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САСТАНАК КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ СТАНОВНИКА НОВОФОРМИРАНИХ НАСЕЉА МАКИШ 1, 
МАКИШ 2, РЕСНИК, ЈАБУЧКИ РИТ И КИЈЕВО 

 
Велика сала Старог двора, 25.07.2013. године, 14 часова 

 
ЗАПИСНИК 

 
У организацији Градске управе града Београда, Секретаријата за социјалну заштиту, у четвртак 
25.07.2013. године одржан је састанак Координационог тела за праћење реализације Aкционог 
плана за пресељење становника новоформираних насеља   Макиш 1, Макиш 2, Ресник, Јабучки рит 
и Кијево.  
 
Састанку су присуствовали Александра Крстић (Секретаријат за социјалну заштиту), Дејан 
Радивојевић (УНОПС), Гордана Тамбурковски (Секретаријат за здравство), Маја Томић 
(Секретаријат за образовање и дечију заштиту), Дарко Главаш (Одељење за праћење, координацију 
и управљање пројектима – Чвориште), Сузана Пауновић (Канцеларија за људска и мањинска 
права), Горан Башић (Kанцеларија заштитникa грађана), Драгана Милошевић (УНОПС), Емилија 
Раичевић (УНОПС), Верица Речевић (Дански савет за избеглице), Бранислава Жарковић (Хаузинг 
центар), Милена Тимотијевић (Хаузинг центар), Јелена Петровић (Европска инвестициона банка), 
Андреа Чолак  (Европски центар за права Рома), Маја Лакићевић (Републичка агенција за 
становање),  Александар Макић (Центар за права мањина), Нада Ђуричковић (Центар за права 
мањина), Грем Тиндал (УНОПС), Метју Њутон (ОЕБС),  Живојин Митровић (Национални савет 
ромске националне мањине), Игор Костић (ОЕБС), Марија Рауш (Уједињене нације, Канцеларија 
за људска и мањинска права), Милица Богдановић (Канцеларија за људска и мањинска права), 
Сузана Пауновић (Канцеларија за људска и мањинска права), Ана Милић (Делегација Европске 
уније). 
 
Састанак је одржан од 14.00 до 16.00 часова.  
 
Састанак је водила Александра Крстић, заменик секретара за социјалну заштиту, а главни циљ 
састанка било је упознавање свих чланова Координационог тела са предузетим активностима на 
реализацији пројекта „Побољшање животних услова најугроженијих ромских породица у 
Београду“..  
Александра Крстић је укратко објаснила присутнима да јеУНОПС је заједно са Секретаријатом 
урадио анкету у насељима, након чега се дошло конкретних података о томе колико породица 
жели који вид сталног смештаја. Тако се 70 породица изјаснилоза сеоска домаћинста, 69 породица 
се определило за социјални стан и 6 породица који имају своје објекте определило се за њихову 
адаптацију. Осим овога, Секретаријат је почео да тражи нове локације, као и да ради на 
прибављању документације (заједно са  УНОПС   и Дирекцијом за грађевинско земљиште и 
изграду Београда) за постојеће локације.  
 Дејан Радивојевић из УНОПС обавестио је присутне да ће Европска комисија одобрити додатна 
средства за куповину сеоских домаћинстава, јер се у односу на раније анкете које је обављао ОЕБС 



број породица које су се определиле за овај вид смештаја знатно увећао. Чека се званична потврда 
Европске комисије како би се наставило са даљом реаизацијом овог сегмента пројекта.  

 
Радивојевић је истакао да је пројектни тим оформљен у марту  и да је 23.маја 2013.године одржан 
састанак поткомитета на којем је усвојена методологија за консултације, израђен је упитник за 
кориснике и направљен и усвојен план активности. Основана је и радна група за еваулацију 
локација. Након тога приступило се реализацији консултација са корисничким породицама и 
евалуацији локација.  
 
Након тога Верица Речевић (Дански савет за избеглице) одржала је презентацију методологије за 
консултативни процес, спроведених активности и резултата по принципима усвојене методологије, 
као и планираних активности.  
 
Бранислава Жарковић (Хаузинг Центар) одржала је презентацију критеријума за евалуацију 
локација за социјално становање , а одржане су и презентације процеса евалуације три предложене 
локације и презентација планираних активности. 
 
Марија Рауш, (Канцеларија за људска и мањинска права при Уједињеним нацијама), истакла је  да 
постоји забринутост по питању локације Јабучки рит због њене удаљености. Истакла је да ће Радна 
група из овог разлога тражити од Града Београда да се питање удаљености реши на адекватан 
начин -  да се појача градски превоз који повезује Јабучки Рит са осталим градским насељима., да 
се породицама доделе субвенције за коришћење градског превоза, као и да се  уложе напори да се 
процени могућност повезивања ове локације са насељем Овча потенцијалном новом 
саобраћајницом. 
 
