikalno, možda zvuči i teško da se kaže i da se čuje, ali je
nešto što je neminovno. Cela Evropa stari i mi ....
Voditeljka
Koji je to trenutak, recimo može li neka projekcija da se kaže. U kom momentu će Srbija morati
jednostavno da uvozi radnu snagu?
Olivera Mijušković Kortas
Pa to će biti momenat kada, na žalost, perspektivnija radna snaga bude napustila Srbiju i ukoliko Srbija
ne bude bila u stanju da je zadrži.
Voditeljka
Naši telefoni su 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd o11, izvolite uključite se u program, gosti
emisije su Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije i Olivera Mijušković Kortas iz
Međunarodn organizacije za migracije. Pre odprilike mesec dana usvojen je novi zakon o upravljanju
migracijama. Šta donosi novi zakon? Zašto je on važan?
Vladimir Cucić
Pa ništa se kardinalno neće desiti znate.....desiće se jednostavno to, da ćemo svi zajedno da probamo da
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sve napore koje pojedine institucije imaju, objedinimo i koordiniramo, samo zarad toga da bi smo
objedinili praćenje trendova, jel je to najveći problem u ovom trenutku, ali i da bi smo predložili, probali
zajedno, svi koliko god nas ima, u tom delu je uloga komesarijata apostrofirana, ali nije najznačajnija, da
pobamo da vladi predlažemo, vladi, skupštini, a pre svega vladi, da predložimo mere koje bi omogućile
da se migracioni tokovi iskoriste za dobrobit ove zemlje. Pitaste me šta je migracija. I ko je migrant.
Migrant je čovek koji ide tamo gde mu je bolje. Ili ide sa mesta gde mu je dovoljno loše, pa ne zna šta
ga čeka, ali zna da mu tu nije.....to su dva motiva. I to je odprilike nešto,...... pobeći ću od pitanja, ali
želim sa mo da dopunim ovo što je Olivera rekla. Pre četiri meseca mi smo išli da ostvarimo kontakt sa
švedskom agencijom. I sada stvarno želimo, verujte mi da.....evo ja sam već dvadeset i nešto godina u
ovom zanatu, mislio sam da nema toga još puno što mogu da naučim, cverujte mi da za neke stvari sam
shvatio sad u poslednjih godnu dana, da,da....praktično treba da otvorimo bukvar, a ne da imamo neke
druge kapacitete. Šveđani su rekli ovako. Znate šta, mi imamo trend da će u sledećih pet godina,
240.000 ljudi da ode u penziju. Neko mora da zaradi njihvu penziju, očigledno da to e može postojeća
radna snaga. Nama treba 320.000 ljudi koji treba da rade da bi ostvarili....kada pođete od toga, svaka
zemlja prijema, vrlo malo tu ima altruizma, ima i toga i ljudskih prava i svega toga. Svako ko pokušava
da obezbedi, znate nacije doživljavaju spazmu i doživljavaju ekspanziju. Svaki treći Mađar živi u
Mađarskoj. Austrija, pogledajte parlament u Beču, on je pravljen za ozbiljni državu. Kad kažem ozbiljnu,
za mnogo veliko ozbiljnu državu. Grci su dva miliona ljudi dobili 21. i 22. godine, oni ih još uvek zovu
izbeglicama, to je praktično 90 godina koji su iseljeni iz turskog dela u koji mi sa svi idemo na letovanja,
a praktično idemo u Grčku na letovanje, samo što je zastava drugačija. Svo naše okruženje je
promenilo....pogledajte šta se dešava sa turskom imperijom, koa je doživela takvu spatmu, da sada opet
doživljava jednu značajnu ekspanziju. Nama je da probamo da kroz zakon o migracijama obezbedimo, da
stvorimo alate kojima mi možemo da predložimo nešto što je najbolje za našu zemlju.
Voditeljka
E dobro, i šta je to što je najbolje, šta je to što zakon sada omogućava, a do sada nije bilo?
Vladimir Cucić
Pa eto, prvo nam omogućava da se evidencija objedini. Vi morate prvo da znate šta ćete da radite, da
znate šta je u stvari problem. Na jedan način roblem definišu oni koji se bave dijasporom, na drugi način
definišemo mi kji se bavimo prinudnim migracijama, neko ko se bavi azilantom, na treći način policija
koja govori o ilegali o manje od 5 posto ukupnih migracija, a meni je drago da oni to kažu, mi se bavimo
samo procentom koji je manji od 5, na peti način će definisati, na žalost još uvek ne kako treba, neko ko
treba da ponudi program šta će biti sa radnim migrantima iz ove zemlje.....
Voditeljka
A ko je taj neko , ko treba da ponudi...?
Vladimir Cucić
Pa ja se nadam da ćemo to relativno skoro negde biti mi zajedno sa socijalom, zajedno sa odgovarajućim
ministarstvima. Znate, ako je takav insttut postojao u vreme socijalističke Jugoslavije, i praktično izvozio
od medicinskih sestara u Libiju, do ljudi koji rade na nuklearnim programima, ali i radnu snagu...ima
kontrolisan odliv radne snage, 60ih 70ih godina...mislim da je ponovo vreme....da ne bi ponovo došli u
situaciju da nam ljudi uteknu, da uteknu bez podrške države, da dosta često taj njihov odlazak bude
težak, bolan, da ih tamo u zemlji prijema dočeka ih svašta. Ako vi imate situaciju da Tajlanđani dolaze
organizovano da beru voće u Švedskoj, i vrate se ponovo na Tajland, izvinite i sezonsko zapošljavanje u
ovom momentu će nam i te kako pomoći da ostanemo živi, kao što je pomoglo svima u okruženju, da
ostanemo živi u ekonomskom smislu, da taj strašan problem nezaposlenosti i života na liniji siromaštva
probamo da malo po malo prevazilazimo. Dakle to je ....
Voditeljka
....to je poenta. Zapravo da se svi ti tokovi stave u neku proceduru, tokove koje ne treba zaustaviti...Šta
Međunarodna organizacija za migracije kaže o tome.
Olivera Mijušković Kortas
Međunarodna organizacija za migracije je snažno podržala donošenje ovog zakona. Pre svega zbog toga
što se njim predviđa uspostavljanje tog jedinstvenog sistema u koji bi trebalo da se slivaju svi podaci
relevantni za ovu oblast. I to je osnova onoga što g.Cucić govori. Da bi bilo koja vlada mogla da kreira
uspešnu politiku, ona mora da zna kakvo je stanje na terenu. Znači te podatke treba dobiti i to ne od
jedne organizacije, nego od više organa državne uprave. Dosadašnji problem u, možda bih to mogla da
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nazovem, u komunikaciji u skupljanju tih podataka, se svodi na to da je upravljanje migracijama u Srbiji
decentralizovano. Ali je to tako. To ovaj zakon ne menja. Tu je g.Cucić u pravu. Što se toga tiče ništa se
radikalno neće promeniti. Vi i dalje imate Ministarstvo unutrašnjih poslova koje je najvećim delom
nadležno za azilante i imate Komesarijat za izbeglice, koji ostaje nadležan za izbeglice sa područja bivše
SFRJ. Imate Moinistarstvo rada i Nacionalnu službu za zapošljavanje, koja je nadlešna za zapošljavanje
stranaca. I to se ništa ovim zakonom ne menja. Ono što bi trebalo da se uspostavi i što će Međunarodna
organizacija za migracije snažno podržati jeste upravo formiranje tog sistema, koji bi omogućio
Komesarijatu za izbeglice i migracije, kao budućem administratoru tog sistema, da na određeni način
priprema izuzetno kvalitetne predloge politika, koje bi dalje vlada usvajala i nadamo se bila u mogućnosti
da uspešno i sprovodi. Tako da je to ono što je stav....
Voditeljka
Znači praktično neće se mnogo promeniti, samo se očekuje bolja koordinacija i više predloga nekakvim
vladajućim garniturama...u smislu da se migracije uključe u nekavu politiku koja se vodi?
Olivera Mijušković Kortas
Ja bih rekla da je ovo samo početak sistema. Znači, sistem upravljanjem stvaranja sistema. Sistem
upravljanja migracijama kod nas sada je decentralizovan i ne postoje indicije da će se u nekom
odrđenom, skorijem vremenskom periodu menjati. Što ne znači da se za nekih 1015 godina možda ne
javi potreba i da se taj sistem dodatno centralizuje. Postoje države koje imaju centralizovani sistem , evo
g.Cucić je spomenuo Švedsku, u kojoj su ...gde je bila organizovana ta jedna studijska poseta
Komesarijata za izbeglice, pripadnika MUPa i Mi nistarstva rada i socijalne politike i tadašnjeg
ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, i oni imaju mnogo centralizovaniji sistem nego što je kod
nas. Tako da je i to pitanje prilagođavanja vremenu. U jednom momentu, ukoliko se jav potreba i ukoliko
bude postojao realan politički momenat da se sistem centralizuje, on će se verovatno na neki način
centralizovati. Za sada ono što je najbitnije jeste to da se omogući uspešna komunikacija između organa
državne uprave i da se svi ti podaci bitni za formiranje buduće politike vlade, sliju u jedan centar.
Voditeljka
Olivera ovde je još interesantno da napomenemo da je Međunarodna organizacija za migracije koju vi
predstavljate u ovom razgovoru, prisutna ovde na našim terenima već 20 godina. Upravo se završava tih
20 godina....
Olivera Mijušković Kortas
Upravo se navršava 20 godina, znači u decembru mesecu se navršava, da je Međunarodna organizacija
za migracije otvorila svoju kancelariju u Beogradu. U tom periodu pređen je jedan jako veliki put,
naravno počelo se sa prinudnim migracijama, ali kao što i država menja svoj stav, tako sad i
Međunarodna organizacija za migtacije uključuje u uključivala je sve druge kategorije migranata. Znači
mi smo se bavii i radnim migracijama i reintegracijom povratnika koji su vraćeni u Srbiju po osnovu
sporazuma o reedmisiji i mi ćemo sledeće nedelje, znači na Međunarodni dan migranata, 18. decembara,
obeležiti tu godišnjicu i u posetu Srbiji doći će i zamenica generalnog direktora Međunarodne organizacije
za migracije, gospođa Laura Tomson.
Voditeljka
Hoće li se komeserijat uključiti u tu proslavu?
Olivera Mijušković
Pa naravno.....
Vladimir Cucić
U obeležavanje, znate....Postoje stvari koje nisu proslava. Neke datume obeležavamo, ne slavimo ih,
znate ja onako imam strašan problem kad se kaže....komesarijat , bila je priča i o mtome o
nama.....proslavlja 20 godina. Šta proslavlja, mi obeležavamo činjenicu da postojimo 20 godina. Da
probam, da se malkice vratim na ovo prethodno. Ako u tom predlaganju dobrih politika, ako mi iole
uspemo, centraizovano, necntralizovano, i ako uverimo u narednih nekoliko godina, uverimo i vladu, i
ako napravimo jednu potku, neka plete ko šta hoće, ali ta potka neka ostane tu gde je, onda mislim da
smo ispunili uslov. Jel ....znate, sjajno je što grad Beograd ima 100 posto za trudnice i za porodilje.
Sjajno. To je jedna ozbiljna briga o ...i ja na tome stojim. Al mislim i da je ono što je potpredsednik
Krkobabić rekao, mnogo važno za dugotrajnu priču. Pa mnogo je važnije da ona porodilja iz Crne trave
dobije 100 posto. Jer onda će neko i da nam ostane u Crnoj travi. Vi sad dodajete još jednu šargarepu u
Beograd. Još jednu šargarepu koju će verovatno Kragujevac uraditi....u ovom momentu naša varijanta
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,mora da postoji pozitivna diskriminacija u tom socijalnom preduzetništvu, koja ne može da bude
konkurentno drugačije, ali ako postoji to malo socijalno predutzetništvo, neko će vam ostati i u
Babušnici, i neko će vam ostati i u Plandištu, znate...nismo svi rođeni na Zlatiboru, pa niko ne odlazi iz
Čajetine. To je suština tih naših predloga, koji će se kretati prema sferi socijalne politike, sferi
zapošljavanja, sferi makar i tako pizitivno diskriminisanih.....
Voditeljka
....što i jeste nekako izmenjena uloga komesarijata, da kažem mnogo proširena, ili ne....?
VladimirCucić
Mi nismo dami na tom putu. Mi ćemo zajedno sa svima, koleginica ih je nabrojala, tu je još mnogo drugih
aktera, znate...mi sa njima želimo to da uradimo.
Voditeljka
Nekakva migraciona politika se svakako u ovoj zemlji vodi već dve decenije, na žalost, zbog prisilnih
migracija Srbija je prva u Evropi, to smo već rekli, preko 200.000 izbeglih, raseljenih, sada aktuelan
problem tražilaca azila, broj se povećava iz godine u godinu. Kako bi ste vi procenili, kako se Srbija do
sada snalazila u rešavanju svih tih problema?
Vladimir Cucić
Pa, dopustićete mi možda da ....Srbija je dokaz da Bog postoji. Jer ovakvi kakvi smo samo nas on voli.
Ali mislim da smo u vreme jedne strašne devastacije u vreme jednog potpuno nacionalnog nejedinstva, u
vreme teških situacija, znate nismo mi imali da smo samo primali ljude, nego je bilo ovde reakcija zašto
ih primate ili zašto ih ne primate. A smo imali bombardovanje , takva vrste devastacije ja ne znam koga
ne bi pogodila. Mi smo sad već....toga se sećamo tako što je, da li je Avram Izrael govorio gotovo ili....mi
smo imali situaciju organizovanog zločina.
Voditeljka
Pa sad ovih dana haška presuda....koja je opet vratila celu priču....
Vladimir Cucić
Ja sam na žalost, tad dosta verovatno, komesar za virtuelnu stvarnost, jer sa ove dve presude i sa celom
tom situacijom, ispada da su ti ljudi sami došli, sami sebi popalili kuće, da tih 7000 nesretnika koje još
uvek tražimo , da su se sami ubili, sami skočili u te jame i sami se tri puta tako mrtvi prebacivali koje
kuda i td. No, to verovatno nije naša tema.....
Voditeljka
Rekli ste Bog postoji. Šta nam Bog tu može?
Vladimir Cucić
Da vam kažem. Mnogo mi je drago što pripadam ovom narodu. U vreme, znate, kada su bili ratovi, ja
sam sticajem okolnosti pratio i bilanse i sve to. Pa kad imate situaciju, kada našim komšijama u
okruženju daju četiri paketa, setite se 93. godine, setite se 94. kada su išli peške poniženi onog
novembra autobusi bez struje, nemamo struju, nemamo ništa, pada ona odvratna bljuzgavica, a mi
pušuimo one cigare koje niko neće, setite se svih tih situacija, mi smo sve to preživeli. Mi smo uspeli da
to preživimo, uspeli smo, naš paket je sadržavao koji smo mi davali izbeglicama, međunarodna
zajednica, 12,5 grama masnoća dnevno. Sa 12,5 grama masnoća dnevno mi smo ipak uspeli da
odgajimo i deci i da živimo i da radimo sa deset maraka, sa svim tim.....dakle ipak je pokazala zemlja
