
Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) 
у партнерству са Градом Београдом и Канцеларијом високог комесара Уједињених нација за људска права.
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Пројекат финансира ЕУ

15 породица уселило се у социјалне станове у Јабучком Риту

Хашим Бериша, један од станара:

Дугујемо велику захвалност Европској унији
и Граду Београду, јер сада имамо могућност
за пристојан живот у новим становима.



Породица Лидије Краснић (26) и Бекима 
Јашаровског (29) се 25. септембра 2015. уселила у 
један од социјалних станова у Јабучком Риту који 
су изграђени у оквиру пројекта „Саградимо дом 
заједно“. Овај пројекат финансира Европска унија 
(ЕУ) са 3.6 милиона евра, а спроводи Канцеларија 
Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) у 
партнерству са Градом Београдом.

До 2010.године, Лидија и Беким су живели у 
неусловним баракама у Војвођанској улици, у 
београдском насељу Бежанија. Након рушења 
барака породица се преселила у новоформирано 
насеље Макиш 1. Како Лидија каже, живот у 
Макишу 1 није био нимало лак, услед недостатка 
простора и лоших хигијенских услова.

„Колико год да се трудиш”, објашњава Лидија, 
„нема хигијене у контејнеру. Ту смо живели, 
кували, спавали на сунђерима на поду, није било 
довољно простора за све. Деца су мала и зато сам 
стално бринула да се не разболе или повреде. 
Сада нам се променио начин живота. Све је 
другачије, лепо, чисто. Јако сам задовољна, стално 
и свима то говорим“ наставља раздрагано своју 
причу Лидија. „Волела бих да наместим стан, да 
буде феноменалан, обавезно да имам руже, 
велике саксије, велико цвеће, црно-белу собу са 
чупавим тепихом, то ми је увек била жеља. Сада, у 
свом стану, супруг и ја све можемо да средимо“, 
објашњава узбуђено Лидија. 

Лидија и Беким, са своје троје деце, синовима 
Ђемаљем (9) и Газменом (3) и ћерком Кевсер (1), 

Јабучки Рит, септембар 2015.
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живе од социјалне помоћи и прихода које Беким 
заради скупљајући секундарне сировине које 
препродаје на пијаци. „Због посла је Беким сваки 
дан ван куће, зато ни сада није ту“, објашњава 
Лидија, „али, није му тешко, јер зна да то ради да 
би деца живела боље“.

„Наш најстарији син, Ђемаљ, је ученик четвртог 
разреда оближње основне школе у Јабучком 
Риту“, наставља поносно своју причу Лидија. “ 
Веома је задовољан, јер има много другова и 
другарица. Нама је посебно драго што има 
доброг учитеља који га мотивише да учи“. 

И Лидија има планове за будућност. Сада, када 
има услове да оствари своје снове, волела би да 
најпре заврши основну школу и запосли се када 
деца мало порасту.

Лидији и Бекиму прија мир и тишина у новом 
дому, а најсрећнији су што ће им деца одрастати 
у оваквом окружењу.

Нисам се надала дечијој соби

„Кад сам се уселила у стан, нисам могла да 
верујем. После толико година живота у лошим 
условима у бараци и у контејнеру, све ово ми 
делује као сан. Нисам се надала дечијој соби, то 
ми је било изненађење! Ово сам чекала, да ми 
деца спавају у креветима“. 
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Сеоска домаћинства
Породице Марковић и Мемишевић су се у августу 2015, након шест 
година живота у привременом насељу Кијево, преселиле у своје нове 
домове у Белом Блату и селу  Добрица. Европска унија је, кроз пројекат 
„Саградимо дом заједно“, омогућила куповину кућа за 41 породицу. Све 
породице су добиле пакет грађевинског материјала за потребне радове 
на кућама, као и основни сет апарата за домаћинство.  

15 породица у новим домовима у Јабучком Риту
Заменик шефа Делегације Европске уније у Републици Србији, Оскар 
Бенедикт, и градска секретарка за социјалну заштиту, Наташа 
Станисављевић, су у септембру 2015.године уручили кључеве и уговоре 
породицама за коришћење  15 социјалних станова у Јабучком Риту. 
Сваки стан је опремљен основним сетом апарата за домаћинство и 
намештајем. „Дугујемо велику захвалност Европској унији и Граду 
Београду, јер сада имамо могућност за пристојан живот у новим 
становима“, рекао је један од станара зграде, Хашим Бериша. 

Заштита животне средине и побољшање 
животних услова у социјалном становању
Током разговора са  женама, мушкарцима и децом који живе у 
Орловском насељу и Јабучком Риту чули смо речи хвале и задовољства 
новим видом становања и спремност да се штити животна средина и 
одржавају добри животни услови у новим домовима и зградама. 

