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I 
 

I.1.  Поступања која су претходила расељавању 
 
Заштитника грађана су у марту 2012. године међународне и локалне невладине 
организације обавестиле да надлежни градски органи предузимају мере за расељавање 
ромског насеља поред Белвила на Новом Београду, a да при томе за становнике није 
обезбеђен нужни смештај. Поводом ових сазнања Заштитник грађана се обратио градским 
властима и Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну 
самоуправу настојећи да им у поступку контроле укаже на одговарајуће међународе 
стандаде који се примењују приликом расељавања сламова, али и да успостави сарадњу са 
овим органима како би обездебдио да се приликом решавања стамбеих проблема породица 
из поменутог насеља заштите њихова људска права. 
 
Треба поменути и да је краје прошле године Заштитник грађана упутио Препоруку 
Министарству за људска и мњинска права, државну управу и локалну самоуправу којом је, 
поред осталог, захтевао од овог органа да установи званичну раду групу која ће пратити 
расељавања неформалних, ромских насеља и да припреми пропис којим ће уредити на који 
начин ће надлежни органи, посебно јединице локалне самоуправе поступати приликом 
расељавања. 
 
 Министaрстсво још увек није спровело Препоруку Заштитника грађана, нити га је 
обавестило о предузетим мерама у вези с расељавањем насеља поред Белвила. Град Београд је 

редовно информисао Заштитника грађана на састанцима који су одржани  4, 18, и 23. априла 
2012. године. Према овим информацијама, расељавање Рома из насеља код Белвила  

планирано је  у три фазе: 
 
I.2. Расељавање породица које се налазе на траси приступних саобраћајница:  
 
Спроводиће се у оквиру пројекта који се рализује у сарадњи са Европском инвестиционом 
банком. Према последњој  евиденција становника насеља, на траси будуће саобраћајнице 
настањено је 93 породице. За њих ће се обезбедити стамбени објекти од чврстог материјала 
са комплетном инфраструктуром из средстава Европске инвестиционе банке. Тачна 
локација где ће објекти бити саграђени није одређена. Планирано је да се расељавање 
породица који се налазе на траси саобраћајнице заврши током јесени 2012. године;  

 
I.3 Породице које нису настањене на траси саобраћајнице са пријављеним 

пребивалиштем у граду Београду: 
 

Град Београд је више пута евидентирао породице у насељу, али сваки пут њихов број се 
мењао - у марту је евидентирано 128 породица, односно око 500 људи са пријављеним 
пребивалиштем, боравиштем у Београду, а последњом евиденцијом спроведеном 
непосредно пре расељавања утврђено је да их је 117 породица, односно 472 лица. Према 
предоченом плану, расељавање је требало да се спроведе у уторак 24. априла 2012. Године и 
требало је да га спроведу надлежни градски секретаријати, службе и јавна предузећа (службе 
хитне помоћи, ватрогасне бригаде, комуналне и инспекцијске службе, комунална јавна 
предузећа).  
 
Од државних органа помињани су Министарства унутрашњих послова и Министарство 
рада и социјалне политике. 
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Планирано је да се мобилне стамбене јединице и санитарне јединице поставе у следећим 
насељима:  

1. „Макиш“ – 65 стамбених јединица и 10 санитарних јединице  
2. „Јабучки рит“ – 30 стамбених јединица и 5 санитарних јединица 
3. „Брдо Раковица“ – 22 стамбене јединице и 3 санитарне јединице 
4. „Дрен“ – 20 стамбених и 2 санитарне јединице 
5. „Село Раковица“ – 5 стамбених јединица 
6. „Барајево“ - 5 стамбених јединица 

 
I.4. Расељавање породица које имају пребивалиште ван Београда:  

 
Планирано је да расељавањем породица које пријављено пребивалиште, односно боравиште 
имју ван Београда, њих око 112, координира Министарство рада и социјалне политике у 
сарадњи са 27 јединица локане самоуправа. Министарство рада и социјалне политике 
обавестило је свих 27 јединица локалне самоуправе о томе да је потребно да припреме 
збрињавање породица чије је пребивалиште/боравиште на њиховој територији и доставило 
им је податке о породицама које ће бити расељене.  
 