jednu strašnu vitalnost, uz sve devete martove gde smo ubijali jedni druge, uz sve te situacije......Srbija
je od 700 kolektivnih centara, svaki deseti čovek je tu koji je došao 91. godine. Mi sad pričamo o
260270.000 ljudi koji su još u nekom statusu. Al to je 700800 000 ljudi koji su došli, koji su tu. Vrlo
malo njih se vratilo negde. Drugo, da budemo pošteni prema svemu tome. U svim tako teškim najgorim
vremenima, Srbija ježivela od doznaka sopstvene dijaspore, iz inostranstva i živela od onoga što su
izbeglice unele ovde. Ko god je prodao kuću u Saajavu, retko ko je kupio u Bijeljini ilimBanja luci, nego
daneo pare u Beograd.
Voditeljka
Kažu da to od doznaka i dn danas ide jako mnogo.....
Vladimir Cucić
....to je veoma značajan segment, upravo nekih naših budući aktivnosti. Mislim da smo sada pali ispod
tih čuvenih 17 posto, ali kad pogledate da sve što stvorite, svaki peti dinar dođe, šesti dinar dođe od
napolje svakoga meseca, to je nešto što , prema čemu se moramo ozbiljbnije odnositi, bar d nam ne
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padne taj procenat, a na žalost on će padati opet tom trećom generacijom Srba koji su već Austrijanci,
Šveđani ili već ne znam šta.
Voditeljka
Olivera, vaš utisak o ovoj temi? U poslednje dve decenije, dakle kako je vođena politika?
Olivera Mijušković Kortas
Migraciona politika? Pa meni se čini onako kako je u tom momentu bilo moguće. Zbog toga što ......svi ti
sukobi su jednostavno nisu pojavili, buknuli. Srbija nije niti planirala niti mogla da se pripremi za njih.
Ono što je meni najbitnije, i najdraže na neki način, osćaj koji su ljudi stekli kada su došli ovde u Srbiju.
Ja lično, i ovo je nešto o čemu možemo razgovarati, imam osećaj da ti ljudi nisu dočekani kao klasične
izbeglice, mi nismo ni dugo vremena imali taj pojam klasične izbeglice. Oni s jednostavno dočekani kao
Srbi koji se nalaze u nevolji i koji su ovde došli i pokušali da se snađu.
Voditeljka
A šta to znači doživeti nekoga kao izbeglicu, ali o tome ćemo posle jedne mizike i reklama, ovo je emisija
u Središtu pažnje, moji gosti Olivera Mijušković Kortas i Vladimir Cucić komesar za izbeglice i migracije
Republike Srbije.
Malopre pričamo o tom talasu ljudi i izbeglica koji su 90ih godina dolazili iz Hrvatske i drugih bivših
republika u Srbiju. Olivera kaže, doživljaj domicilnog stanovništva je bio kao da nam dolaze Srbi, a ne
izbeglice. E tu sam vas nekako prekinula, mislim da bi odatle mogli da nastavimo.
Olivera Mijušković Kortas
Pa možda niasm trebala da kažem Srbi, ono što sam želela da kažem jeste, da su kod nas u stvari došli
ljudi iz iste kulture i iz istog da tako mkažem bekgraunda. Kod izbeglica vi najčešće imate problem
intagracija izbeglica i tražilaca azila. Zbog toga što se tu radi o ljudima koji poterani nepravdom,
spasavajući svoj sopstveni život, prelaze granice, prelaze u države koje ne poznaju, nalaze se u situaciji
da moraju u potpunosti da krenu od nule, da moraju da nauče nov jezik, da moraju da se integrišu u to
društ vo i da to društvo na neki način mora da ih prihvati. Znači, sad možda i otvaramo već još jednui
priču, a to je prihvaanje tih klasičnih tražilaca azila kojih kod nas u Srbiji ima sve više. Na to sam mislila
kad sam rekla da mi je nekako drgo što ljudi, barem je to moj lični utisak, da ljudi izbeglice koje su
dolazile tokom 90ih, nisu dočekivali kao strance, nego su ih dočekivali kao ljude koji si njima bliski. Delili
su ostu prošlost, išli uniste škole, zajedno služili vojsku, nekako je tim ljudima ipak bilo lakše da se
uklope u ovu sredinu i ovoj sredini je bilo lakše da igh prihvati i da ih asimilira i da se na neki način
upravo obogati njihovim prisustvom.
Voditeljka
Da....e tuo ćemo nastaviti, pre toga imamo još jednu sagovornicu u današnjoj emisiji. Naš telefon
okrenula je Radmila iz Bora. Radmila dobro veče.
Radmila
Dobr veče.
Voditeljka
Izvolite slušamo vas.
Radmila
Hoću da postavim pitanje vašim gostima. Ja sam pobegla iz Sarajeva......ja sam bila izbeglica dom20'00.
godine....ja sam stan ******** pola stana su mi uništili.....***********ovde na mene vrše nasilje i
danju i noću.
Voditeljka
U svakom slučaju vaš doživljaj je da na neki način niste dobro prihvaćeni u sredini u koju ste došli.
Slušateljka nam je pomogla da prosto uđemo u tu tematiku. Kako smo dočekali ljude koji su došli'
Vladimir Cucić
Evo da vam kažem. Postoje....reko bih za Grke. Grci dan danas kada se žene i uzimaju, e nmoj nju ona
je izbeglica. Zemlja o kojoj Olivera priča je nastala pre 95 godina. 95 godina zajedničkog života troženja
istih para, se i sada reflektuje vrlo jasno. Ali je iste probleme...znate mi moramo mda definišemo, da
čovek koji eventualno ima probleme u Sarajevu, nastaviće da ih ima i u Knježevcu. Da čovek koji
funkcioniše....ja samo jednu malu, malo razjašnjenje. Kad rekoh ponosan sam na Srbiju, ponosan sam
upravo zarad činjenice da je 76 posto ljudi koji su dolazili su Srbi, 24 posto koji su došli u Srbiju nisu
Srbi. Ali su duboko verovali u to da je Srbija zemlja u kojoj treba i mogu da nastave život. Ne bih ja
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rekao da je to asimilacija, pre integracija, jer mi znate, asimilacija je nešto kao da smo mi hegemoni, pa
to baš i nije dobro, jer Srbija to ne radi. Meni je jako žao što masa tih ljudi napušta svoje kulturno
nasleđe, vi ste imali preko 300 ojkačkih društava, sada ih imate 5. Sad neko drugi prijavljuje razne
nekakve u nematerijalnu Uneskovu baštinu, prijavljuje gusle, prijavljuje ojkanje......
Voditeljka
Da...e sad, ima još nekoliko pitanja koja bih htela da vam postavim. Tiče se ove problematike o ojoj
razgovaramo. Videla sam da će i briga o nestalim licima u narednom periodu biti takođe i u nadležnosti
komesarijata.
Vladimir cucić
Pa znate šta. Mi smo sad praktično smo u zakon pretočili nšto što več radimo. Služba komisije za nestala
lica je već nekoliko godina sa nama i deo je nešeg kolektiva jer je logično da se jedna kuća u Srbiji time
bavi. Na žalost, na žalost, još uvej je to veliki broj ljudi, daleko manji nego što je bio, ta btema zahteva
posebnu eleboraciju, prošle godine je prvi put otvoreno nekoliko grobnih mesta u Zapadnoj Slavoniji, što
je ovako da kažemo i nama bilo neočekivano u tom momentu, ali ti ljudi jako dobro, vredno i pošteno
rade, ti ljudi su ostvarili kontakte sa agencijama sa suprotne strane. Ali niz, najčešće dnevno političkih
razloga usporava ta pitanja. Mi uporno radimo i ja sam zahvalan predsedniku komisije Veljku Odaloviću
koji to stvarno posvećeno radi sa celim njegovim timom. Uporno insistiramo da se prvo kod nas u kući
vidi da li mi imamo to nešto čime bi mogao nešto da optuži Srbiju. Hvala Bogu gde god je neko pokazao
bnekim prstom ilim nečim, ispostavilo se da to nije tako, jer nam to daje moralno pravo da mi onda
tražimo da se i nama predaju ti zemni ostaci tih ljudi. Ali kažem, evo vidite i dnevnopolitičku situaciju,
vidite i neke od odluke unazad mesec dana, to je sve vrlo ovako ....ostavlja jedan veoma gorak ukus,
ostavlja, vraća ceo nekakav napredak u regionu vraća nazad. Vraća nas u nekakve rovove, taman kad
smi izašli na tu ničiju zemlju i rukvali se sad se ponovo vraćamo u rov, što nije dobro.
Voditeljka
Olga iz Kraljeva ima pitanje za naše goste, Olga dobro veče.
Olga
Dobro veče. Ja bi imala veliku primedbu na ceo vaš razgovor. Prvog svetskog rata moj pokojni deda je
primio izbeglice koji su stanovali sedam godina na našem imanju i u našoj kući i delio svako parče hleba.
Drugog svetskog rata, takođe je ta ista porodica došla i stanovala tri godine u našoj kući, delili smo sve
što smo imali. Sada, ovog rata, ja sa primila u istoj kući, izbeglice iz Hrvatske i bili su tri godine, dinar
nisu dali, niti su učestvovali. Ali, moj pokojni muž, takođe je imao kuću i dali smo isto izbeglicama. Mogu
da vam kažem, da imam toliko gorko iskustvo sa ponašanjem, ispalo je u nstvari da smo mi to morali da
im damo, a mi smo njima to od srca dali. To je takav nered, takva neodgovornost, tako strašno. Onda se
vraćam na dr. Jovana Kriljića, gde kaže da mi nismo sedelački narod, nego skitački. To je jedna velika
filizofija da se mi razumemo, mi tražimo da nas neko uvažava, a sami smo anarhija jedna teška. Da li je
to ostalo od Turaka, da li je ostalo Bog bi ga to znao da razume.....
Voditeljka
Evo ja ću da vidim da li to razumeju moji gosti, Olga hvala vam što ste se javili. Olga naravno navodi
jedno lično iskustvo koje ...
Vladimir Cucić
Ali je ljudsko, hajte samo zamislite da smo mi izbegli, kakvi bi smo mi bili. Međutim, kada se sve to
pokrne kada se pokrene ogroman broj naroda imate i one koji su odgovorni jer su takvi bilii u nsvojoj
kući. Imate one koji su došli, imate profesore univerziteta koji su došli im krenuli da prodaju gaća ne
buvljaku pa se se ponovo stekli i okućili. Imate one koji to a žalost nisu mogli...
Voditeljka
A jesmo li sedelački ili skitački narod, hajde da citiram slušateljku? Olivera?
Pa ja da se vratim na kuću pored puta. Mislim da smo primorani dugo godina dugo vremena bili
primorani da budemo skitački narod.
Voditeljka
Nikola iz Zemuna pita g. Cucića, kada će biti rešen stambeni problem desetin ahiljada podstanara
izbeglica?
Vladimir Cucić
Pa evo, mi smo dr. Golubović je 2008. to postavila kao apsolutni prioritet, i ja sam na tome njemu jako
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zahvalan. Znate, vratiti neko pitanje iz mrtvih, koje je predavno bilo mrtvo, Sarajevska deklaracija
mrtva, pregovori 96. mrtvi, aneks o sukcesiji mrtav. Mi smo sada u situaciji da od marta bi trebao prvi
program i do godine bi trebao da bude nekih 30ak i nešto miliona evra, da krenemo da realizujemo taj
rgionalni stambeni program o kome je dosta često ovde bilo reči. To je nekih 16.870 stambenih jedinica,
ali na razne načine. Nešto kuća, nešto montažnih kuća, nešto seoskih domaćinstava, nešto stanova,
građevinskog materijala.....ali ono što je najvažnije, ono što mi imamo sa nažim poverenicima, koleka iz
Zemuna, vaš slušalac a i naš verovatno budući korisnik, bi mogao da ode do našeg povereništva, tamo je
kolega Branko Bibić, koji će mu sve objsniti i veoma je važno da svako od tih koji ima problem, popuni
taj neki anketni list koji u ovom momentu kruži po Srbiji već od juna meseca. Mi računamo, mi
uspevamom i sada 45 stambenih rešenja da damo, mi smo najveći socijalni graditelji u zemlji, radimo
sa 120 mopština, ali to apsolutno nije dovoljno,nadamo se da to dogodine.....
voditeljka
Imamo vremena još za jedno uključenje i pitanje, idemo u Šid, dobro veče, izvolite.
Slušateljka
Pa htela sam samo da komentarišem malo, ja nisam izbeglica, ali sa bila jedno dva meseca 91. pa smo
posle zamenili ovde. Mogu vam reći, bilo je to jako teško iskustvo. I ako sam morala, razmišljala o tome
kako ću u nečijoj kući da se ponašam, jednostavo malte ne n aprstima da hodate da bi nekome ugodili,
znate to je teško. Sve zavisi s kim ste i u čijoj ste kući. Bili sa rodbinom, bili sa prijateljima, tad se gubi i
prijateljstvo i rodbinske veze, jer su bili svi u krizi, svi su bili u nekoj panici. Mislim znate šta, ja sam isto
Srpkinja, ali sam u jednom momentu poželela da sva Srbija dođe do izbeglištva, da ode negde na neku
drugu republiku ili bilo koju zemlju. Da vide kako je to biti izbeglica. Da va spozdravim samo.
Voditeljka
Hvala vam najlepše što ste se uključili, evo tu smo sada dobili onu drugu stranu priče...
Vladimir Cucić
Nisu svi ljudi isti.
Voditeljka
Završava se nekako ovih dana, ovg meseca, dvogodišnji projekat jačanja kapaciteta institucija Republike
Srbije za upravljanje migracijama i reintegraciju povratnika, i ove naše emisije do su jedne medijske
kampanje u kojoj smo pokušali da približimo slušaocima čitavi tematiku, Olivera kako je projekat prošao?
Koji je nekakav zaključak?
Olivera Mijušković Kortas
Pa nakon dve godine, mogu da kažem da su to bile vredno potrošene godine. Sam projekat je bio
zamišljen izuzetno ambiciozno, i on ga je sprovodio u bliskoj saradnji sa Komeserijatom za izbeglice.
Komeserijat za izbeglice je nama ovde bio glavni partner. Pet komponenti projekta koji je trebalo
sprovesti, u pokrivale različite oblasti. Znači vi ste imali potrebu da napravite i procenu i pravnog i
institucionalnog okvira koji postoji u Republici Srbiji. Imali ste potrebu za nizom treninga koji je bio
usmeren ka državnim službenicima i to kako na nekom centralnom nivou tako i na državnim
službenicima na lokalu.
Voditeljka
I sada kada se podvuče crta, jest urađeno....?
Olivera Mijušković
Kada se podvuče crta, ja bih rekla urađeno.
Voditeljka
g. Cuciću?
Vladimir Cucić
Urađeno je. Znate, evo i ovo.... što ja želim da se u ime naše kuće zahvalim, ne samo ja imam.... nego i
vašoj kući koja je ....pa možda vašim slušaocima ovo baš i nije najinteresantnije.......ali kažem vam,
dosta ste pomogli našim poverenicima, važno je da se prenese jedna ....i to je neka moja poruka. Kada
nad Srbijom sija sunce, sija za sve nas, kada pada kiša svi kisnemo. I to je nešto što je i ova vaša serija
pomogla, pa bili mi dobri ili ne, da li kao hodali na prstima da nekom ne smetamo, ili vrištali da nam svi
smetaju, svi smo pod tom istom kapom i ........
Voditeljka
......i delimo tu istu sudbinu. Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti, Vladimir Cucić, komesar za
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
07.12.2012
Emisija 07.12.2012 17:00:00
Radio Beograd I
Prilog 07.12.2012 17:07:00
U središtu pažnje
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Migracije