Септембар 2015.

Јун и октобар 2015.

Август 2015.
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Породице које су започеле живот у својим реконструисаним кућама и сеоским 
домаћинствима добиле су током децембра 2015. опрему која ће им омогућити да 
се бави доходовним активностима. Такође, испоручено је 30 лаптопова за 
породице које имају школску децу, у циљу квалитетнијег образовања.  

У децембру 2015. је завршена изградња два објекта са 32 социјална стана у 
Мислођину. Све стамбене јединице ће бити опремљене основним апаратима за 
домаћинство и намештајем. Селидба породица се очекује почетком 2016.године, 
након завршетка радова на инфраструктурним прикључцима и уређењу парцела, 
који су у надлежности Града Београда. 

Уручени доходовни грантови и лаптопови

Завршена изградња
32 социјална стана у Мислођину



Средином јуна 2014, четворочлана породица 
Банчић се преселила из Београда, у своју 
реконструисану кућу у Бојнику. Иако живе на 
самом крају села, за Горана (51) и његову 
породицу ова кућа је добар почетак новог живота.

„Ово је нормалан живот, ја сам презадовољан 
како сам завршио ову кућу“, каже Горан, „и много 
нам је боље него раније. Већ смо посадили башту, 
имамо поврће. Ја чувам неку стоку, па зарадим 
месо. Не морамо у месару“.

Путем пројекта „Саградимо дом заједно“, који 
финансира Европска унија са 3.6 милиона евра,а 
спроводи Канцеларија Уједињених нација за 
пројектне услуге, Горанова породица је добила 
материјал за обнову куће, као и мотокултиватор са 
приколицом, за доходовне активности.

„Највише сам задовољан што смо успели да 
направимо кров на кући. Раније је била влага 
унутра. Сада је више нема. Са мотокултиватором, 
обрађиваћу земљу. Имам неких 15 ари. Планирам 
да засадим малине и још поврћа. Нешто за нас, 
нешто ћу да продајем“.

Супруга Снежана (51), синови Самир (31) и Слађан 
(19) кажу да  сви иду у надницу. Ради се виноград 
и обрађује земља, а понекад има посла и на 
градилиштима. За Горана се прича да је добар 
радник, па га зову кад треба помоћ. Односи са 
комшијама су добри и породица не жали што се 
вратила у своје родно место.

Бојник, 2. децембар 2015.
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Горанова породица је у Београду живела у стану, 
а кад је понестало новчаних средстава да се 
плаћа подстанарство, преселили су се испод 
Газеле, где су били десет година. „Онда су нас 
преселили у Кијево, у контејнер. Ја сам скупљао 
картон, и успео да скупим паре да купим овај 
наш плац у Бојнику“. 

„Ово је један мир, јер је тамо где сам живео, у 
контејнеру, увек било напето. Неко се напије, 
дође, псује. То ми се више пута десило. Ја онда 
пустим телевизор, појачам музику да га не чујем. 
Тако сам избегавао те свађе и те проблеме“.

„А овде, у нашој кући, нема ко да ми наређује. 
Гости могу да дођу увек. И ја сам господар свог 
живота“, завршава причу Горан.

Господар свог живота



Поштујемо људска права свих људи, укључујући и право на живот без дискриминације. 
Овај пројекат ће побољшати животни стандард ромских породица, а током његове 
реализације корисници ће стално имати прилику да искажу своје ставове и потребе и да 
равноправно учествују у процесу пресељења. 

Где ће домови бити саграђени?  
Критеријуми за адекватно становање подразумевају да локације морају да испуне 
одређене услове, односно да постоји приступ могућностима за запослење, здравственим 
услугама, школама, вртићима и другим социјалним установама. Приоритет ће имати оне 
локације у чијој близини има више потенцијала за стицање прихода.

О пројекту 
Саградићемо домове за 110 ромских породица у Београду  

Успоставићемо процедуре и процесе пресељења који су потпуно у складу са 
међународним стандардима људских права

Током изградње домова, биће спроведене активности које корисницима 
омогућавају приступ услугама здравства, образовања, социјалне заштите, 
запослењу, правди и заштити људских права. 

Пројекат се реализује уз финансијску подршку Европске уније у износу од
3,6 милиона евра. Град Београд ће обезбедити парцеле за изградњу објеката, 
урбанистичко-планску документацију, издати потребне локацијске и 
грађевинске дозволе и повезати објекте на комуналну инфраструктуру. 

Сви људи имају право на адекватно становање

www.sagradimodom.org

Побољшање животних услова за најугроженије ромске породице у Београду, Шуматовачка 78-80, Београд, Србија, тел. +381 (0)11 24 42 666