На састанцима које су поводом планирања расељавања организовале граске власти 
представници Министарства рада и социјалне политике истицали су да Министарство не 
располаже средствима за стамбено збрињавање ових породица.  
 
Такође, евидентирано је 16 породица које имају пребивалиште ван Београда, а били су 
настањени и у насељу испод моста Газела и приликом расељавања тог насеља обезбеђен им је 

нужни смештај и примили су новчану помоћ, али су се ипак настанили у насељу поред 
Белвила.  
 
Како  до понедељка 23. априла, Министарство рада и социјалне политике није предузело 
мере за збрињавање и проналажење смештаја за породице чији припадници су пријављени у 
градовима и општинама изван Београда, нити је учествовало у раду оперативног тела града 
Београда, заказано расељавање је померено за четвртак 26. април 2012. године, у 8 часова. 
Заштитника грађана су представници Града Београда обавестили да ће они контактирати 
локалне самоуправе и обавестити их о потреби проналажења нужног смештаја за поменуте 
породице. 
 

II 
 

Методологија праћења расељавања 

 
Заштитник грађана је на основу Извештаја специјалног известиoца Уједињених нација 
припремио  смернице за праћење расељавања неусловних насеља и смернице за праћење 
усељавања породица у предвиђени смештај. Представници стручне службе Заштитника 
грађана, односно девет тимова пратило је расељавање из насеља поред Белвила, као и 

усељавање породица у пет београдских општина и њихово збрињавање у Бујановцу, Врању, 
Лесковцу и Нишу. Заштитник грађана је пратио поступање органа јавне власти приликом 
расељавања насеља. На основу смерница праћен је начин расељавања, предузете мере и 
поштовање људских права приликом расељавања.  
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III 
 

Праћење расељавања неусловног ромског насеља поред Белвила 
. 

 
Расељавање ромског насеља поред Белвила 26. 04. 2012. године праћено је на четири места у 
насељу од 06.30 до 19.00 часова. 
 
III.1.  Припремна фаза 
 

- Саобраћај поред насеља је обустављен у 06.30 часова и није успостављен до краја 
расељавања; 

- Од 07.00 часова постављене су екипе комуналних предузећа ЈКП „Градска 
чистоћа“, ЈКП „Зеленило“, ЈКП „Београд пут“, ЈКП „Водовод и канализација“, ЈКП 
„Паркинг сервис, ЈКП „Београдске електране, ГСП Београд, „Зоохигијена, ЈП 
„Јавно осветљење“, Електроизградња Београд, СП „Ласта“. Дуж насеља 
постављене су екипе хитне помоћи, ватрогасне бригаде, комуналне полиције,  
Министарства унутрашњих послова, а обезбеђене су цистерне са водом и пултови 
са водом и храном. 

- Расељавањњем су координирали представници градских секретаријата. 
 
III.2. Расељавање из насеља поред „Белвила“ 
 

- Расељавање, односно улазак представника секретаријата за инспекцијске послове 
у пратњи комуналних радника у насеље почело је у 8.30 часова. Временске 
прилике биле су повољне, било је ведро, а температура око 25 степени; 

- Носиоци расељавања били су преставници градских власти који су координирали 
радом комуналних, испекцијских, здравствених и других служби. О пресељавању 
је бринуло око 400 радника који су у око 110 камиона, обележених бројем и 
називом насеља,утоварали имовину становника насеља. Све време о пресељењу 
становницика насеља бринули су  представници надлежних секретаријата, службе 
хитне помоћи, представници центара за социјални рад. Припадници 
Министарства унутрашњих послова били су присутни све време расељавања, али 
није било потребе за њиховом интервенцијом, осим приликом изоловња и 
обезбеђења бараке у којој је пронађена и брзо уклоњена експлозивна направа. 
Примена било какве силе према становницима насеља није уочена;  