Kraj
07.12.2012 18:00:00
07.12.2012 17:52:00

Trajanje
60:00
45:00

Migrantske grupe u Srbiji
362

izbeglice i migracije Republike Srbije i Olivera Mijušković Kortas iz Međunarodne organizacije za
migracije, emisija je realizovana u saradnji sa Komeserijatom za izbeglice i Međunarodnom
organizacijom za migracije i Evropskom unijom. Tonsko tehnička realizacija Saša Hajdin, producent
Vesna Gemović, urednik i voditelj Ivana Pribićević, žele vam prijatno veče.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
08.12.2012
Emisija 08.12.2012 06:00:00
RTS1
Prilog 08.12.2012 07:40:00
Jutarnji program
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
08.12.2012 09:00:00
08.12.2012 07:43:11

Trajanje
180:00
3:11

Stambeno zbrinjavanje izbeglica
2751

Spiker:
U Srbiji se od septembra primenjuje program za stambeno zbrinjavanje izbeglica, interno raseljenih lica.
Koliko novca će dobiti lica koja su u Kragujevcu našla svoje utočište?
Reporter:
Izbeglice i Kragujevčani dobiće novca onoliko koliko zatraže od Komesarijata i Međunarodne zajednice.
procenjuje se, da u Kragujevcu ima oko 13.000 izbeglih i raseljenih. U najtežem položaju su oni koji su
već godinama smešteni u jedinom preostalom Kolektivnom centru, u selu Trmbac nadomak Kragujevca.
200 osoba već godinama živi u neuslovnim, nehigijenskim barakama. Osim onih koje je tu uputio
Komesarijat i koji su tu legalno, ima i porodica koje nisu imale drugo rešenje, pa su se nasilno uselili u
ove barake. Međutim, i jedni i drugi veoma teško žive i jedina želja im je da dođu do krova nad glavom.
U okviru ovog programa, nude im se stanovi, montažne kuće, seoska domaćinstva, pa mogu da
konkurišu. Mi smo sa izbeglicama razgovarali i pitali ih kako žive i šta očekuju, kako vide budućnost
svojih porodica.
Sagovornik:
Evo, mali jadan spava sa džemperom. Pogledajte kako spava jer je hladno.
Sagovornik 2:
Katastrofa je tu. Curi voda dole. Bojim se za dete, razboleće se.
Sagovornik 3:
Seosko domaćinstvo zato što sam 6 godina bio na selu kod ujaka. Znam da radim oko toga i volim. Više
bih uspeo na selu, nego u stanu.
Reporter:
Sva izbegla i raseljena lica kod svojih poverenika treba da podnesu zahteve, evidentiraju potrebe ukoliko
to do sada nisu učinili, kako bi mogli da konkurišu za ova sredstva. Kragujevac je već dobio deo novca,
oko 6 miliona dinara i opredelili su se za pakete građevinskog materijala.
Petar Atanasković, portparol Komesarijata za izbeglice u Kragujevcu:
Veći broj ljudi je već započeo gradnju. Malo im fali da se usele u svoje objekte. Iz tih razloga se grad
opredelio. I naše mišljenje je, s obzirom da su tu sredstva limitirana, da kažem, minimalno 150.000 do
450.000, zavisi od vrste objekta, od tih potreba itd. Naša neka procena je, da će biti oko 20 porodica, da
njima pripomognemo.
Ivana Anić Ćurko, Komesarijat za izbeglice i migracije:
U planu je negde oko 10.000 stambenih jedinica da se grade za ova lica, kroz dodelu paketa
građevinskog materijala oko 3500, dodelom 1200 montažnih kuća i kupovina seoskih domaćinstava sa
okućnicom. To je otprilike neki broj od oko 2500 seoskih domaćinstava.
Reporter:
Srbija bi od Međunarodne zajednice trebalo da dobije 335 miliona evra za rešavanje stambenog
problema oko 300.000 raseljenih i izbeglih lica. U okviru ovog programa pravo da konkurišu imaju
izbeglice, ali i lica koja su izgubila taj status, a nemaju rešeno stambeno pitanje. I da kažemo još, da će
svake godine u narendih 5 godina biti raspisivani javni pozivi, pa izbeglice mogu da konkurišu.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
03.12.2012
Emisija 03.12.2012 19:00:00
RTV VK
Prilog 03.12.2012 19:05:00
Dnevnik / RTV VK
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
03.12.2012 19:30:00
03.12.2012 19:07:31

Trajanje
30:00
2:31

Ekonomsko osnaživanje
2346

Voditelj:
Sledi opširniji pregled vesti.Na osnovu rešenja Komesarijata za izbeglice Opštini Kikinda dodeljeno je 2
100 000 dinara za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih porodica radi povećanja
ekonomske samostalnosti porodica.
Reporter:
Komesarijat za izbeglice dodelio je Opštini Kikinda 2.1 milion dinara za ekonomsko osnaživanje i
osamostaljivanje izbegličkih porodica a pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica osobe koje
su ukinule izbrglički status i imaju prebivalište i koja su zadržala status i imaju boravište na teritoriji
Opštine Kikinda pod jednakim uslovima a prema kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim
pravilnikom.Pomoć se odobrava u robi kao jednokratna i bespovratna za ekonomsko osnaživanje i
osamostaljivanje 16 porodica a u iznosu od 150 000 dinara za svaki odobreni grant po porodici
podnosiocu zahteva.Za sva zainteresovana lica koja se budu prijavila kod poverenika u opštinskoj Upravi
biće organizovana obuka za izradu biznis plana kako bi konkursna dokmentacija koju budu podnosili bila
kompletna i kvalitetna.Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove a kako bi mogli učestvovati u narednom
konkursu treba da se do srede od 815 časova jave u kancelariju povereništva u opštinskoj Upravi ili
putem telefona 410131 lično prijave i ostave svoje podatke kako bi na vreme bila organizovana obuka i
kako bi se sproveo kompletan postupak dodele sredstava.Ove godine Komesarijat za izbeglice dodeljuje
našoj opštini sredstva za još 3 projekta u kojima je učešće opštine 10 % sredstava za dodelu
građevinskih paketa u ukupnom iznosu od oko 9 000 000 dinara.Petim projektom predviđen je otkup
kuća za izbegla i raseljena lica a opredeljena su sredstva u iznosu od 5.1 milion dinara.Predsednik
Opštine Savo Dobranić naglašava da će i naredne godine biti realizovani slični projekti.
Savo Dobranić predsednik Opštine:
Želim da kažem da smo mi spremni kao lokalna samouprava za narednu godinu da konkurišemo na niz
projekata o tome će mo naravno obavestiti javnost u narednom periodu kada budemo usvojili budžet za
2013tu godinu tako da ima dosta programa pre svega u Komesarijatu za izbeglice gde se mogu
obezbediti određena sredstva za rešavanje problema izbeglih i raseljenih lica.
Reporter:
Lokalna samouprava zadužena je za tehnički deo posla a konačnu saglasnost daje Komesarijat za
izbeglice.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

07.12.2012
Vršačka kula
Bez naslova
N.T.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Paketi pomoći za izbeglice

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:250
Tiraž:0

Strana: 3
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kliping centar Srbije
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
11.12.2012
Emisija 11.12.2012 06:00:00
RTS1
Prilog 11.12.2012 06:21:00
Jutarnji program
Tatjana Zindović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
11.12.2012 09:00:00
11.12.2012 06:23:13

Trajanje
180:00
2:13

Otkazana 32 polaska ka Subotici
1933

Voditelj:
Zbog snega sa beogradske autobuske stanice danas su otkazana 32 polaska ka Subotici, Novom Sadu,
Odžacima i Vrnjačkoj Banji, a prema poslednjim radarskim osmatranjima u narednom satu očekuje se i
slab sneg u Beogradu. Sledi izveštaj našeg dežurnog reportera.
Reporter Tatjana Zindović:
Novi sneg još nije počeo da pada. Glavne ulice su očišćenje, a sporedne delimično. Tamo gde se sneg
juče otopio na trotoarima i kolovozima je led, pa se oprez savetuje i vozačima i pešacima. Mnogi još nisu
očistili sneg ispred zgrade i lokala, iako je to obaveza. Takođe je dužnost, da sa krovova i drugih spoljnih
delova zgrada, vlasnik, odnosno korisnik zgrade ukloni ledenice. Od informacija izdvajamo: javni gradski
prevoz od jutros se saobraća bez zastoja. Od juče nova autobuska linija JGP sa brojem 26 L, prevozi
putnike od naselja Medaković III do naselja Braće Jerković II. Linija je uvedena na zahtev građana.
Pored postojećih uvedena su i nova stajališta. Građani stariji od 65. godina mogu dopuniti busplus
kartice na 1750 prodajnih mesta u gradu i ne moraju lično da dolaze. Dopuna po ceni od 400 dinara
važiće od dana kupovine do 31. decembra 2013. godine. Pošta u beogradskom naselju ,,Bele vode'' u ul.
Ratka Resanovića br.1, danas će imati izmenjeno radno vreme, saopšteno je iz JP ,,PTT saobraćaj
Srbija''. Zbog instaliranja i početka rada novog sistema, pošta će početi da radi od 10, umesto u 8
časova. U opštini Novi Beograd u toku je podela još 50 paketa sa hranom za najugroženija domaćinstva,
izbeglica i interno raseljenih osoba, saopštila je Gradska uprava. Pakete sa osnovnim životnim
namirnicama obezbedio je Komeserijat za izbeglice. Trenutna temperatura i ovog jutra je ispod nule, 4
stepena, najviša dnevna biće samo 3. Povećana je vlažnost vazduha 80 procenata. Iz radarske službe
kažu u naredna dva sata moguć je slab sneg, a u toku dana biće u pojačanju. Dakle, imaćemo pojačanje
snežnog pokrivača.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.12.2012
Blic
Beograd
Z.L.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Pomoć Slovenaca devetočlanoj porodici

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:70
Tiraž:128530

Strana: 19
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:0

12.12.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Dobrila Soleša
Izbeglice

Donacije u najteže vreme
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:30000

12.12.2012
Danas
Beograd
M.S.
Izbeglice

Pomoć izbegličkoj porodici
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:350
Tiraž:165227

12.12.2012
Večernje novosti
Hronika
J.Stojković
Migracije

Zaustavili 12.000 azilanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:350
Tiraž:165227

12.12.2012
Večernje novosti
Hronika
J.Stojković
Migracije

Zaustavili 12.000 azilanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:50
Tiraž:30000

12.12.2012
Danas
Društvo
Beta
Migracije; Migracije

Liht: Ne možemo u potpunosti sprečiti odliv mozgova
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:30000

12.12.2012
Danas
Beograd
D.R.
Izbeglice

Bolji život za 300 ljudi
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:0

12.12.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Redakcija
Izbeglice

Nove kuće za Bošnjake
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

11.12.2012
Beta

09:33

Beta
Izbeglice

Projekti EU za izbegle i osobe sa invaliditetom na Zvezdari
1770

BEOGRAD, 11. decembra 2012. (Beta)  Opština Zvezdara poboljšala je
kvalitet života izbeglica i osoba sa invaliditetom, kao i njihovih
porodica, kroz tri projekta za koje je Evropska unija izdvojila
300.000 evra, rekli su danas u Beogradu učesnici skupa "Ka boljoj
integraciji za zajednicu".
Zvezdari je odobrena bespovratna pomoć EU za projekte: Mobilni timovi
za pomoć u kućnim uslovima  podrška za život u zajednicima osoba
sa invaliditetom, Centar za podršku porodici, Stanovanje uz podršku
za osobe sa invaliditetom.
U okviru tih projekata obezbeđen je posao za oko 300 ljudi, interno
raseljenih i osoba za invaliditetom.
Učesnici skupa su naveli da je svakodnevica osoba sa invaliditetom,
kao i izbeglih i interno raseljenih osoba, zahvaljujući tim
projektima postala bogatija i dinamičnija što je svakako uticalo na
njihovo aktivno učešće u društvu i poboljšanje kvaliteta života.
Predsednik GO Zvezdara Edip Šerifov rekao je da je sedam odsto
građana na Zvezdari izbeglo, interno raseljeno ili su osobe sa
invaliditetom.
"Mi ćemo se zato boriti da ti projekti budu održivi i kontinuirani",
rekao je Šerifov i dodao da po tom modelu treba da se rukovode i
ostale beogradske opštine.
On je najavio da će sledeće godine u toj opštini biti obezbeđeno i
jedno vozilo koje će prevoziti osobe sa invaliditetom.
Luca Ester Kadar iz Delegacije EU u Srbiji rekla je da će Evropska
unija nastaviti da pruža podršku Srbiji, dokle god se ne poboljša
status izbeglica.
"Cilj je da se kroz projekte izbeglicama, intereno raseljenima i
osobama sa invaliditetom omogući zapošljavanje, smeštaj i pomoć da
se lakše uključe u društvo", rekla je Luca Ester Kadar.
Vrednost bespovratne pomoći koju je EU dodelila za 28 projekata u 25
opština u Srbiji je 2,6 milona evra.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:120357

12.12.2012
Politika
Hronika
Beta
azil

Manji broj tražilaca azila u Švajcarskoj
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

12.12.2012
Beta

08:27

Beta
azil

Izložba fotografija o životu azilanata
887

BEOGRAD, 12. decembra 2012. (Beta)  Izložba fotografija Dušana
Rajića "Sa druge strane", koja prikazuje život azilanata, biće
otvorena sutra u 20 časova u beogradskoj Uličnoj galeriji.
Izložba dokumentuje život privremenih stanovnika naselja u blizini
granice Srbije sa Mađarskom, koji su na putu iz Azije i Afrike za
Evropu.
Samo u poslednjih 20 godina dokumentovano je preko 16.000 slučajeva
smrti uzrokovanih restriktivnom imigracionom politikom Evropske unije,
a ostaje nepoznato koliko života je izgubljeno bez ikakvog traga.
Izložbu podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u
okviru programa "Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva"
kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).
Postavka fotografija, koja se realizuje u okviru serije osam izložbi
angažovane umetnosti, biće otvorena u četvrtak, 13. decembra u 20
časova kod prolaza Bezistan.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
09.12.2012
Emisija 09.12.2012 19:00:00
RTV VK
Prilog 09.12.2012 19:10:00
Dnevnik / RTV VK
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
09.12.2012 19:30:00
09.12.2012 19:12:33

Trajanje
30:00
2:33

Ekonomsko osnaživanje
2329

Spikerka
Na osnovu rešenja Komesarijata za izbeglice, Opštini Kikinda dodeljena su sredstva u iznosu 2,1 miliona
dinara, za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje izbegličkih porodica.
Reporterka Jelena Terzin
Komesarijat za izbeglice dodelio je Opštini Kikinda 2,1 milion dinara za ekonomsko osnaživanje i
osamostaljivanje izbegličkih porodica, a pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglih osoba koje
su izgubile izbeglički status i imaju prebivalište i koja su zadržala status i imaju boravište ne teritoriji
Opština Kikinda, pod jednakim uslovima a po kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim pravilnikom.
Pomoć se odobrava u robi, kao jednokratna i bespovratna za ekonomsko osnaživanje i osamostaljivanje
16 porodica, a u iznosu od 150.000 dinara za svaki odobreni grant po porodici podnosiocu zahteva. Za
sva zainteresovana lica koja se budu pojavila kod poverenika, U Opštinskoj upravi biće organizovana
obuka za izradu biznis plana, kako bi konkursna dokumentacija, koju budu podnosili, bila kompletna i
kvalitetna. Svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove, kako bi mogli učestvovati u narednom konkursu,
treba da se do sredo od 8 do 15 časova, jave u kancelariju povereništva u Opštinskoj upravi ili putem
telefona 410.131, lično prijave i ostave svoje podatke, kako bi na vreme bila organizovana obuka i kako
bi se sproveo kompletan postupak kod dodele sradstava.Ove godine, Komesarijat za izbeglice dodelio je
našoj opštini sredstva za još tri projekta u kojima je učešće opštine 10 posto sredstava, za dodelu
građevinskih paketa u ukupnom iznosu od oko 9 miliona dinara. Ovim projektima predviđen je otkup
kuća za izbegla u raseljena lica, a opredeljena su sredstva u iznosu od 5,1 milion dinara. Predsednik
opštine Savo Dobranić naglašava, da će i naredne godine biti realizovani slični projekti.
Savo Dobranićpredsednik opštine
Želim da kažem da smo mi spremni kao lokalna samouprava za narednu godinu, da konkurišemo na niz
projekata. O tome ćemo naravno obavestiti javnost u narednom periodu, kad budemo usvojili budžet za
2013. godinu. Tako da ima dosta programa, pre svega Komeserijata za izbegla lica, gde se mogu
obezbediti odrđena sredstva za rešavanje izbeglih i raseljenih lica.
Reporterka
Lokalna samoupravazadužena je za tehnički deo posla, a konačnu saglasnost daje Komesarijat za
izbeglice.
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:400
Tiraž:128530