Такође је нагласила да је услед удаљености основне школе одељења 5-8 разреда неопходно да се 
установе специфични програми подршке за децу у Јабучком Риту. Овај програм би требало да 
садржи: свакодневни превоз до школе, храну, одећу, књиге и наставни материјал, педагошке 
асистенте, продужени (целодневни) боравак у школама, рад са родитељима, подршку у писању 
домаћих задатака, рад са школама, итд. Такође је истакла да би требало истражити могућност да се 
организују доставе народне кухиње за породице у Јабучком риту. 
 
 
Александра Крстић се захвалила Марији Рауш, и рекла је да ће се наставити уважавање свих 
препорука заједно са свим институцијама које учествују у пројекту. 
 
 
Сузана Пауновић (Канцеларија за људска и мањинска права Владе Републике Србије), представила 
је докле се стигло са моделом сеоских домаћинстава и какав договор је постигнут. Она је истакла 
да су средства из пројекта била планирана за куповину 30 сеоских кућа, а да је у међувремену 
породицама речено да куће могу бити купљене на територији целе Србије, као и у граду Београду а 
не како је првобитно било предвиђено, чиме се укупан број породица које желе овакав вид 
смештаја повећао. Осим овога, остаје нерешен и проблем власништва кућа, а предложено је да се у 
решавање овог питања укључи и Републичка агенција за становање. Агенција је прихватила овај 
предлог, као и решење да куће при куповини одмах пређу у власништво. То је отворило сет нових 
проблема  који подразумевају активније учеће Министарства  рада и социјалне политике. 
Сузана Пауновић је најавила за 30.07.2013. године састанак подгрупе која ће разматрати како да се 
превазиђу проблеми куповине, становања и интеграције на територији Србије. 
 



Александра Крстић се сложила са Сузаном Пауновић да је потребно укључити Министарство рада 
и социјалне политике, као и Министарства за образовање у реаизацију пројекта. 

 
Дејан Радивојевић (УНОПС) је истакао да је завршена база података и да ће, захваљујући 
Секретаријату за социјалну заштиту и ОЕБС-у, база садржати све потребне податке о породицама. 
  
Горан Башић (Канцеларија заштитника грађана) изразио је забринутост због неравноправног 
положаја Рома који ће добити куће у власништву, и оних који ће добити станове на коришћење 
које ће можда изгубити после пет година, као и да можда породицама није на најбољи начин 
објашњено шта који програм стамбеног збрињавања носи са собом. 
 
 
Андреа Чолак  (Европски центар за права Рома) поставила је неколико питања: колико је породица 
планирано за пресељење, колико је средстава одвојено за сеоска домаћинства и колико се још 
очекује. Изразила је бојазан од сегрегације уколико су локације удаљене од остатка насеља, центра 
града итд. Ставила је замерку на процес консултација, јер на њима нису учествовали представници 
локалних самоуправа. Као одличан модел укључивања школа у процес пре пресељења навела је 
пример расељавања нехигијенског насеља „Газела“. 
 
Александра Крстић је одговорила да се наставља избор локација према критеријумима добијеним 
од УНОПС, а локације ће бити презентоване на следећем састанку. Што се тиче питања средстава 
предвиђених за куповину сеоских домаћинстава Сузана Пауновић је потврдила да је издвојено 
300.000 еура за куповину 30 кућа и да вредност једне стамбене јединице не сме да пређе 8.000 еура 
и да је одвојено 2.000 еура за адаптацију. 
 
Марији Рауш одговорила је на питање о сеграгацији и објаснила да постоји план како да се то 
избегне и да се унаппреде неке од локација. Марија Рауш је појаснила и да је захтевала да при 
консултацијама не буде представника локалне заједнице како би се становништво без страха 
изјаснило шта жели. Такође је рекла да ће у наредном периоду укључити и локалну заједницу у 
процес консултација.  
 
 
Маја Лакићевић (Директор Републичке агенције за становање) истакла је да је постигнута 
сагласност по питању власништва односно договорено је да сеоска домаћинства буду одмах у 
власништву породица, али да ће породице моћи да их отуђе тек по истеку периода од пет година, 
колико ће трајати и интеграција породица.  
 

ЗАКЉУЧАК 
 
 
На крају састанка представљене су активности за следећи период, као и потреба бољег дефинисања 
програма сеоског домаћинства и обавештавања породица које су се определиле за овај програм 
збрињавања.       
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