- Расељавању су присуствовали  представници Делегације Европске уније, Високог 
комесаријата Уједињених нација за људска права (OHCHR), Високог комесаријата 
Уједињених нација за избеглице (UNHCR), као и представници међународних и 
домаћих невладиних организација „Praxis“, „Amnesti International“, „Регионални 
центар за мањине“, „Београдски центар за људска права“, „Центар за права 
мањина“. 

- У току расељавања није примећено присуство представника државих органа.  
- Све време на представници града Београда су на два видно обележена места 

пружали информације о детаљима расељавања, а на друга два становници насеља 
су могли да преузму храну и воду. Представници Заштитника грађана нису 
приметили да су се носиоци расељавања односили са ниподиштавњем према 
становницима насеља или да је било кршења људских права. Појединачне 
проблеме који су се јављали током дана, представници градских служби су 
решавали на лицу места настојећи да збрину сваког становника насеља; 
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- У разговору са становницима насеља, представници Заштитника грађана, 
обавештени су о томе да су о планираном расељавању први пут обавештени у 
марту, када су им предочене и могућности њиховог збрињавања. Недељу дана пре  
исељавања обавештени су о датуму и тачним локацијама пресељења, а у уторак 24. 
априла добили су распоред и локацију на коју ће свака појединачна породица 
бити пресељена. Уочено је да неколико породица које су планиране за враћање у 
место пребивалишта у градовима и општинама у Србији није имао све потребне 
информације о расељавању и смештају који ће им бити обезбеђен у тим 
општинама. Насупрот томе породице са пребивалиштем у Београду су знале 
већину детаља расељавања, а њима су пре расељавања уручена решења о 
исељењу, као и писано обавештење о локацији и датуму пресељења.  

- Службе Хитне помоћи вршиле су преглед породица пре уласка у  аутобусе и 
интервенисале су неколико пута, указујући помоћ старијим особама, трудницама 
и дњци (уочен је дечак са повредама главе коме је пружено хитно збрињавање и 
превезен је уз пратњу родитеља у болницу колима хитне помоћи). 

- Представници Секретаријата за социјалну заштиту и представници Центра за 
социјални рад пружали су потребне информације становницима насеља који су се 
распитивали о могућности добијања социјалне помоћи;  

- Радници ветеринарских служби вршили су попис паса и осталих кућних 
љубимаца у насељу и узимали податке о власницима. Пописани кућни љубимци 
превозени су колима ветеринарских служби  до локације пресељења њихових 
власника;  

- Утисак је да је исељавање породица било добровољно, а да су житељи насеља 
задовољни због тога што ће како су навели после 15 година живота у немогућим 
условима бити расељени у стамбене објекте са пратећом инфраструктуром. 
Истовремено, примећено је да породице које се враћају у градове и општине у 
Србији нису биле задовољне због повратка у општине пребивалиште, али да су 
прихватили пресељење, односно да се томе нису противиле.  

- Град Београд је збринуо и породице са Косова и Метохије, односно обезбеђен им је 
смештај у мобилним стамбеним јединицама у пет београдских општина. На 
питање представника Заштитника грађана да ли им је икад понуђена помоћ или 
решавање статусних питања од стране Комесаријата за избеглице лица расељена 
са Косова и Метохије махом су одрично одговорала. 
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- Сарадници Заштитника грађана су се уверили да је за четири породице које су 
одбиле да се врате у место пресељења у општинама у Србији обезбеђен смештај у 
новоформираним београдским насељима; 

- Превоз и паковање имовине био је обезбеђен за све породице. Аутобуси и 
камиони били су обележени називом насеља, односно називима градова и 
општина у које су породице расељаване. Утврђен је распоред полазака, односно 
прво је вршен превоз породица у београдске општине, а након тога у општине и 
градове у Србији. Приликом превоза породица, представници секретаријата 
проверавали су да ли су све породице присутне  у аутобусу за планирану локацију 
пресељена. Превоз је вршен уз надзор једног представника секретаријата. Чекање 
на превоз је упркос великом броју аутобуса и камиона за превоз имовине 
расељених се одужило до поподнева тако да је тада уочена нервоза код људи који 
су више сати чекали на полазак. 