14.12.2012
Blic
Vojvodina
Biljana Vučković
azil

Preko Subotice do boljeg života u EU
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Napomena:
Površina:400
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14.12.2012
Blic
Vojvodina
Biljana Vučković
azil

Preko Subotice do boljeg života u EU
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:40
Tiraž:36000

16.12.2012
Dnevnik
Bez naslova
Redakcija
azil

Novo krivično delo: zloupotreba u javnim nabavkama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

16.12.2012
Blic
Tema dana
Redakcija
azil

Upola manje zahteva za azil iz Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:0

17.12.2012
Vesti  Frankfurtske vesti
Dnevnik
M.R
Izbeglice

Srbi, čuvajte se lažnih pastira
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:0

17.12.2012
Vesti  Frankfurtske vesti
Događaji dana
Lj.Ivanović
azil

Srbija spasla beli šengen?
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Vesti  Frankfurtske vesti
Događaji dana
Lj.Ivanović
azil
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
05.12.2012
Emisija 05.12.2012 22:00:00
RT Kragujevac
Prilog 05.12.2012 22:00:00
Hronika
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
05.12.2012 22:30:00
05.12.2012 22:02:31

Trajanje
30:00
2:31

Izbeglice
2294

Spiker:
Do 2016.god izbegla i raseljena lica trebalo bi da budu stambeno zbrinuta kroz razne programe koje
finansira međunarodna zajednica ali i država Srbija, najavili su predstavnici Komeserijata za izbeglice i
Međunarodne organizacije za migraciju.
Reporter: Gordana Stepanović
Samo u Kragujevcu, prema poslednjim procenama Komeserijata za izbeglice živi 435 izbeglih lica iz
Hrvatske i Bosne, dok je 12.400 raseljenih sa Kosova. S obzirom da je povratak većini otežan, uz pomoć
donatorskih sredstava EU i SAD, radiće se na trajnom stambenom zbrinjavanju svih izbeglih i raseljenih,
bez obzira na njihov sadašnji status.
Jelena Marić Komeserijat za izbeglice:
Glavna dva pravca rešavanja stambenih potreba izbeglih i interno raseljenih lica ide u zatvaranju
kolektivnih centara i unapređenje uslova stanovanja onih ljudi koji su u privatnom smeštaju. Zahvaljujući
regionalnom programu, kojim će biti obezbeđena stambena rešenja za sve izbeglice smeštene u
kolektivnim centrima i programima koje finansira EU, a koji će biti realizovani do 2016.god, možemo
očekivati rešavanje stambenih potreba svih lica smeštenih u kolektivnim centrima na teritoriji RS.
Reporter:
Za razne oblike stambenog zbrinjavanja izbeglih i raseljenih u Šumadijskom okrugu, do sada je
izdvojeno 23 miliona evra. Novi programi počeće već narednog proleća a izbegli i i raseljeni moćiće da se
odluče kako žele da reše svoje stambeno pitanje.
Ivana Anić Đuko Komeserijat za izbeglice:
Implementacija regionalnog projekta za stambeno zbrinjavanje izbeglica počeće ovog proleća i trajaće
sledećih pet godina. Trajna rešenja će biti omogućena u vidu otkupa seoskih domaćinstava, dodele
montažnih kuća, dodele paketa građevinskog materijala za lica koja su započela samostalnu gradnju ili
im je potrebna neka adaptacija objekta koji su sami kupili i izgradnjom stambenih jedinica za socijalno
stanovanje ili stambenih jedinica koje će ići u zakup sa pravom otkupa kako kome već bude odgovaralo.
Reporter:
U svim povereništvima za izbeglice, pa i u kragujevačkom, u toku je anketiranje izbeglih i raseljenih lica,
kako bi se prikupili potrebni podaci radi trajnog stambenog zbrinjavanja. S obzirom da je Srbija jedna od
pet država u svetu sa produženim izbeglištvom, cilj je da se ovaj problem reši do 2016.godine.
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
18.12.2012
Površina:30
Večernje novosti
Tiraž:165227
Srbija
M.Đ.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Konkurs
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:0

18.12.2012
Privredni pregled
Beograd
D.S.
Izbeglice

Rasprava o problemima izbeglica
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.12.2012
TV Studio B
Beograde dobro jutro
Valentina Milenković
Izbeglice

Početak
Emisija 18.12.2012 07:00:00
Prilog 18.12.2012 11:01:00

Kraj
18.12.2012 11:30:00
18.12.2012 11:02:44

Trajanje
270:00
1:44

Pomoć u kući
2772

Voditelj
Pomoć u kući samo je jedan od projekata EU kojima opština Savski venac, olakšava svakodnevicu i
svakodnevni život osoba sa invaliditetom. Takvi projekti omogućavaju zapošljavanje izbeglih i raseljenih
lica, koja radi kao asistenti. To su jednostavno standardi EU. Koji se primenjuju i na lokalnom nivou, a
koji se najbolje ogledaju upravo u ovakvim projektima.
Reporter, Valentina Milenković
Danijela Jovanović, poznata kao prva žena sa invaliditetom u svetu koja je osvojila Embrus, najviši vrh
Evrope 25 godina je živela u domu. Da bi se 2004. godine osamostalila. Danijela, je zapravo postala
korisnik programa, stanovanja uz podršku. To joj u svakodnevnom životu mnogo znači, iako je
multitalentovani sportista, ponekad joj je u kući neophodna pomoć za najobičnije poslove.
Danijela Jovanović, korisnik projekta ''Stanovanje uz podršku''
I sad' 2006. sam prešla sa dečkom da živim u stanovanje samostana imamo malu podršku, kada nam
treba ovako nešto moji stručni tim, Api i imam asistenta, Ranko, koji nam dolazi tako da nas obilazi. Mi
svake godine strahujemo šta će biti, da li ćemo se vraćati u dom, da l' ne. Ja bih stvarno želela da mi
ostanemo ovde da živimo, kao i normalni ljudi, da, da ne patimo više, da ne razmišljamo, da li ćemo se
vratiti, jer to ako bismo se mi vratili to kao da bi nas smestili u zatvor, pod rešetkama.
Reporter, Valentina Milenković
Neki od programa namenjeni su izbeglim, internoraseljenim licima, koja uglavnom rade kao asistenti.
Vesna Stojković, asistent projekta ''Stanovanje uz podršku''
Ovo je moje prvo iskustvo da radim sa njima. U početku mi nije bilo baš lako, ali kad' sam ih upoznala,
tad' mi je bilo odmah mnogo lakše i zavolela sam ovaj posao.
Reporter, Valentina Milenković
U gradu kažu da su ovakvi projekti podržani od strane, EU veoma bitni, jer osobama sa invaliditetom,
pružaju podršku da samostalno žive, a interno raseljenima da zarade.
Dušan Dinčić, predsednik Opštine Savski venac
Mi ćemo obezbediti sredstva u budžetu i neka druga materijalna sredstva da ovaj projekat nastavi da
funkcioniše i dalje. To smo prepoznali kao nešto što, što je dragoceno za razvoj lokalne zajednice.
Nenad Matić, gradski sekretar za socijalnu zaštitu
Za što bolji proces postupanja vezano za sve aspekte socijalne zaštite, pomoći iz inostranstva iz naših
redova je neophodno. Imajući u vidu da ti doprinose, kako u poboljšanju tako u unapređenju određenih
usluga, onda oni kao takvi su uvek dobrodošli.
Reporter, Valentina Milenković
Primenom ovakvih evropskih standarda razvija se lokalna samouprava koja konkretnim rešenjima
pobošljava život građana, osobe sa invaliditetom spadaju u red socijalno najisključenijih grupa, kako bi
oni postali ravnopravni članovi zajednice, njima je ovakva podrška neophodna.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.12.2012
RTS1
Dnevnik
Redakcija
Migracije

Početak
Emisija 18.12.2012 12:00:00
Prilog 18.12.2012 12:10:00

Kraj
18.12.2012 12:30:00
18.12.2012 12:10:39

Trajanje
30:00
0:39

Međunarodni dan migranata
528

Voditelj
U Srbiji i svetu se obeležava međunarodni dan migranata, Lara Tomson, zamenica direktora
međunarodne organizacije za migracije, misije koja obeležava dve decenije rada u Srbiji naglasila je
danas najveći broj ljudi u pokretu u dosadašnjoj istoriji. Dodaje da se očekuje da će broj migranata do
2050. rasti, a da će do 3015. biti 450 miliona. Prema rečima predsednika Vlade Srbije, Ivice Dačića, u
Srbiji postoje svi vidovi migracije izuzev onog koji bismo želeli da vidimo da u Srbiju dolaze ljudi zbog
boljeg života.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.12.2012
Radio Beograd I
U ovom trenutku
Đurica Dragaš
Migracije

Početak
Emisija 18.12.2012 12:15:00
Prilog 18.12.2012 12:18:00

Kraj
18.12.2012 13:00:00
18.12.2012 12:20:03

Trajanje
45:00
2:30

Dan migranata
1900

Spiker:
U emisiji "U ovom trenutku" mi putem telefonskih veza naravno, idemo u Palatu Srbije, gde je
pretpostavljam, u ovom trenutku već i završena svečanost povodom obeležavanja Međunarodnog dana
migranata i 20 godina rada Međunarodne organizacije za migracije u Srbiji. na ovom događaju, makar je
najavljeno, bio je i premijer i ministar unutrašnjih poslova, Ivica Dačić. No, sve detalje, čućemo od naše
Đurđice Dragaš. Đurđice dobar dan!
Đurđica Dragaš, novinar:
Dobar dan! ovaj događaj još uvek nije završen, a premijer je bio tu, dakle, još uvek traje ova svečanost,
da je tako nazivemo, konferencija. A zamenica direktora, generalnog direktora Međunarodne organizacije
za migracije, Laura Tomson rekla je, da je dinamika migracija sada najveća u istoriji. I da se očekuje, da
će se nastaviti i u narednim decenijama. Ako broj migranata nastavi da raste do 2050., bio bi oko 400
miliona, što je dva puta više nego danas. Migracije su postale i sastavni deo ekonomije. Migranti
značajno učestvuju u ekonomijama zemalja u kojima rade, ali utiču i na ekonomiju onih iz kojih dolaze.
Srbija je danas, kako je rekla Laura Tomson, suočena sa raznim oblicima migracije, a status izbeglica i
dalje ima oko 70.000 ljudi, a 210.000 ih je interno raseljeno. Premijer Ivica Dačić rekao je, da smo u
Srbiji u poslednjih 20 godina suočili se sa svim oblicima migracija i da su tu prednjačile prisilne migracije,
ali i iseljavanje velikog broja naših državljana u druge zemlje. Srbija se trudila da pomogne izbeglicama i
raseljenima, ali su njihove potrebe prevazilazile kapacitete. I zato je ostvarivana saradnja sa
međunarodnim organizacijama među kojima važna mesta zauzima Međunarodna organizacija za
migracije. On očekuje, da će se ta saradnja i nastaviti. Više u našim narednim informativnim emisijama.
Spiker:
Hvala najlepše! Đurđica Dragaš sa lica mesta za emisiju "U ovom trenutku" Radio Beograda 1.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.12.2012
Radio Beograd I
Novosti dana
Đurđica Dragaš
Izbeglice

Početak
Emisija 18.12.2012 15:00:00
Prilog 18.12.2012 15:18:00

Kraj
18.12.2012 15:30:00
18.12.2012 15:20:41

Trajanje
30:00
2:41

Rast broja migranata
2560

Spikerka
Broj migranata u svetu raste iz godine u godinu. Procenjuje se da bi do 2050. godine taj status moglo da
ima čak 400 miliona ljudi, što je duplo više nego danas. Na skupu kojim je u Beogradu obeležen
Međunarodni dan migranata, mogla se čuti da je Srbija već dve decenije suočena sa prilivom izbeglica i
interno raseljenim, a poslednjih godina raste i broj migranata koji u Srbiju dolaze iz afričkih i azijskih
zemalja. Poseban izazov, kako je ocenjeno, predstavljaju takozvani lažni alizlanti koji iz Srbije odlaze u
zemlje Evropske unije. Đurđica Dragaš.
Novinarka Đurđica Dragaš
Dinamika migracija nikada u istoroji nije bila veća. Tome doprinosi ekonomska kriza ali i starenje
stanovništva u razvijenom delu sveta i povećanje broj amladih u siromašnim zemljama. Kako kaže
zamenica direktora Međunarodne organizacije za migracije Laura Tomson procene su da će se takav
trend nastaviti u nekoliko narednih decenija.
Laura Tomson, direktorka Međnarodne organizacije za migracije
Ako broj migranata nastavi da raste 2050. biće ih 405 miliona. To znači da će se za 40 godina njihov broj
udvostručiti, pošto status migranata danas ima 215 miliona ljudi.
Novinarka
Srbija je i dalje na prvom mestu u Evropi po broju izbeglica. Taj status još uvek ima oko 70 hiljada ljudi
iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a čak 210 hiljada osoba je interno raseljeno sa Kosmeta. Podseća
premijer Ivica Dačić.
Ivica Dačić, premijer Srbije
Na žalost u Srbiji proteklih 20 godina suočili smo se sa svim vidovima migracije. Osim onih koje bi smo
najviše želeli da vidimo, a to je da državljani drugih država dolaze u našu zemlju zbog školovanja i prilike
za zapošljavanje.
Novinarka
Premijer naglašava, da novo vreme donosi i nove probleme, pošto raste broj migranata iz Afrike i Azije
koji dolaze i u Srbiju, ali i broj naših državaljana koji traže azil u zemljama Evropske unije. Šef delegacije
Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer upozorva, da bi upravo ti takozvani lažni azilanti mogli da ugroze
bezvizni režim koji Srbija ima već tri godine.
Vensan Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji
To je problem koji moramo da rešavamo i oduvek je veliki broj onih koji traže azil u zemljama Evropske
unije. Te cifre moraju da se smanje i očekujemo od Srbije da preduzme kratkoročne i dugoročne mere
kako bi se to i ostvarilo.
Novinarka
Podsetimo, 18. decembar obeležava se kao Međunarodni dan migranata, pošto je na taj dan 1990.godine
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Međunarodnu konfenciju o zaštitu prva doseljenih
radnika i članova njihovih porodica.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.12.2012
RTS1
Ovo je Srbija
Radovan Jovanović
Izbeglice

