
Десанка живи у Бачком Петровом 
Селу од краја априла 2014. 
године. Родом из Суве Реке, од 
1999. је провела неколико година 
и у Врању, а кад није више могла 
да плаћа станарину, пут ју је 
навео у насеље Белвил, у Београд. 
„Онда ми се муж разболео. Били 
смо у Макишу, у контејнеру, он је 
умро после осам месеци, и ја 
остадох сама са нашим сином 
Сенадом. Добар је дечак, има 12 
година, иде у школу. Миран“, 
прича она. „Имам два брата, 
грађевинци. Ех, што они нису 
волели да будем у Макишу. Нису 
хтели ни да ме обиђу“...

Посредством пројекта „Сагради- 
мо дом заједно“, уз финансијску 
подршку Европске уније од  3,6 
милиона евра, Десанки је купље- 
на двособна кућа. Пројектом су 
обезбеђена средства да укупно 
170 породица Рома, које су раније 
живеле у нехигијенским насељи- 
ма у Београду, добију трајно 
стамбено решење: социјални 
стан, кућу на селу или да заврше 
радове на кућама које су 
самостално започели да зидају.

„Много ми је лепо овде. Прија ми мир. Пре подне 
нешто радим по кући – узмем мотику па копам. 
Закаснили смо са сејањем, али следеће године, има 
овде да буде шарена башта! После подне мало 
прошетам. Мештани су фини, комшије су добре. Ево, 
комшиница Стана, она је Српкиња, дође на кафу, 
попричамо... донела ми пре неки дан грашак и лук. 
Сврате и старе газде куће. Баш су се изненадили 
како сам средила“, поносна је Десанка.

Путем пројекта Десанка је добила материјал који је 
потребан за обнову куће, али и основни комплет 
беле технике: веш машину, шпорет на дрва и 
фрижидер. „Лепо пере машина – екстра! А на зиму 
кад заложим Смедеревац... има да греје супер! “ 

Десанки су браћа помагала да среди кућу. „Каже ми 
брат: Немој да ми дуваш за врат, искривиће ми се 
ексер. Не жури нигде,“ смеје се она. „Нисам још све 
завршила, али полако. Шта је било хитно, средила 
сам. Ено видиш, донела сам и канту за смеће. Ја сам 
се пријавила, али ко ће да дочека да ми је донесу у 
село. Спаковала сам се и отишла до Бечеја, после је 
ставила у кола и довезла је кући“.

„Лепо је бре овде. Мирише липа свуда. А ја имам 
кућу. И једва чекам да ми дођу гости,“ испраћа нас 
радосна Десанка и додаје да кад следећи пут дођемо 
биће још лепше сређено.

Десанка Казић нас је дочекала 
насмејана на капији 
дворишта свог новог дома. 
„Хајде, хајде, добро дошле, ево 
стављам кафу... седите ту 
испод винове лозе“, показује на 
уредан трем испред куће. 
„Јутрос сам била поранила на 
пијацу, знам да долазите, па 
да набавим пре врућине“.

Једва чекам да дођу гости

у мој нови дом
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Координационо тело за праћење реализације Акционог плана за расељавање 
становника контејнерских насеља у Макишу, Реснику, Јабучком Риту и Кијеву 
одобрило је отварање новог позива за куповину сеоских домаћинстава за кориснике 
пројекта „Саградимо дом заједно”. Рок за проналажење куће, која би била у складу са 
потребама сваке породице, је крај августа 2014.

До сада је одобрена куповина 33 куће, а  осам породица са 27 чланова (14 жена) се већ 
преселило из мобилних насеља у Београду у своје домове. Путем пројекта је свима 
испоручен грађевински материјал, а инжењерка пројекта је пружала техничку 
подршку како би породице могле да обаве потребне радове на кућама. Свих осам 
породица је већ добило комплет беле технике, а током августа њима ће бити 
испоручена опрема, алат и машине, као подршка за стицање прихода. 

Кроз пројекат „Саградимо дом заједно”, чија је вредност 3,6 милиона евра, до 170 
породица које су претходно живеле у нехигијенским насељима у Београду ће добити 
трајно стамбено решење: у социјалним становима, сеоским домаћинствима, или 
подршку за реконструкцију сопствене имовине. 