- Приликом паковања имовине становницима насеља су помагали комунални 
радници уз присуство представника секретаријата за инспекцијске послове који су 
вршили попис имовине. Такође, по један члан породице присуствовао је утовару 
имовине у камионе за селидбу;  

 

 
 

- У насељу је било неколико особа са инвалидитетом и неколико трудница који су 
били под надзором лекара хитне помоћи, али није уочено да су предузете посебне 
мере према њима; 

- У току расељавања није уочено да су представници секретаријата вршили попис 
лица без личних докумената и здравствених књижица, али је предочено да је 
њихово евидентирање планирано по усељењу у мобилне стамбене јединице. 
Такође, утисак је да су становници раније информисани о процедурама за 
добијање ових докумената; 

- Након исељења становника из насеља комуналне службе су почеле са рушењем 
објеката предвиђених за уклањање са ове локације тако што су представници 
комуналног предузећа улазили у сваки објекат, уверавали се да у њему нема људи 
нити заборављених ствари, а тек потом је следило рушење; 

- У 19.00 часова сарадници Заштитника грађана су последњи пут обишли насеље. 
На делу насеља који није расељен, односно на којем су остали становници чије 
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пресељење је планирано за септембар 2012. године живот се одвијао уобичајено. 
Расељени део насеља је био пуст, објекти су порушени али са локације нису 
однети порушени објекти. 

- 27. априла од 8.15 до 9.30 сарадници Заштитника грађана су обишли становнике 
који нису расељени и утврдили да са расељеног дела порушени објекти нису 
уклоњени. 
 

III.3.  Усељавање у новоформирана насеља у Београду 
 
487 становника неформалног насеља, односно 124 породице поред Белвила расељено је у пет 
новоформираних насеља у градским општинама Чукарица, Обреновац, Палилула и у 
Обреновцу. 

 
III.3.1. Градска општина Чукарица, насеље „Макиш“:  

 
- Представници стручне службе Заштитника грађана евидентирали су прва три 

аутобуса са породицама из Белвила и камионе који су превозили њихову имовину, 
у насељу Макиш у 10.15 часова, док је четврти аутобус пристигао у у 12.20 сати. Са 
првим ромских породицама у насеље су дошле и две екипе Хитне помоћи, а 
истовар њихових ствари су вршили радници комуналних предузећа;  

- У насељу породице су чекали представници „Црвеног крста Чукарица“ са 
пакетима хране и хигијенским пакетима, комунална полиција, припадници 
Министарства унутрашњих послова, представници Центра за социјални рад 
Чукарица, здравствена медијаторка и представници градског секретаријата за 
социјалну заштиту. Представници Центра за социјални рад разговарали су са  
породицама и обавештавали их да ће у петак 27. априла обилазити насеље Макиш 
како би их упознали са правима како могу остварити право на народну кухињу и 
материјално обезбеђење. Такође, здравствена медијаторка разговарала је са 
пристиглим породицама и обавештавала да ће патронажна служба Дома здравља 
у њеном присуству у петак 27. априла обилазити насеље ради утврђивања тачног 
броја лица која се налазе у насељу и отварања здравствених досијеа и да ће 
посебно пажњу посветити вакцинацији деце, трудницама који је осам, а једна је 
пред порођајем. Представници градског секретаријата за социјалну заштиту 
уручили су кључеве од стамбених јединица након што је представник породице 
потписао примопредајни записник. 