Početak
Emisija 18.12.2012 15:15:00
Prilog 18.12.2012 15:35:00

Kraj
18.12.2012 16:00:00
18.12.2012 15:37:15

Trajanje
45:00
2:15

Izbeglički centar u Popovcu
1989

Spikerka
17 romskih porodica dva meseca živi u bivšem kolektivnom izbeličkom centru u Popovcu kod Paraćina,
bez struje, a nemaju ni hranu ni ogrev. Obratili su se na mnoge adrese, pa i našoj redakciji u nadi da će
bar Novu godinu dočekati sa svetlom i televizijskim programom.
Novinar Radovan Jovanović
Elektrodistribucija u Paraćinu odbija je da uključi struju kolektivnom centru u Popovcu, jer su instalacije
toliko loše da je pretila opasnost da izbije požar. U mraku, uglavnom, bez ogreva odrasta 37 mališana, tu
boravi nekoliko teško bolesnih ljudi, čak i jedna trudnica.
Dalibor Obradović stanar
Znači, prozori nema, pacovi ima kolko hoćete, voda, poplava, cevi nisu zamenjene u podrumu, znači,
katastrofa, šta da vam kažem.
Novinar
Sve porodice pod nazorom su Centra za socijalni rad i primaju neku vrstu materijalne pomoći, ali kažu,
to nije dovoljno za iole pristojan život.
Monika Bekirović stanar
Prvo i prvo, nemam drva, nemam ništa, nigde ništa, znači, ni za hranu, niti drva, niti, nemaš gde da
spavaš, ništa znači.
Novinar
A u drugom stanju ste?
Monika Bekirović stanar
Da, da, u četvrtom mesecu sam.
Rade Mustafić stanar
Znači * da uzmemo lepo da krademo, ja za to nisam sposoban. Ima puno ljudi ovde koji trpe za sve.
Novinar
U Centru za socijalni rad u Paraćinu kažu da trenutno nemaju bolji smeštaj za te ljude. Takođe tvrde da
bi zgrada bila u boljem stanju kada bi je stanari češće čistili i održavali. 1,8 miliona uloženo je u
rekonstrukciju električne mreže da bi preko noći nestao deo kablova iz hodnika.
Biljana Milenović Stojanović direktorka Centra za socijalni rad
Zajednički smo plaćali električnu energiju tri godine, znači uopšte nisu učestvovali u troškovima
električne energije, plaćali smo kažem čišćenje fekalne kanalizacije, čišćenje podruma, vodu već inače ne
plaćaju, popravku vodovodne mreže, znači, sve ono što je moguće, čak i više.
Novinar
U Centru obećavaju struju do Nove godine, a zatim i temeljnu dezinfekciju i deratizaciju celokupne
zgrade.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

18.12.2012
Happy
Telemaster 1755
Redakcija
Izbeglice

Početak
Emisija 18.12.2012 17:55:00
Prilog 18.12.2012 18:10:00

Kraj
18.12.2012 18:30:00
18.12.2012 18:11:58

Trajanje
35:00
2:58

Međunarodni dana migranata
1812

Spiker:
Migracije u svetu i Srbiji su proteklih godina bile u porastu, a taj trend će se najverovatnije nastaviti,
ocenjeno je na obeležavanju Međunarodnog dana migranata u Beogradu. Premijer Srbije, ministar
unutrašnjih poslova, Ivica Dačić istakao je, da se Srbija u poslednjih 20 godina, na žalost, suočava sa
brojnim prisilnim migracijama i odlaskom naših državljana u zemlje zapadne Evrope i Severne Amerike.
Novinar:
Dačić dodaje, da su izazovi migracionih talasa prevazilazili kapacitete Srbije, ali da je naša država učinila
sve kako bi pomogla izbeglicama i interno raseljenim licima.
Ivica Dačić, premijer RS:
Srbija je učinila ogromne napore da svima izađe u susret, da zaštiti njihova prava i da se suoči sa
značajnim socijalnim posledicama migratornih talasa.
Novinar:
Premijer je istakao značaj saradnje sa međunarodnim institucijama koje se bave ovim problemom, poput
Međunarodne organizacije za migracije, koja je obeležila 20 godina rada u Srbiji.
Ivica Dačić, premijer RS:
*** 500 žrtava trgovine ljudima, 233 neregularnih migranata zatečenih bez sredstava, blizu 17.000
dobrovoljnih povratnika poreklom iz Srbije i CG, i 56.317 izbeglica su se preselili u inostranstvo.
Novinar:
Srbija se suočava sa novim izazovima kada je reč o migracijama, jer ne samo što je zemlja tranzita, već
postaje i zemlja odredišta. I ti izazovi se moraju sprečavati kroz nove pristupe, smatra šef delegacije EU
u Srbiji, Vensan Dežer.
Vensan Dežer, šef delegacije EU u Srbiji:
U Srbiji je deset puta porastao broj tražilaca azila za tri godine. Treba dakle, povećati kapacitete
prihvatnih centara i brže odgovarati na zahteve za azil.
Novinar:
Osvrćući se na problem lažnih azilanata iz Srbije, Dežer je naglasio, da se taj problem mora rešavati
efikasnijom integracijom određenih kategorija stanovništva.

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

1/1

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
18.12.2012
Emisija 18.12.2012 17:55:00
Happy
Prilog 18.12.2012 18:06:00
Telemaster 1755
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
18.12.2012 18:30:00
18.12.2012 18:09:09

Trajanje
35:00
3:90

Zbrinjavanje izbeglica
3020

Spiker:
Očekivani program stambenog zbrinjavanja 23.000 najugroženijih izbegličkih porodica u regionu,
zvanično će krenuti podnošenjem prijava za pilot projekte vredne po 2 miliona evra u Srbiji, Hrvatskoj,
BiH, CG, izjavio je za Telemaster komesar za izbeglice Vladimir Cucić.
Novinar:
Projekti će biti podneti Razvojnoj banci Saveta Evrope, koja upravlja fondom od 300 miliona evra. Koji bi
trebalo da se uveća na preko 500 miliona evra. Srbija se ozbiljno pripremila. Pripašće joj 57%
prikupljenog novca.
Vladimir Cucić, komesar za izbeglice RS:
Do 15. januara treba da ga podnesemo u Parizu Izvršnom odboru banke, ali je sa našeg stanovišta i sa
stanovišta svih koji će to posmatrati, a ima ih mnogo, veoma je važno da pokažemo da imamo jedan
organizovan kapacitet koji podrazumeva i mrežu i legislativu, iskustvo. I zato smo se mi za razliku od
kolega u regionu, koji su se opredelili za jedan projekat, recimo, Hrvatska će zidati samo jednu zgradu,
ukoreniće za ta dva miliona evra. Mi smo se opredelili da to bude razuđeno, kako bi se što više opština
upoznalo sa novim pravilima igre.
Novinar:
U okviru tog prvog koraka, montažne kuće ili pakete građevinskog materijala dobiće 1170 porodica u
Srbiji. Konkurs za izbor korisnika biće raspisan na proleće, a na svaki evro donatorskih para, Srbija daje
15 centi.
Vladimir Cucić, komesar za izbeglice RS:
Mi smo od septembra, pa do praktično početka decembra dali opštinama, gradovima i opštinama,
samoupravama smo dali nekih 6 miliona evra upravo u cilju da oni što bolje ovladaju mehanizmima.
Novinar:
Srbijaće tokom 2013. dobiti oko 37 miliona evra, a donatorima je ponudila da učestvuju u rešavanju
stambenog problema za 45.000 ljudi, odnosno 16.800 porodica koje žive u kolektivnim centrima ili nekim
drugim neodgovarajućim uslovima. Ali i izbegli iz Hrvatske, koji su tamo imali stanarsko pravo, dobijaju
novu šansu da reše svoj stambeni problem.
Vladimir Cucić, komesar za izbeglice RS:
Rok za podnošenje zahteva za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne od posebne
državne važnosti, da bude ponovo otvoren. To je za mene krucijalna činjenica da ćete vi moći ponovo da
tražite i posle ovih godinu dana, i u tih zadnjih godinu dana se rodilo 12001300 porodica, ali da ćete
moći da tražište da dobijete stan u Rijeci, u Zagrebu, u Varaždinu.
Novinar:
Priliku da povrate svoja prava, dobiće izbegli iz BiH, koji su imali prebivalište na teritoriji sadašnje
federacije.
Vladimir Cucić, komesar za izbeglice RS:
Radi se o nekom broju od 10.000 porodica. Pre svega, to su porodice vojnih lica i ljudi lica u službi JNA.
Da kažemo, ljudi javite se, ima prilike da u Bosni dobijete i obnovu, i da dobijete nazad, ako ne svoj
stan, onda da dobijete jednu adekvatnu zamenu za njega.
Novinar:
Da bi se rešili stambeni problemi najugroženijih izbeglih porodica koje žive u Srbiji, neophodna je
izradnja 10.000 socijalnih stanova, otkup 2000. sepskih domaćinstava, podizanje 1200 montažnih kuća i
dodela 3500 ljudi kompleta građevinskog materijala.
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Socijalni stanovi
1602

Voditelj:
Više od 50 raseljenih porodica sa Kosova koje su u Kraljevu dobile socijalne stanove, ukoliko ne počne da
plaća stanarinu može i bez njih da ostane. Stanodavac, Opštinska stambena agencija kaže samo da
poštuju odluku donatora stanova.
Reporter, Ljubiša Lešević:
Iozbegli su iz svih krajeva Kosova i Metohije. Deset godina su se mučili u kolektivnim centrima oko
Kraljeva, a onda su pre tri godine dobili stanove potpisavši ugovor da će od 2012. godine uz komunalije
plaćati i kiriju, 1.20 evra po kvadratu.
Ranka Karadžić, raseljena iz Klime:
Moj muž, suprug samo prima 8.500 dinara. za decu nekada ima, nekada nema. Tako. Ja ne znam kako
ćemo da plaćamo to.
Zorica Marinković, raseljena iz Uroševca:
Svi mi smo imali posao dole, imali smo zarade, imali smo svoje kuće, imali smo lepe živote skromne
kako tako, ali ipak je bilo naše. Ovo nije naše. Nemamo od čega da živimo, a kamoli da plaćamo
stanove.
Reporter:
Sa druge strane Opštinska stambena agencija kaže da je donator iz inostranstva uslovi da se nakon tri
godine kirija plaća i tim sredstvima finansira izgradnja novih stanova za socijalnougroženo lokalno
stanovništvo, izbegle i raseljene porodice.
Miodrag Vuović, JP "OSA" Kraljevo:
Već je to odredio Help, odnosno, UN Habitat i to je najmanja stanarina na teritoriji na Republiki Srbije
kada govorimo o stanovima za socijalno stanovanje.
Reporter:
Lokalna samouprava bi u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice pod hitno moralo da napravi nove
socijalne karte porodica koje su stanove dobili i utvrdi zaista ko može, ko ne može da plaća stanarinu.
Ljubiša Lešević, Prva TV.
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Raste broj migranata
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Srbija se teško nosila s migracijama
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Taksisti ne krijumčare azilante
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Dačić: Srbija se uz ogromne napore nosila sa migracijama
3559

Dačić: Srbija se uz ogromne napore nosila sa migracijama
BEOGRAD, 18. decembra (Tanjug)  Predsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić
danas je, povodom obelažavanja Međunarodnog dana migranata, izjavio da je Srbija u protekle dve
decenije učinila ogromne napore da zaštiti prava izbeglica i interno raseljenih lica i da se suoči sa
socijalnim posledicima migratornih talasa.
Dačić je, na konferenciji kojom je, pored dana migranata, obeleženo i 20 godina rada Međunarodne
organizacje za migracije u Srbiji (IOM), istakao da su izazovi migracionih talasa prevazilazili kapacitete
Srbije, i da probem ne bi mogao da bude rešen bez saradnje sa međunarodnim organizacijama koje se
bave miracijama, izbeglim i raseljenim licima.
"U Srbiji smo se, u proteklih 20 godina, suočili sa svim vidovima migracija osim onih
koje bismo najviše želeli da vidimo  da državljani drugih država dolaze u našu
zemlju zbog školovanja i prilike za zapošljavanje", rekao je Dačić.
Prema njegovim rečima, protekle dve decenije u Srbiji su obeležile prisilne migracije i iseljavanje velikog
broja građana Srbije u zemlje Zapadne Evrope i SAD.
Dačić je, podsećajući na niz programa i projekata koje je Srbija realizovala u
saradni sa IOM, istakao da je beogradska kancelarija te organizacije pružila pomoć
grupi od 500 žrtava trgovine ljudima, kao i grupi od 233 neregularnih migranata zatečenih u Srbiji bez
sredstava za život.
Takođe, IOM je doprineo zbrinavanju 17.000 dobrovoljnih povratnika iz Srbije i Crne Gore i 56.317
izbeglica koje u odlučile da se presele u inostranstvo.
Posebno zadovoljstvo premijer Dačić je izrazio zbog brojnih programa obuke policajaca za sprečavanje
ilegalnih migracija, posebno trgovine ljudima, koji su realizovani u saradnji sa IOM.
Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer istakao je da je pitanje migracija jedno od najbitnijih na
političkoj agendi EU, jer migracije donose i mogućnosti i određen broj izazova, koji rastu sa ekonomskom
krizom poslednjih godina.
Srbija se, kako je rekao, suočava sa novim izazovima kada je reč o migracijama, jer ne samo što je
zemlja tranzita, već postaje i zemlja odredišta, i ti izazovi se moraju sprečavati kroz nove pristupe.
"U Srbiji je deset puta porastao broj tražilaca azila za tri godine. Treba, dakle, pobojšati kapacitete
prihvatnih centara  trenutno postoje dva i hitno treba otvoriti treći. Mora se, takođe, brže odgovarati na
zahteve za azil", rekao je Dežer.
On je pohvalio donošenje zakonske regulative neophodne za upravljanje migracijama i transformisanje
Sekretarijata za izbeglice u instituciju koja se sada bavi i migrantima.
Kada je reč o problemu izbeglica, EU u saradnji sa međunarodnim organizacijama, prema Dežerovim
rečima, radi na tome da se izgradi oko 16 hiljada stanova tokom narednih pet godina.
Osvrćući se na problem lažnih azilanata koji iz Srbije odlaze u države EU, Dežer je rekao da se taj
problem mora rešavati efikasnijom integracijom nekih kategorija stanovništva.
Zamenica generalnog direktora Međunarodne organizacje za migracije Lora Tomson
objasnila je da je migracija sastavni deo globalnog ekonomskog pejzaža, i da migranti kao radnici
pružaju znatan doprinos razvoju ekonomije društva domaćina,
povećvajući takođe njihov ljudski i socijalni kapital.
U Srbiji, međutim, prema njenim rečima, postoji najveća populacija raseljenih ljudi u Evropi, i ona je
opterećenje za kapacitete sistema socijalne zaštite i ekonomski razvoj.
Tomson je takođe istakla da je Srbija dokazala da je spremna da se uhvati u koštac sa izazovima u
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Dačić: Srbija se uz ogromne napore nosila sa migracijama
52

oblasti migracija poštujući međunarodne standarde.
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Projekat Bolja integracija u zajednici
1850