Београд, 9. јули 2014.

Отворен нови позив
за куповину сеоских кућа

вестидогађаји
мај - јули 2014.



Радови на реконструкцији соп- 
ствених кућа напредују и шест 
породица је већ примило задњу 
фазу грађевинског материјала. 
Испорука за две породице биће 
организована чим региструју 
власништво имовине. За једну 
породицу, која поседује земљу, 
кроз пројекат ће бити изграђена 
кућа чим се прибаве све 
потребне дозволе. 

Реконструкција
сопствене имовине

Некад
и
сад



У својој 24. години, Емран Емини је једини 
хранилац своје четворочлане породице. Почео 
је да ради када је имао само 13 година, на 
градилиштима као „физикалац“ и као чистач у 
неколико београдских јавних комуналних 
предузећа. Каже да не може да заврши основну 
школу зато што мора да ради. Упркос свом 
тешком животу, Емран је раздраган,  весео и 
пун оптимизма.

„Наша кућа била је у Урошевцу, на Косову, али 
смо морали да одемо...дошли смо у Београд 
1999. Првих неколико година живели смо под 
кирију, али времена су била тешка и нисмо 
могли више да плаћамо. Ћале и ја смо озидали 
малу собу испод моста Газела“.

„Услови су били ужасни. Није било хигијене. Све 
је било прљаво“ – мршти се Емран док говори.

Емран и његова породица преселили су се 2009. 
године у мобилну стамбену јединицу у Кијеву. 
Описује како се осећао у новом окружењу, с 
обзиром на то да се много пута селио у тако 
раном узрасту. „На почетку , ошамутио сам се. 
Нисам знао где да купим хлеб. Или, где да чекам 
аутобус. Био сам тотално збуњен. Изгубио сам 
посао. Али имао сам среће! Нашао сам посао 
месец дана касније, и радим на (оближњој) 
пијаци на Видиковцу од тада. Радим са метлом – 
„она“ ми је све, мој основни алат за 
прехрањивање” – шаљиво додаје Емран.

Иако је његов отац успео да прода имање у 
Урошевцу и купи мали плац у Сурчину 2005. 
године, близу кључне београдске обилазнице, 
где је породица почела изградњу мале куће, 
новац је био брзо потрошен и нису били у стању 
да доврше радове на кући и да се уселе.

Нема ничег лепшег од
сопствене куће

Уз подршку Европске уније, посредством 
пројекта „Саградимо дом заједно“, Емран сада 
завршава радове на кући. Породица Емини је 
једна од једанаест породица које реконструишу 
сопствену имовину, пошто су добили 
грађевински материјал, уз потребан технички 
надзор и саветодавну помоћ.

„Чим је дошао материјал одмах сам почео да 
радим. Види!“ – показује на две празне собе 
Емран. „ Овде сам направио преградни зид како 
бих имао кухињу и купатило. А овде сам ставио 
изолацију. Шта ми је било најтеже? Прозори и 
врата. Да ми није зета, вероватно не бих успео“, 
објашњава Емран.

Али Емран, такође, цени и подршку својих 
колега. „Узео сам неколико дана одмора, али су 
моји пријатељи са посла ускочили у помоћ и 
преузели неколико мојих смена, и тако уложили 
своје слободно време како бих ја могао да 
завршим градњу.“

Емранова жена Весна већ планира где ће да 
засади цвеће у башти испред куће. Његова 
мајка, Аљие жељно чека да се пресели у нови 
дом, где ће његова двогодишња ћерка, која 
носи бакино име, имати лепо место за игру.

„Неће бити готово чак ни када завршим 
купатило, кухињу и подове.  Свака кућа увек 
има посла. Треба ми ограда, па да бетонирам 
стазу...увек има посла у кући”

„Али, не жалим се”, Емран журно додаје.  „Боље 
од куће, где ћеш? “ – закључује пун ентузијазма. 



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 170 ромских породица у Београду  

Успоставићемо процедуре и процесе пресељења који су у 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 59, Београд, Србија, тел. +381 (0)11 24 35 703