- Расељеним породицама уручени су записници Секретаријата за инспекцијске 
послове града Београда о извршењу решења преко другог лица. У записницима је 
наведено да је власнику омогућено да изнесе из објекта све што му је потребно, 
након чега је уследио попис покретне имовине коју су власници понели са собом. 
Записници су потписани од стране представника породице. Ромске породице 
информисане су о бројевима регистарских таблица камиона у које су утоварене 
њихове ствари. Приликом доласка у насеље Макиш ромске породице су пратиле 
долазак камиона и прилазиле камионима у којима су се налазиле њихове ствари, 
ради преузимања. Није евидентирано да је било примедби у погледу пресељења 
имовине; 

- Комунална полиција је вршила усмеравање аутобуса и камиона у насељу, а 
припадници Министарства унутрашњих послова нису интервенисали;  
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- Уочено је да усељавање у стамбене јединице, односно њихово откључавање, 
предаја кључева и записника о примопредаји, вршено према распореду стамбених 
јединица и није било прилагођено посебно угроженим категоријама лица, које су 
морале да сачекају да јединица коју су изабрале за становање, дође на ред за 
доделу кључева или да изаберу јединицу која ће пре доћи на ред. Представници 
Заштитника грађана указали су на потребу да се трудница у поодмаклој трудноћи 
смести у стамбену јединицу преко реда, међутим саопштено им је да се од 
утврђеног рада не може одступати; 

- У насељу су биле присутне две екипе Хитне помоћи које су указале помоћ двема 
особама од којих је једна расељено лице, а друга је радник Електродистрибуције 
Београда који је задобио повреде приликом обављања свог посла. Такође, након 
добијених информације од сарадника Заштитника грађана који су пратли 
исељавње из насеља, да теже повређени дечак долази насеље „Макиш“, 
омбудсмановин сарадници у насељу „Макиш“ су скренули пажњу надлежним 
службама како би дете с повредама главеи руке  задобијених приликом експлозије 
боце под притиском, добило одговарајућу здравствену заштиту, односно 
свакодневно превијање од стране лекара у Дому здравља на Чукарици. Тим 
поводом здравственој медијаторки је указано на то да дете нема здравствену 
књижицу;  

- У насељу је уведена струја и разведена по стамбеним јединицима, тек у неколико 
је уочен недостатак струје, што су радници ЕДБ на лицу места решавали. Такође 
постоји улична расвета. Простор на коме се налазе стамбене јединице је 
бетониран, док су стамбене јединице празне, на поду се налази ламинат и 
опремљене су расветом. Такође, постављено је осам санитарних јединица од којих 
свака поседује два купатила. У купатилима се налазе два санитарна чвора, једна 
туш кабина, два лавабоа и два огледала. Са спољне стране санитарне јединице 
налази се чесма. Након почетка усељавања, радници ЈКП Београдски водовод и 
канализација је успоставили су  дистрибуцију воде;  
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- Усељавање је протекло без инцидената, а све породице су добровољно усељене у 
стамбене јединице. 

 
III.3.2. Градска општина Палилула, насеље „Јабучки рит“:  
 

- Усељавање породица у стамбене јединице у насељу Јабучки рит почело је у 12.45 
часова под надзором Секретаријата за социјалну заштиту. Одмах по доласку,  свим 
пристиглим становницима, који су били на списку расељених, додељени су 
стамбене јединице. Значајно је напоменути да је у овом насељу распоред 
усељавања  вршен  редом, по претходно сачињеном списку. Становницима су 
предате на коришћење и пет санитарних јединица, исте структуре као и у свим 
новоформираним насељима;   