Voditelj:
Projekat ka boljoj integraciji u zajednici ,koju podrzava EU konačno je posle godinu dana dočekao i svoj
dan,mnoga raseljena i izbegla lica u okviru projekta dobiće posao.
Reporter :
Novogodišnji poklon raseljenim licima stigao je par dana ranije ali u pravom trenutku kada im je posao
bio najpotrebniji .Projekat ka boljoj integraciji u zajednicu rešiće trenutno najvažniji problem.Ovaj
projekat značajan je za opštinu kao i za dve osetljive društvene grupe koje su povezane ovim projektom
,istakao je predsednik opštine Savski venac .
Dušan Dinčić ,predsednik opštine Savski Venac :
Jedan od načina na koji se solidarnost ostvaruje je pomoć najranjivijim društvenim grupama ,ovaj
projekat ,pokriva kažem dve velike grupe jedne raseljena lica a drugo su osobe sa invaliditetom .Mi
smatramo da je saradnja sa podrškom koja se realizuje ovim projektom za osobe sa invaliditetom veoma
važna za zaštitu ,čak i njihovih ljudskih prava kao osobe zato što omogućava da se kvalitetnije bolje
uključe u život zajednice .
Reporter:
Dragan Lukić ispred asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije imformisao je učesnike skupa o svemu
što je postignuto ovim projektima .
Dragan Lukić,API Srbije :
Oba projekta su faktički dovedena do nivoa da ima ukupno zadovoljstvo lokalna sredina jer je pružila
,omogućila da se nešto tako pojavi ,drugo osobe sa invaliditetom da su u poziciji da dobiju usluge koje su
neophodne i mi stručnjaci koji smo našli da ovakva veza ide ka važnosti da se vidi da sve marginalne
grupe na jedan pravi način mogu biti integrisane .
Reporter:
U diskusiji su učestvovali predstavnici institucija vezani za socijalni zastitu ,kordinatori , interno raseljena
lica ,lica sa invaliditetom kao i roditelji i rodjaci pomenutih lica.Inače projekte su realizovali opština
Savski Venac i asocijacija za promovisanje inkluzije Srbije .
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Migracije u porastu
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Zbogom otadžbino!
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Srbi prebacili 192 ilegalca
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Zatvoren kolektivni centar za izbeglice kod Deliblata
2250

NOVI SAD, 19. Decembra 2012. (Beta) â€" Kolektivni centar za smeštaj
izbeglica "Čardak" kod Deliblata u opštini Kovin je zatvoren,
saopštio je danas Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i
raseljenim licima.
Odluku o zatvaranju tog centra donela je Stručna komisija
Komesarijata za izbeglice Srbije, a prethodno je za sve višečlane
porodice koje su boravile u centru, neke i po više od 15 godina,
obezbedjen odgovarajući smeštaj, piše u saopštenju.
Preostalim stanarimasamcima ponudjeno je mesto u nekom od drugih
kolektivnih centara i ustanova, navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje time su stvoreni uslovi da vlasnik objekata u kojima su
izbeglice boravile još od 1991. godine, Javno preduzeće
"Vojvodinašume", ponovo u potpunosti preuzme upravljanje centrom.
Vojvodjanski Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i
raseljenim licima otkupio je ukupno osam kuća za potrebe porodica
koje su živele u Kolektivnom centru "Čardak", a za jednu porodicu,
koja se odlučila za povratak u Hrvatsku, obezbedjen je paket s
neophodnim kućnim aparatima.
Takodje, Fond je učestvovao u finansiranju izgradnje zgrade za
socijalno stanovanje u Kovinu, u kojoj je 12 stanova dodeljeno
izbegličkim porodicama iz tog kolektivnog centra.
Sredstva za otkup kuća i sufinansiranje izgradnje stanova obezbedila
je Vlada Vojvodine, koja je u u svojoj strategiji za rešavanje
izbegličkog pitanja u Pokrajini kao jedan od prioritetnih ciljeva
označila upravo zatvaranje preostalih kolektivnih centara na
području Vojvodine.
Posle zatvaranja "Čardaka", u Vojvodini je preostao samo jedan
registrovan i priznat kolektivni centar za izbegla i raseljena lica.
To je centar u Pančevu, u kojem u ovom trenutku boravi nešto više
od 100 ljudi, uglavnom raseljenih s Kosova.
U zbrinjavanju izbegličkih porodica sa "Čardaka" učestvovali su i
opština Kovin, Hausing centar i Danski savet za izbeglice, Visoki
komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), Fondacija "Divac"
i druge domaće i strane organizacije koje realizuju programe pomoći
izbeglicama u Srbiji.
U Srbiji u ovom trenutku rade još 33 registrovana kolektivna centra,
u kojima živi blizu 2.700 izbeglica i raseljenih lica. Medju njima je
i 13 centara na Kosovu, u kojim boravi više od 500 ljudi.
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Međunarodni dan migranata
1430

Voditelj:
Migracije u svetu i Srbiji su proteklih godina bile u porastu a taj trend će se, ocenjeno je juče na
obeležavanju Međunarodnog dana migranata. Neophodno je naći način upravljanja tim migracijama od
kojih bi korist imale i države i migranti.
Reporter:
Srbija u proteklih 20 godina suočila sa svim vidovima migracija, osim sa onim koje je najviše želela,
odnosno da državljani drugih država dolaze u Srbiju zbog školovanja i zapošljavanja. Premijer Srbije
Ivica Dačić je ovim povodom pojasnio šta se sve nalazi u priručniku koji je dobila policija u vezi sa ovom
temom.
Ivica Dačić, premijer Srbije:
Ako rezultat projekta Trap izrađen je priručnik za policijske službenike pod nazivom "Trgovina ljudima i
zloupotreba opojnih drioga". Priručnik je izrađen u cilju predstavljanja metoda borbi protiv zloupotrebe
opojnih droga i trgovinom ljudima, obzirom da je poslednjih godina uočeno da se sve više mladih
devojka vrbuje za lance trgovine ljudima i prostitucije, na taj način što im se omogućava korišćenje
opojnih droga, a kasnije kada se uključe u lance eksploatacije, drže se pod kontrolom i manipuliše se
njihovom zavisnošću od opojnih droga.
Reporter:
Dačić je rekao da se Srbija suočila sa ogromnim brojem izbeglica iz Hrvatske i BiH, kao i interno
raseljenim sa Kosova i Metohije i da je država učinila ogromne napore da zaštiti njihova prava kao i da se
suoči sa socijalnim posledicama tog talasa migracija.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

19.12.2012
RTS1
Dnevnik 2
Veljko Medić
azil

Početak
Emisija 19.12.2012 19:30:00
Prilog 19.12.2012 19:35:00

Kraj
19.12.2012 20:15:00
19.12.2012 19:37:05

Trajanje
45:00
2:50

Kontakt centar
2088

Voditelj:
Na srpskobugarskoj granici otvoren je zajednički Kontakt centar policije i carine dve države. Namenjen
je zajedničkoj borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i drugih vrsta prekograničnog kriminala.
Zvaničnici dve države smatraju da je to korak napred u jačanju veza između Srbije i Bugarske.
Reporter, Veljko Medić:
Ove prostorije u buduće će deliti srpski i bugarski policajci i carinici. Dobra koordinacija, brza razmene
informacija i još brže reagovanje trebalo bi da bude glavna rampa organizovanom kriminalu i terorizmu.
Granični prelazi GradinaKalotina godišnje pređe gotovo 3 miliona ljudi.
Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije:
Ovo će sigurno biti važno i za Srbiju i Bugarsku, kada je reč o EU. Srbiji zbog toga što je nama bitno da
ne dođe do narušavanja vizne liberalizacije. Na današnji dan pre tri godine Srbija je dobila viznu
liberalizaciju i mi činimo sve što možemo da smanjimo taj broj migranata i lažnih azilanata koji idu u
zapadnu Evropu.
Reporter:
Srbija i bugarska ne treba da se zaustave na otvaranju zajedničkog Kontakt centra kaže srpski premijer i
dodaje da bi trebalo otvoriti što više graničnih prelaza kako nbi se građani lakše kretali. Očekuju da tu
uskoro i ne bude granice.
Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije:
Da se završe što pre železnički i saobraćajni koridori ovde prema Bugarskoj, autoput, da se elektrificira
pruga.
Reporter:
U proteklom periodu Srbija i Bugarska su dobro sarađivale u borbi protiv kriminala. Bugarski ministar
unutrašnjih poslova veruje da će policajci i carinici dobro raditi.
Cvetan Cvetanov, ministar unutrašnjih poslova Bugarske:
Evropska unija visoko ceni taj naš zajednički posao. Kada smo jednom u Evropskom savetu diskutovali o
viznoj liberalizaciji za Srbiju, istakao sam da je taj kontakt centar još jedan dokaz naše odlične saradnje
u borbi protiv svih vidova kriminala.
Reporter:
Jaka veza dve države, smatraju državnici značajna je za ceo region. Srpski premijer očekuje građenje
jačih ekonomskih, kulturnih i drugih veza, a da svi problemi budu rešeni otvorenim i prijateljskim
razgovorom.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:140
Tiraž:30000

20.12.2012
Danas
Politika
J.Diković
azil

Izveštaj o "azilantima" u Briselu
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
20.12.2012
Površina:10
Danas
Tiraž:30000
Društvo
Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Zatvoren kolektivni centar za izbeglice kod Delibata
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

20.12.2012
Dnevnik
Društvo
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Iz "Čardaka" u domove

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:100
Tiraž:36000
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:140
Tiraž:128530

20.12.2012
Blic
Politika
Redakcija
azil

Fajon: Ugrožen beli šengen za Srbiju
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:150
Tiraž:193789

20.12.2012
Kurir
Vesti
R.K.
azil

EU nam ponovo uvodi vize?
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:0

20.12.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Tanjug
azil

Godišnjica belog Šengena
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:220
Tiraž:120357

20.12.2012
Politika
Pogledi
Galip Bećuru
azil; Izbeglice

Neki uspevaju da ostanu, neki se vraćaju
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:60
Tiraž:120357

20.12.2012
Politika
Hronika
R.H.
Migracije; azil

Dačić: Smanjićemo broj lažnih azilanata
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:270
Tiraž:128530

20.12.2012
Blic
Vojvodina
Radoslav Medić
Izbeglice

Vratili kuću da bi drugioma pomogli
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kliping centar Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:128530

20.12.2012
Blic
Vojvodina
S.T.
Izbeglice

Za izbeglice 2,4 miliona dinara
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kliping centar Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:193789

20.12.2012
Kurir
Vesti
S.Ilić
azil

Azilanti umalo ostali bez nogu!
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

20.12.2012
Prva televizija
Noćni žurnal
Redakcija
azil

Početak
Emisija 20.12.2012 00:10:00
Prilog 20.12.2012 00:23:00

Kraj
20.12.2012 01:00:00
20.12.2012 00:23:35

Trajanje
50:00
0:35

Povećan broj zahteva za azil
534

Voditelj:
Postoji realna opasnost da zbog povećanog zahteva za azil naredne godine ponovo budu uvedene vize za
građane Zapadnog Balkana. Još se ne zna čiji će građani uskoro stajati u redu ispred ambasada, ali iz
evropskog parlamenta nedvosmisleno poručuju da prema broju lažnih azilanata prednjače Makedonija,
Bosna i Srbija.
Ivica Dačić, predsednik Vlade:
Na današnji dan, pre tri godine, je Srbija dobila viznu liberalizaciju i mi činimo sve što možemo da
smanjimo i taj broj migranata i lažnih azilanata koji idu u Zapadnu Evropu.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
20.12.2012
Površina:40
Politika
Tiraž:120357
Srbija
Beta
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Zatvoren centar za izbeglice
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
20.12.2012
Površina:50
Vesti  Frankfurtske vesti
Tiraž:0
Dnevnik
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice

Zatvoren kolektivni centar za izbeglice
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:120
Tiraž:0

20.12.2012
Vesti  Frankfurtske vesti
Dnevnik
Redakcija
Izbeglice

Nazvao srpske izbeglice hordama
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

19.12.2012
Svet + info
Vesti / Svet + info
Redakcija
azil

Početak
Emisija 19.12.2012 18:00:00
Prilog 19.12.2012 18:12:00

Kraj
19.12.2012 18:35:00
19.12.2012 18:12:51

Trajanje
35:00
0:51

Postoji realna opasnost da ponovo budu uvedene vize
482

Spiker
Izvestilac Evropskog parlamenta za viznu liberalizaciju Tanja Fajon upozorava da zbog povećanog broja
tražilaca azila, postoji realna opasnost da sledeće godine za građane zapadnog Balkana ponovo budu
uvedene vize, posebno u slučaju neke političke odnosno predizborne kampanje, kao što će biti slučaj u
Nemačkoj gde se na proleće održavaju parlamentarni izbori, napominje Fajon. Ona objašnjava, da je u
novembru podneto 8.849 zahteva za azil, od kojih 1.306 dolazi iz Srbije.
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kliping centar Srbije
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
20.12.2012
Emisija 20.12.2012 22:30:00
Svet + info
Prilog 20.12.2012 22:55:00
Vesti 22.30 / Svet + info
Nataša Obračević
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
20.12.2012 23:00:00
20.12.2012 22:55:00

Trajanje
30:00
0:00

Pakete osnovnih životnih namirnica
1388

Spiker
Predsednik opštine Rakovica Milosav Miličković ugostio je decu iz Centra za smeštaj dece ometenih u
razvoju kao i mališane iz vrtića "Čarobna šuma". Nakon toga u saradnji sa Republičkim komesarijatom za
izbeglice Miličković je podelio pakete osnovnih životnih namirnica raseljenima sa Kosova i Metohije kao i
socijalno ugroženim porodicama na teritoriji opštine Rakovica.
Reporter: Nataša Obračević
Nova godina i Božić su praznici kojima se deca najviše raduju. Zaposleni u opštini Rakovica ulepšali su
današnji dan mališanima tako što su ih pozvali da zajedno okite novogodišnju jelku u holu zgrade opštine
Rakovica. A gde ide zvezda?
Sagovornik 1
Gore skroz.
Reporter: Nataša Obračević
Šta ti očekuješ da ti donese Deda Mraz?
Sagovornik 2
Pepu prase i još jedno, hoću da imam deset.
Reporter: Nataša Obračević
Predsednik Miličković najavio je i akciju opštine Rakovica koja će biti sprovedena u saradnji sa Crvenim
krstom Rakovice.
Milosav Miličković, predsednik opštine Rakovica
To je akcija "Osmeh na dar" gde će svi zaposleni napraviti po jedan paketić i sa svakim delom,
garderobom i igračkama i podelićemo najsiromašnijim našim sugrađanima i socijalno ugroženim.
Reporter: Nataša Obračević
Predsednik opštine Rakovica podelio je i pakete osnovnih životnih namirnica porodicama iz Kolektivnog
centra "Pionirski grad" kao i socijalno najugroženijim domaćinstvima u Rakovici.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:40
Tiraž:36000

21.12.2012
Dnevnik
Vojvodina
M.Dž.
Izbeglice

Za izbeglice 2,4 miliona dinara
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:165227

21.12.2012
Večernje novosti
Regioni
S.Mirić
Izbeglice

Zna muku izbegličku
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:250
Tiraž:120357

21.12.2012
Politika
Pogledi
Jovan Ilić
azil

Uvođenje viza verovatno bi bilo uzajamno
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kliping centar Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:250
Tiraž:0

21.12.2012
Pečat
Bez naslova
Redakcija
Izbeglice

Josipović: Srbija ne čini ništa za povratak hrvatskih izbeglica
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
21.12.2012
Emisija 21.12.2012 07:00:00
TV Studio B
Prilog 21.12.2012 07:14:00
Beograde dobro jutro
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
21.12.2012 11:30:00
21.12.2012 07:14:26

Trajanje
270:00
0:26

Podela paketa sa osnovnim životnim namirnicama
415

Voditeljka
U saradnji sa Republičkim komesarijatom za izbeglice opština Rakovica podelila je 50 paketa osnovnih
životnih namirnica raseljenima sa Kosova i Metohije i socijalno ugroženim porodicama, koje žive u
Rakovici. U prostorijama Mesne zajednice Mitar Bakić, podeljeno je 30 paketa porodicama iz nepriznatog
izbegličkog centra Pionirski grad, dok je 20 dobilo najsiromašnijih porodica u Rakovici, takođe pomoć.
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Datum:
Medij:
Link:
Autori:
Teme:

Naslov:

20.12.2012
07:32
www.rts.rs
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1233416/Azilanti+spavaju+i+pod+vedrim
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; azil

Azilanti spavaju i pod vedrim nebom
1905

Azilanti spavaju i pod vedrim nebom
Centar u Bogovađi trenutno utočište dvostruko većem broju azilanata nego što ima mesta. Van azila
nalazi se još stotinak ljudi koji spas od hladnoće traže u napuštenim kućama, obijaju vikendice, dok
mnogi spavaju i pod vedrim nebom.
U Centru za azil u Bogovađi koji je predviđen za smeštaj 150 lica, trenutno živi dvostruko više azilanata.
Zbog prebukiranosti centra, van njega nalazi se na desetine ljudi koji spas od hladnoće traže u
napuštenim kućama, ulaze u vikendice, a mnogi spavaju i pod vedrim nebom.