- Комунална полиција је кординирала активностима комуналних радника који су 
истоварали ствари са камиона до контејнера, а представници Црвеног крста су 
пристиглим лицима делили припадајуће пакете са храном и хигијенске пакете. 
Представници Центра за социјални рад, Одељење Палилула – Служба за одрасле 
и старе су са сваком породицом обављали разговор и прикупљали су податке у 
вези са материјалном ситуацијом. Истовремено, расељени грађани су поучавани о 
томе како могу остварити право на  материјалне помоћи и пријавити се за 
коришћење народне кухиње. Здравствена медијаторка са општине Палилула је 
прикупила податке од лица без здравствене књижице. Све време расељавања 
присутне су биле службе Хитне помоћи, које су  два пута указивале помоћ 
трудници и лицу са високим крвиним притиском. У оба случаја, након 
интервенције, саветовано је грађанима стационарна хоспитализација, али су је 
обоје одбили наводећи да им је већ од указане помоћи боље; 

- Није уочена потреба за интервенцијом припадника Министарства унутрашњих 
послова, а однос свих служби које су вршиле прихват ових породица може се 
описати као веома коректан уз исказано уважавање;  

- У овом насељу је уочено је да породице нису добиле записник о пописаним 
стварима већ да је било потребно да запамте бројеве камиона на којима се налазе 
њихове ствари. Том приликом, неколико особа жалило се да су им ствари 
оштећене приликом транспорта;  

- Општи утисак представника Заштитника грађана је да су све службе коректно се 
односиле према лицима која су пресељена у ово насеље, истовремено им 
пружајући неопходну помоћ и поуку о остваривања одређених права. У насеље 
„Јабучки рит“ усељено је 22 породице, две су одбиле кључеве и отишле, шест 
породица се није ни појавило. Породице које су отишле (једна двочлана и једна 
једночлана) одбиле су да се уселе јер је насеље јако удаљено од града. Истакли су 
да су били обавештени да ће бити пресељени у ово насеље али да су тек приликом 
доласка схватили колико је оно удаљено од града. Једно од лица које је одбило 
смештај  било је у видно алкохолисаном стању, конфликтно се понашао не само 
према представницама градског Секретаријата за социјалну заштиту, већ и према 
другим досељеним лицима.  

- У разговору са расељенима закључено је  да нису имали замерке на поступак и ток 
расељавања, а породицама који су незадовољни локацијом понуђено је да се 
обрате градском Секретаријату молбом за премештај. Скори сви су истицали да их 
брине на који начин ће зарађивати. Њихов први утисак је да им „Јабучки рит“ не 
нуди могућнсоти за зараду коју су имали док су били у насељу поред „Белвила“, 
међутим с обзиром на непосредну близину пољопривредног газдинства ПКБ, 
могло би се очекивати да ће градски органи то имати у виду приликом 
обезбеђења запослења досељеним лицима. Такође, на око 200 м удаљености од 
насеља налазе се школа, вртић, амбуланта, продавнице и центар насеља Јабучки 
рит.  
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III.3.3. Градска општина Раковица, насеље „Брдо Раковица“ (Ресник) :  
 

- Усељавање породица у ове насеље у ком је постављено 22 стамбене јединице 
почело је око 14 часова и  вршено је уз надзор  и координацијупоменутих 
градским служби и комуналних предузећа; 

- У насељу је уочено присуство приватне службе обезбеђења коју је ангажовао град 
и који су у насељу отали и након одласка надлежних служби и представника 
Заштитника грађана. Претпоставка је да је обезбеђење присутно у насељу због 
протеста који су недавно организовали грађани Ресника противећи се досељавању 
Рома. Поред припадника приватног обезбеђења у насељу су током усељења били 
и  припадници Министарства унутрашњих послова који нису интервенисали 
нити је било потребе за тим;  

- Представници Заштитника грађана уочили су да и у овом насељу није било 
записника о пописаној имовини која је пренета;  

- Представници Центра за социјални рад су разговарали са свим породицама. 
Породице су обавештене о томе да могу да остваре право на једнократну помоћ и 
редовну материјалну помоћ и право на оброк у народној кухињи, јер према 
подацима које су добили из општине Нови Београд само су две породице 
остваривале то право. Становници су обавештени да ће и дан након усељења 
представници Центра за социјални рад посетити  насеље; 

 

 
 

- Током разговора са пресељеним породицама неколико њих је било незадовољно 
због удаљености насеља, док је већи број породица изјавило да су  ови услови ипак 
много бољи, посебно за децу за коју ће бити обезбеђен превоз до школе;  

- Упркос ранијим протестима и немирима у Реснику, нису уочене никакве тензије, 
као ни окупљања грађана;  

 
III.3.4. Градска општина Обреновац, насеље „Дрен“:  
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- У насеље Дрен расељене породице пристигле су око 15 часова. Пријем у насељу су 
обавили представници градског секретарија за социјалну заштиту, Центар за 
социјални рад Обреновац, предузеће Београд пут, Београд водовод и 
канализација, Полиција, Комунална полиција, Хитна помоћ, Црвени крст. 
Понашање надлежних из наведених органа и служби било је коректно, особито 
понашање припадника комуналне полиције, док је према грађанима повремено 
био непријатан представник Центра за социјални рад Обреновац; 

- У овом насељу становницима уручени су записници о пријему имовине, које су 
они потписивали. Примедбе на пресељење нису имали. 

- Представници стручне службе Заштитника грађана уочили су да је локација 
окружена са две стране већим мочварама, да се налази  поред регионалног пута 
који води ка Бањанима, а да је испред насеља, односно дуж пута канал пун воде. 
Стамбене јединице су уско постављене једне до других, примећено је да се на пола 
насеља налази струјни кабал на неприкладно ниској висини, док је између осталих 
издигнут. Само тло је водно. Већ око девет часова, радници комуналних служби 
покушали су привремено да санирају локацију насипањем ризле, али се вода и 
даље пробијала. Такође, радници градског Зеленила косили су траву. Нико од 
локалног становништва није дошао да присуствује усељењу, а целодневним 
боравком у насељу стиче се утисак да јако мали број људи живи у оближњем селу; 

 

 
 

- По доласку расељене породице су негодовале због неприступачности локације. 
Након разговора за представницима градског секретаријата за социјалну заштиту, 
уз мање расправе и објашњавања кренуло је распоређивање људи по стамбеним 
јединицама. Са списка који је дат на увид представницима Заштитника грађана 
није дошло осморо људи. За шест особа је наведено да нису хтели да дођу, а за 
двоје да ће накнадно доћи.  

- Представници Центра за социјални рад истакли су да ће  исплата новчане помоћи  
бити извршена након идентификовања пристиглих лица након чега ће бити 
донета решења о исплати наведене једнократне помоћи. 

- У насељу је примећено присуство приватног обезбеђења које ангажује град 
Београд;  
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- Представници стручне службе Заштитника грађана упознали су расељене 
породице са надлежностима Заштитника грађана и предочили им у којим 
ситуацијама се могу обратити овој институцији. 

 
III.3.5. Градска општина Раковица, насеље „Кијево“:  

 
- Породице су пристигле у насеље око 14.30 часова уз надзор носилаца активности 

приликом расељавања, односно Секретаријата за социјалну заштиту, чији су им 
представници предали кључеве стамбених јединица. Том приликом чланови 
породица су потписивали записник о примопредаји мобилне стамбене јединице, 
уз напомену да ће уговор о коришћењу закључити у наредном периоду.  
Приликом усељавања представници Општине проверавали су у каквом стању се 
налазе стамбене јединице и уписивали недостатке који треба да се санирају 
(струја, односно осигурачи). Расељена лица су добила записник о пријему 
имовине, осим једне породице чији чланови су имали примедбу да им недостаје 
комад намештаја. 