Pripremila Vera Raičević
Kako bi im pomogli, iz azila u Bogovađi upućuju poziv meštanima da uz novčanu naknadu ustupe višak
stambenog prostora za smeštaj tih osoba.
U Centru za azil u Bogovađi, kod Lajkovca, trenutno su smešteni azilanti iz 22 zemlje. Najviše ih je iz
Avganistana, Sirije, Sudana. U centru živi i 40 dece.
"U ovom trenutku u Centru postoji 256 azilanata koji su zbrinuti, kojima su obezbeđena tri obroka
dnevno, pristojan ležaj, topla voda i grejanje. Nažalost van Centra nalazi se preko 100 azilanata, i to je
gorući problem, jer je Centar prebukiran, a azilanti pristižu", navodi upravnik centra za azil Bogovađa,
Stojan Sjekloča.
Van Centra nema žena sa decom, jer za te dve najosetljivije grupe naprosto, kako u centru navode,
mora da bude mesta. Pomoćni ležajevi u azilu nisu montirani samo u kuhinji i kancelariji uprave.
Radu Kamenicu iz Bogovađe, azilanti koji žive na otvorenom zovu majka Rada. Ne retko ih nahrani,
obuče, a u radnji koju drži mnogi nalaze jedino mesto gde mogu da se ogreju.
Centra za azil u Bogovađi i Crvenog krsta Lajkovac upitili su poziv meštanima da, ukoliko žele, višak
stambenog prostora mogu izdati azilantima. Troškove u iznosu od 50 evra mesečno po osobi u dinarskoj
protivrednosti snosiće Komesarijat za izbeglice i migracije republike Srbije.
Blize informacije se mogu dobiti na telefon 014 78 035.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:120357

22.12.2012
Politika
Pogledi
Esad Kučević
azil

Od azila je gori samo povratak iz azila
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:7500
Tiraž:30000

22.12.2012
Danas
Naslovna strana
Jelena Tasić
Izbeglice

Platforma možda ni pred Vladom ni u Skupštinu
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:7500
Tiraž:30000

22.12.2012
Danas
Naslovna strana
Jelena Tasić
Izbeglice

Platforma možda ni pred Vladom ni u Skupštinu
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:30000

22.12.2012
Danas
Plave strane
Vojkan Ristić
azil; Izbeglice

Siromaštvo glavni pokretač azilatskih kolona
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kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

22.12.2012
Večernje novosti
Srbija
G.M.Z.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Pomoć izbeglima i raseljenima

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:100
Tiraž:165227
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kliping centar Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:270
Tiraž:120357

22.12.2012
Politika
Naslovna strana
Redakcija
Izbeglice

Svako dete zaslužuje jednaku šansu

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

21.12.2012
RT Vojvodina 1
Razglednice
Radmila Šuljagić
Izbeglice

Početak
Emisija 21.12.2012 17:50:00
Prilog 21.12.2012 18:14:00

Kraj
21.12.2012 19:10:00
21.12.2012 18:15:39

Trajanje
80:00
1:39

Novčana pomoć za dobre učenike
1721

Spiker:
Da se isplati vredno učiti potvrđuje i vredna novčana pomoć oko 30 hiljada dinara koja je dodeljena
odličnim učenicima iz izbegličkih socijalno ugroženih porodica. Pomoć je danas dobilo 40 dece od ukupno
njih 250. Taj program realizuje Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima.
Reporter, Radmila Šuljagić:
Kriterijumi za dodelu pomoći bili su socijalni status porodice i uspeh dece u školi, nagrađeni učenici kažu
da im ta pomoć veoma znači.
Marko Vučković, Gimnazija Veljko Petrović, Sombor:
Lepo je znati da negde postoji neka institucija kao što je Fond da daje tako mladim talentima, u ovom
slučaju onima koji su prognama i izgnana lica.
Reporter, Radmila Šuljagić:
Koliki je ovo motiv da se trudiš dalje.
Marko Vučković, Gimnazija Veljko Petrović, Sombor:
Veliki motiv svakako i jednostavno vidi se da vredi se boriti sve ove godine, i vredno raditi u školi.
Reporter, Radmila Šuljagić:
U Vladi Vojvodine napominju da je ovo samo skromni doprinos da se pomogne vrednoj deci čije su
porodice imale nesreću da dožive rat.
Bojan Pajtić, predsednik Vlade Vojvodine:
Ta deca moraju dobiti podstrek, svako dete mora imati jednaku šansu, i to je ono što nas vodi u ovoj
akciji. Mi zaista želimo da mladim devojkama i mladićima, devojčicama i dečacima pružimo priliku da
ukoliko su ambiciozni, ukoliko imaju energiju, ukoliko žele da budu uspešni zaista i imaju elementarne
uslove da taj uspeh postignu.
Reporter, Radmila Šuljagić:
Ukoliko u jednoj socijalno ugroženoj porodici dvoje dece ima odličan uspeh samo jedno dete dobija
novac. U Fondu za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima kažu da je to bio eliminšući
kriterijum jer su želeli da što više porodica dobije pomoć.
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
22.12.2012
Emisija 22.12.2012 14:00:00
RTS2
Prilog 22.12.2012 14:23:00
Građanin
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice; Migracije; azil

Kraj
22.12.2012 14:30:00
22.12.2012 14:29:14

Trajanje
30:00
6:14

Centar za azilu Bogovođi
3251

Spiker
U Centru za azil u Bogovađi koji je predviđen za smeštaj 150 lica trenutno je dvostruko više azilanata.
Zbog prepunjenosti centra,van njega nalazi se stotinak osoba koje spas od hladnoće traže u napuštenim
kućama,a mnogo spavaju i pod vedrim nebom. 21.godišnji Amin je došao iz Sudana pre 3 meseca. Od
tada spava po napuštenim kućama,ali neretko i u šumi.
Reporter
Vi spavate napolju?
Saogovornik 1
Jes. Nemamo gde da spavamo,nemamo gde da se kupamo,nemamo odeće. Sva moja odeća je
upropašćena.
Spiker
Jašar je došao iz Sirije pre mesec dana. Čekajući da bude smešten u prepuni azil,kaže da noć provodi
napolju,a uspe da se ugreje samo u obližnjoj prodavnici gde ponekad dobije i nešto hrane. U Centru za
azil u Bogovađi kod Lajkovca trenutno se nalaze azilanti iz 22 zemlje,najviše iz
Avganistana,Sirije,Sudana. U centru živi 40oro dece.
Stojan Sjekloča, upravnik Centra za azil Bogovađa
Na današnji dan u centru postoji 256 azilanata koji su zbrinuti i za koji centar obezbeđuje tri obroka
dnevno,naravno i sve što podrazumeva jedan smeštaj u centru,a to je pristojan ležaj.to je topla
voda,grejanje i hrana. Zbog javnosti,pošto se dosta spekuliše,kapacitet ovog objekta koji je inače vlasnik
Crveni Krst Beograda je 150 ležaja,a lako je računati koliko smo mi prebukirani,s'obzirom da imamo,kao
što sam rekao, 256 azilanata danas. Rekord,neslavni rekord,je bio kada smo imali 286 azilanata.
Verujem da ćemo i danas kad završimo ovu emisiju ponovo dostići taj neslavni rekord, jer nažalost,van
centra i pored toga nalazi se preko sto azilanata. Uvek je cilj,treba biti oprezan sa tim,da kažem
ciframa,jer su prvo živi ljudi u pitanju i imigranti u pitanju,a drugo zato što je to kao plima i oseka. Ja
danas smestim 1015 ljudi,verovatno,i ne verovatno,sigurno je da će se broj umanjiti. Ali ne znači.
Zašto? Jer može se desiti da danas već je stiglo 20 preko Makedonije,Grčke,ne znam,Kosova,Albanije,,
Bugarske i tome slično. Tu je osnovni gorući problem, što ovaj centar i onaj u Banji Koviljači kod kolega
gore,su prebukirani a azilanti i dalje pristižu.
Spiker
Van centra nema žena sa decom,jer za te dve najosetljivje grupe,kako ovde kažu,mora da bude mesta.
Pomoćni ležajevi ovde u azilu nisu montirani samo u kuhinji i kancelariji uprave. Patira Kamara iz Sijera
Leone ima 16 godina. Zbrinuta je odmah po dolasku.
Reporter
Da li brinu o tebi?
Sagovornik 2
Brinu,brinu.
Reporter
Koliko dugo si ovde u azilu?
Sagovornik 2
Dve nedelje.
Reporter
I gde planiraš da ideš?
Marko Opačić, Komeserijat za izbeglice
Zaista trudimo se da,ovaj,prednost imaju žene i deca,onda posle toga sva ostala ugrožena lica.
Reporter
Koliko se čeka,znači koliko ti ljudi koji su napolju a ne pripadaju kategoriji ranjenih ili dece,koliko
otprilike vremenski čekaju da mogu da uđu u azil? Kakva su pravila za njih uopšte?
Stojan Sjekloča, upravnik Centra za azil Bogovađa
Nažalost,čekaju predugo. I jedna noć i jedan dan je dugo za čekanje po ovakvim vremenskim uslovima,
s' obzirom da smo već zakoračili u zimu. Desi se da čeka od 10 čak do 30 dana,nažalost,jer mesta nema.
Ako neko čeka 5 dana i taman kad planiramo da ga primimo 6.ili 7.dan,nama se desi da nam dođe
upravo novi azilanti iz ove kategorije koje smo maločas govorili,kao što su žene i deca...
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
22.12.2012
Emisija 22.12.2012 14:00:00
RTS2
Prilog 22.12.2012 14:23:00
Građanin
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije; Izbeglice; Migracije; azil

Kraj
22.12.2012 14:30:00
22.12.2012 14:29:14

Trajanje
30:00
6:14

Centar za azilu Bogovođi
1929

Reporter
I onda ih primite?
Stojan Sjekloča, upravnik Centra za azil Bogovađa
I onda mora onda ovaj još 6 dana da čeka.
Reporter
Radu Kamenicu iz Bogovađe azilanti koji žive na otvorenom zovu Majka Rada. Neretko ih nahrani ili
obuče. Radnja koju drži za mnoge je jedino mesto gde mogu da se ogreju.
Rada Kamenica,Bogovađa
Nekoliko puta sam skuvala ručak, skuvam pasulja u lonac od 12 litara,13,pa ih zovem sve,oni dođu da
jedu, i čorbu, palačinke, pite,skuvam tako kad imam,ja iznesem. Malo je selo ovde,malo su...
Reporter
A kažu ne žale se,kažu da su svi meštani dobri prema njima.
Rada Kamenica,Bogovađa
Jeste,jeste,nemaju oni problema, i oni su dobri. Pa dobro,znate,njih je muka naterala, pa verovatno nisu
došli što su morali da pobegnu iz svog mesta. Pa svako voli da živi tamo gde su mu najbliži.
Goran Đorđević, Bogovađa
Nema,stvarno nema problema. Nama deca idu gore u školu. Nije do sada bio nikakv incident, sad dal' će
biti,neverujem da će se dešavati. Sad ponavljam, prblem nisu ljudi koji su u centru,nego ti...
Reporter
Žao vam je kad ih vidite?
Goran Đorđević, Bogovađa
Pa naravno, pa videli ste možda i sami kad prođu ovi što nose ove kese sa hlebom i hranom, to su oni
koji su van centra. Oni nemaju gore hranu i onda moraju da se snađu,tako idu u papučama,bosi. Kako
mi nije žao? Naravno da jeste žao.
Reporter
Azilanti kažu da nemaju nikakav problem sa meštanima. Naprotiv. Mnogi im pomažu koliko mogu.
Karzai Haned,azilant iz Sudana
Srpski narod je dobar narod, ja to znam da prepoznam. Prošao sam kroz 6 zemalja i 13 godina . Srbija,
Liban, Turska, Grčka,Makedonija.
Reporter
Centar za azil u Bogovađi i Crveni krst u Lajkovcu uputili su poziv meštanima da ,ukoliko žele,višak
stambenog prostora mogu izdatii azilantima. Trošak u iznosu od 50 evra mesečno
po osobi u dinarskoj protivvrednosti snosiće Republički komeserijat za izbeglice i migracije. Više
informacija se može dobiti na telefon 014/ 78 035.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

24.12.2012
Blic
Vojvodina
M.Mitrović
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Stanovi za siromašne

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:350
Tiraž:128530

Strana: 16
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:10
Tiraž:128530

24.12.2012
Blic
Novi Sad
D.M.
Izbeglice

Pomoć za srednjoškolce
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:200
Tiraž:120357

24.12.2012
Politika
Pogledi
Redakcija
azil

Malo je zahteva za azil gde se problem rešava za 48 sati
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:800
Tiraž:30000

24.12.2012
Danas
Market
naručena objava
Izbeglice

Danas Conference Center
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:100
Tiraž:0

24.12.2012
Privredni pregled
Društvo i ekonomija
Redakcija
Izbeglice

Stigla pomoć izbeglima

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

07.12.2012
Bačkopalanački nedeljnik
Oglasi
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Seminar u Lepenskom Viru

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:25
Tiraž:0
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

24.12.2012
Kanal 9
Info
Redakcija
Izbeglice

Početak
Emisija 24.12.2012 19:00:00
Prilog 24.12.2012 19:05:00

Kraj
24.12.2012 19:45:00
24.12.2012 19:08:22

Trajanje
45:00
3:22

Nagrade za srednjoškolce
3043

Spiker:
I dok policija hapsi, vatrogasci nas čuvaju od požara, a srednjoškolci koji su vredno obavljali svoje
zadatke odnosno postigli dobar uspeh u školi, dobili su vredne novčane nagrade. Naime, srednjoškolci iz
40 izbegličkih porodica koje žive na teritoriji Vojvodine, dobili su jednokratnu novčanu pomoć za izuzetan
uspeh. Pomoć je obezbedila Vlada Vojvodine preko Fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i
raseljenim licima.
Reporter:
Program nagrade srednjoškolaca iz izbegličkih porodica ima dva cilja, s jedne strane želimo da
pomognemo socijalno ugroženom stanovništvu, a s druge strane da nagradimo srednjoškolce iz
izbegličkih porodica za dobre rezultate koje su ostvarili tokom školske godine, ističu u Fondu za izbegla,
prognana i raseljena lica.
Radomir Kukobrat, direktor Fonda za pomoć izbeglim:
Mi smo pomoć obezbedili za četrdesetoro dece koji dobijaju jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od
30 hiljada dinara, koja je ekvivalentna zbiru onih mesečnih stipendija koje država daje srednjoškolcima.
Kriterijumi za dodelu pomoći napravljeni su tako da presudan uticaj ima uspeh učenika, ali naravno u
obzir se uzima i socijalni status, dakle i prihodi i zdravstveno stanje i drugi socijalni kriterijumi za opis
stanja porodice. Na osnovu tih kriterijuma mi svake godine među onima koji dobiju pomoć, na kraju
imamo odlične učenike i istovremeno učenike koji dolaze iz porodica ugroženog socijalnog statusa, što u
suštini jeste i cilj ovog programa, dakle pomoći porodicama i istovremeno nagraditi dobru decu i učenike.
Reporter:
Za Fond je posebno važno i to što se ovogodišnja jednokratna naknada isplaćuje uoči Božićnih i
Novogodišnjih praznika, ali i na dan kada je Fond pre 6 godina zvanično počeo sa radom, rekao je
Kukobat. Preko programa za pružanje pomoći izbeglim i raseljenim licima, Vlada Vojvodine omogućila je
da nekoliko hiljada ljudi dobije krov nad glavom, te da se zaposli u određenim sektorima privrede, a
pružena je i podrška povratničkim zadrugama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, rekao je prilikom dodele
ugovora predsednik vojvođanske Vlade.
Bojan Pajtić, predsednik Vlade APV:
Mi smo evo godinama u nazad bezbedili ovakvu podršku za negde oko 250 učenika. Ta podrška se
ogleda u stipendiji od 30 hiljada dinara. Danas smo podelili tu pomoć za 40 najuspešnijih đaka iz
porodica koje istovremeno imaju i socijalne probleme i želimo da toj deci damo podstrek da ta deca
dobiju priliku da nakon završenih srednjih škola i upišu neke fakultete, budu uspešni jer svako dete
zaslužuje jednaku šansu nezavisno od toga da li se rodilo u porodici koja je imala problem što se našla
usred rata ili nezavisno od toga da li je ta porodica ove ili one nacionalnosti ili ovakvog ili onakvog
socijalnog statusa.
Reporter:
Od 2008. godine, kada je osnovan Fond za pružanje pomoći izbeglim, prognanim i raseljenim licima,
jednokratnu novčanu pomoć dobilo je ukupno 250oro srednjoškolaca iz izbegličkih i raseljeničkih
porodica. Za tu namenu iz pokrajinskog budžeta izdvojeno je ukupno oko 10 miliona dinara.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:128530

25.12.2012
Blic
Srbija
M.Đ.
Izbeglice

Ogrev za izbegle i raseljene
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:500
Tiraž:128530

25.12.2012
Blic
Vojvodina
Biljana Vučković
azil

Brat i sestra kriju migrante
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:30000

25.12.2012
Danas
Vojvodina
R.D.
Izbeglice

Pajtić: Svako dete zaslužuje jednaku šansu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:170
Tiraž:30000

25.12.2012
Danas
Dijalog
Darko Janjević
azil

Azil za Sirijce, ne za Srbe
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:165227

25.12.2012
Večernje novosti
Beograd
I.D.L.
Izbeglice

Zemunci daju i ogrev i pare
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:320
Tiraž:165227

25.12.2012
Večernje novosti
Reportaže
V.Mijatović
Izbeglice; azil

U Srbiji našli mir
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
25.12.2012
Emisija 25.12.2012 19:00:00
TV Studio B
Prilog 25.12.2012 19:24:00
Vesti u 7
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
25.12.2012 19:35:00
25.12.2012 19:24:27

Trajanje
35:00
0:27

Novogodišnji paketići na poklon
316

Voditelj:
Deci izbeglice i deca raseljenasa Kosova i Metohije dobile su od Grada Beograda novogodišnje paketiće.
Uz poklone za 120 dece obezbedili Komesarijat za izbeglice i migracije i Grad najmlađi su već počeli da
se raduju predstojećim praznicima uz specijalnu novogodišnju predstavu koja je za njih izvedena.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:180
Tiraž:120357

26.12.2012
Politika
Pogledi
dr. Vladimir Grečić
azil

Fondovima protiv siromaštva
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:160
Tiraž:36000

26.12.2012
Dnevnik
Politika
Redakcija
Izbeglice

Kosovski Srbi podržali platfomu
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:360
Tiraž:165227

26.12.2012
Večernje novosti
Reportaže
Dragana Zečević
Povratnici

Niče žito na našim njivama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:360
Tiraž:165227

26.12.2012
Večernje novosti
Reportaže
Dragana Zečević
Povratnici

Niče žito na našim njivama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:110
Tiraž:8000

13.12.2012
Glas Podrinja  Šabac
Šabac
Redakcija
Izbeglice

Građevinski materijal za izbegla lica
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
26.12.2012
Emisija 26.12.2012 07:00:00
TV Studio B
Prilog 26.12.2012 09:59:00
Beograde dobro jutro
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
26.12.2012 11:30:00
26.12.2012 09:59:34

Trajanje
270:00
0:34

Paketići za decu sa Kosova
357

Voditelj:
A deca izbeglice i deca raseljena sa Kosova i Metohije takođe su dobila paketiće i to od grada Beograda
za Novu godinu. Uz poklone koje su za 120toro dece obezbedili Komesarijat za izbeglice ,migracije i
grad najmlađi su već počeli da se raduju predstojećim praznicima uz specijalnu novogodišnju predstavu
koja je tom prilikom za njih izvedena .
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

Početak
26.12.2012
Emisija 26.12.2012 17:00:00
Radio B92
Prilog 26.12.2012 17:15:00
Svet u 5
Redakcija
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Kraj
26.12.2012 17:45:00
26.12.2012 17:18:25

Trajanje
45:00
3:25

Kolektivni centri
3549

Spiker:
44 od 277 Srba koji su od '99. živeli u kolektivnim centrima u opštini Štrpce moraće da napuste te
centre. Tako je odlučio Komesarijat za izbegla i raseljena lica Republike Srbije. To praktično znači da
neće dobijati hranu, a moraju da napuste prostorije ili da počnu da plaćaju kiriju. Razlog je navodno što
ova lica imaju dobre plate, tako kažu zvaničnici. Štrpce je obišao dopisnih Dojče velea, Refke Alija.
Reporter Refke Alija:
Momčilo Ilić, nastavnik matematike pred penzijom, kaže da je bio iznenađen kada je jednog jutra na
vratima kolektivnog centra Junior osvanuo spisak ljudi koji treba da napuste prostorije u kojima su
stanovali blizu 13 godina.
Momčilo Ilić:
Ja sam zahtevao da se iz moje kuće izbaci NN lice koje tu ušlo i to zakonito, preko vlasti, čak smo izjave
davali i sudovima koji nas sada praktično teraju, ali to niko nije mogao da uradi. Pa ko bi to mogao da
uradi sa mnom iz hotela koji je pravljen od penzionog fonda u kome smo ja i moja supruga, moj otac,
brat, moja familija uplaćivali najmanje 200 godina.
Reporter Refke Alija:
Dragan Stanković, nezaposleni ekonomista koji živi od plate njegove supruge, tvrdi da su se žalili na ovu
odluku ali da nije urodilo plodom.
Dragan Stanković:
Postoje lica koja u jednom dužem periodu ne borave inače u ovim centrima, a nisu na ovom spisku za
napuštanje kolektivnih centara. Mi smo ukazivali na to, međutim oni kažu da će to u nekoj narednoj fazi
da se sprovede.
Reporter Refke Alija:
Ljiljana Šabić, rukovodilac za upravno pravne poslove opštine Štrpce koje finansira Beograd, a pod čijim
okriljem se nalazi lokalni komesarijat za izbeglice, kaže da su sa spiska skinuta lica koja imaju velike
plate i nisu socijalni slučajevi, pa mogu plaćati privatni smeštaj iako su ostali bez svojih kuća tamo gde
su živeli od dolaska NATO trupa.
Ljiljana Šabić, rukovodilac za upravno pravne poslove opštine Štrpce:
I u mojoj kući je neko drugi. I ja sam prognana iz Uroševca. Nisam u kolektivnom centru jer radim i
smatram da mogu da plaćam kiriju, tako da smatram da ti ljudi koji su dobili rešenje da treba da napuste
kolektivni centar imaju dobra primanja iz budžeta Republike Srbije. Koliko lekari primaju? 100 hiljada. I
u drugim državnim institucijama nema toga koji prima manje od 40 hiljada.
Reporter Refke Alija:
Zvonko Mihajlović, predsednik opštine koju finansira Beograd, podržava stav Komesarijata za izbeglice,
ali ima nekoliko nedoumica.
Zvonko Mihajlović:
Postoji bojazan da ako se sva raseljena lica isele iz kolektivnih centara da će ti kolektivni centri doći na
metu kosovske Agencije za privatizaciju. Sa druge strane, postoji veliki broj onih koji su otuđili svoju
imovinu, došli do kakvogtakvog novca i mogu od tog novca sebi da priušte izgradnju kuće, kupovinu
stana, integrisanje recimo u opštinu Štrpci, ili negde u centralnoj Srbiji. Sa druge strane imate one koji
nemaju nikakva primanja, tako da ne mogu u te dve kategorije ljudi biti u istoj ravni.
Reporter Refke Alija:
Dalibor Jevtić, savetnik predsednika opštine koju finansira Vlada Kosova, izvršni direktor Samostalne
liberalne stranke, kaže da nije zvanično obavešten o iseljavanju.
Dalibor Jevtić:
Pratićemo razvoj situacije, a opet mi smo tu da pomognemo svima kojima je potrebna pomoć, jer je naš
cilj da ljudi budu obezbeđeni, da dobiju krov nad glavom.
Reporter Refke Alija:
Među onima koji treba da napuste prostorije ima ljudi koji shvataju odluku Komesarijata. Jedan od njih,
uz molbu da mu se ime ne pominje, kaže da je trebalo sačekati proleće, a ne izbacivati ljude u sred zime.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:390
Tiraž:120357

27.12.2012
Politika
Srbija
Jelenko Slatinac
Izbeglice

Zima u srcu, zima u barakama
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:600
Tiraž:30000

27.12.2012
Danas
Globus
Ruža Ćirković
Izbeglice

Susedi strepe od evropske Hrvatske
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Danas
Globus
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:600
Tiraž:30000

27.12.2012
Danas
Globus
Ruža Ćirković
Izbeglice

Susedi strepe od evropske Hrvatske
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
Tiraž:30000

27.12.2012
Danas
Ekonomija
M.D.Milikić
Izbeglice

U 2013. 1.500 novih radnih mesta
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:300
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27.12.2012
Danas
Ekonomija
M.D.Milikić
Izbeglice

U 2013. 1.500 novih radnih mesta
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Datum:
Medij:
Emisija:
Autori:
Teme:

Naslov:

26.12.2012
Yu EKO Subotica
Info blok
Redakcija
azil

Početak
Emisija 26.12.2012 15:15:00
Prilog 26.12.2012 15:28:00

Kraj
26.12.2012 15:45:00
26.12.2012 15:30:36

Trajanje
30:00
2:36

Postupak protiv azilanata
2452

Spiker
Od početka godine za oko 3000 azilanata je vođen prekršajni postupak i to uglavnom su u pitanju
Avganistanci i Pakistanci, a manje državljani arapskih zemalja. Izriču se novčane i zatvorske kazne.
Ovakvi prekršaji državu koštaju mnogo, jer ukoliko migranti ne mogu da plate kaznu odlaze u zatvor, a
računa se da dan zatvora košta 1000 dinara. U Prekršajnom sudu u Subotici kažu da proteklih dana je
bilo manje predmeta.
Reporter, Sandra Iršević
Subotica od pre dve godine postala je stecište migranata iz Avganistana, Pakistana, Tunisa i drugih Evro
azijskih zemalja. Procenjuje se da oko 1000 migranata skriva i dalje na deponiji, kao i po kućama u
predgrađu. Migranti ulaze u našu zemlju ilegalno preko Grčke i Makedonije. Pojedinci u Subotici su videli
dobru zaradu u krijumčarenju ljudi. Dolaskom u Srbiju migrante obično dočekuju lica koji ih povezuju sa
svojim ljudima u Subotici.
Ljubo Simić, predsednik Prekršajnog suda u Subotici
Sa migrantima nema nekih posebnih novosti osim u poslednjoj nedelji procene su da se broj migranata
smanjio za nekih 50% da se to vidi i golim okom da ih je sve manje i u hodnicima. Ne znam kakva je
situacija u gradu ali kod nas je znatno manje. Ne znam razloge., moguće da i klima malo utiče na te
njihove migracije, ali svakako ih je manje.
Reporter, Sandra Iršević
Migranti obično dolaze sa minimalnim iznosima novca u Srbiju i kada stignu u Suboticu, prijatelji ili
familija putem Western Uniona im šalje novac, a pošto nemaju lična dokumenta, angažuju svoje
krijumčare da preuzmu novac namenjen za ilegalni prelazak granice. Migranti ukoliko nemaju novca da
plate kaznu smeštaju se u Okružni zatvor u Subotici.
Svetislav Rajšić, upravnik Okružnog zatvora u Subotici
Problemi sa migranitima su specifični. Jedan od problema je svakako to što mi ne znamo njihove
identitete ne znamo njihove prošlosti, njihove karaktere, njihove ponašanje, ne znamo da li se radi o
nasilnicima, problematičnim licima, da li su do sada osuđivani, da li su učestvovali u nekim ratnim
zločinima. To je jedna vrsta problema. Druga vrsta problema je što moramo da pazimo kada ih
smeštamo u pojedine sobe da oni ne budu u sukobima sa svojih teritorija i sa nekih ratnih poprišta.
Reporter, Sandra Iršević
Ilegalni prelazak granice košta od 2.000 do 4.000 evra po osobi. Kazne za krivično delo krijumčarenja
ljudi su od godinu dana do 10 godina. Reč je o hitnim predmeti, istrage se završavaju u roku od jednog
do dva dana.
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

27.12.2012
Vreme
Bez naslova
Sanja Zrnić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Od badmintona do starih zanata

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:1500
Tiraž:15000
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

27.12.2012
Vreme
Bez naslova
Sanja Zrnić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Od badmintona do starih zanata
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Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

27.12.2012
Vreme
Bez naslova
Sanja Zrnić
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Od badmintona do starih zanata
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:20
Tiraž:120357

28.12.2012
Politika
Srbija
Redakcija
Izbeglice

Kuće i stanovi za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:30
Tiraž:120357

29.12.2012
Politika
Društvo
Beta
Izbeglice

Ugovori o izgradnji socijalnih stanova
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

29.12.2012
Danas
Vojvodina
R.D.
Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Pančevo gradi 15 stanova za siromašne

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Napomena:
Površina:300
Tiraž:30000
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:40
Tiraž:14500

21.12.2012
Zrenjanin
Hronika
A.B.
Izbeglice

Građevinski materijal za izbeglice
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Datum:
Medij:
Rubrika:
Autori:
Teme:

Naslov:

Napomena:
Površina:680
Tiraž:36000

31.12.2012
Dnevnik
Bez naslova
MIroslav Stajić
Izbeglice

Sprema se susret Dačića i Milanovića
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Tiraž:36000
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Dnevnik
Bez naslova
MIroslav Stajić
Izbeglice

Sprema se susret Dačića i Milanovića
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Sprema se susret Dačića i Milanovića

Komesarijat za izbeglice Republike Srbije

Strana: 11

3/3

kliping centar Srbije
www.ninamedia.rs