- Приликом усељавања породица били су присутни представници МУП 
Полицијске станице Раковица, комуналне полиције, Градског центра за социјални 
рад - Одељења Раковица, Општине Раковица, црвеног крста, ЈКП Градска чистоћа 
здравствена медијаторка. Представници Центра за социјални рад су досељеним 
Ромима поделили обавештења са подацима о адреси Центра за социјални рад и 
народне кухиње. Такође су их обавестили да ће у току сутрашњег дана 
представници центра обићи насеље како би их поучили о правима и поступку 
њиховог остваривања пред Центром за социјални рад. Здраствена медијаторка  је 
обишла све досељене породице и обавестила их да ће следећег дана са 
патронажном  службом и лекарима Дома здравља доћи у насеље. Представници 
Црвеног крста свим досељеним породицама уручили су хигијенске пакете и пакет 
са храном. 

- Имајући у виду да је ово насеље већ неколико година насељено Ромима, 
обезбеђено је снабдевање струјом, вода и канализација. Наиме, свака стамбена 
јединица има струју, али се у три контејнера морају заменити осигурачи, о чему су 
податке узели представници Општине и обећали да ће у најскоријем року 
извршити поправке. У насељу постоји 12 чесми које се налазе напољу, и седам 
санитарних јединица. У самим стамбеним јединицама нема ствари, празни су, а 
представник Секретаријата за социјалну заштиту није био упознат да ли ће и када 
ће овим породицама бити додељени електрични шпорети или нешто од ствари. 
Такође у насељу постоје контејнери за смеће. Приликом усељавања све породице 
су добиле одштампане правилнике о кућном реду у насељу. Такође у близини 
насеља налази се продавница, аутобуски превоз, трамвајски превоз, народна 
кухиња, а у близини је и Центар за социјални рад. 
 

III.4. Прихват расељених лица из ромског насеља поред „Белвила“ у Нишу, Лесковцу, 
Врању, Бујановцу 

 
III.4.1. Лесковац:  

 
- Представници градске управе и Центра за социјални рад у Лесковцу, 26. Априла, 

су непосрдно обавестили сараднике Заштитника грађана да су у вези пресељења 
грађана ромске националности из насеља поред „Белвила“  у Лесковац имали 
само један састанак са представницима града Београда, а да са представницима 
републичких органа није било разговора о томе. Предстаавници градске управе 
Лесковца  су истакли да састанак са представницима београдске градске управе 
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није окончан јасним закључцима који се односе на: начин и време пресељења, 
предвиђена финансијска средства и органе који ће та средства обезбеђивати; 

- Утврђено је да представници надлежних органа из Лесковца нису знали тачан 
број породица и лица која се враћају у град Лесковац, односно своју општину 
пребивалишта. Градска управа затражила је од полиције податке о пребивалишту 
за те особе, али их до момента састанка са представницима Заштитника грађана 
није добила. Међутим, поменута је незванична, усмена информција да је „стање 
хаотично, јер неке особе имају матичне бројеве добијене у другим државама, а 
друге ЈМБГ који нису додељени у Лесковцу. Представници града Лесковца су 
навели да имају информације о томе да ромске породице у процесу прикупљања 
података нису одговарајуће сарађивале, прећуткивали су и давали су нетачне 
личне податке о ЈМБГ, пребивалашту, пореклу и имовном стању. Такође, 
представници лесковачке саоуправе су полагали наду у непотврђену 
информацију да већина има родбину у Лесковцу и рачунали су на то да ће их 
родбина прихватити уколико им буду обезбеђена новчана средства.  

- Град је намеравао да људе који немају имовину у Лесковцу или које родбина не 
прими  смести у касарни „Јужни логор“, али како за то није тражио одобрење 
Министарства одбране није било могуће сместити породице у овај објекат; Све до 
16.30 часова представници града Лесковца нису имали решење за нужни смештај 
за породице које су у том тренутку биле на путу за Лесковац;  

- Аутобус са ромским породицама који је стигао око 20.35 часова сачекали су 
представници града Лесковца, Центра за социјални рад и припадници полиције; 
Аутобусом је у Лесковац стигло укупно четрдест четворо људи, односно 13 
породица, од којих је за двадесет сеедморо, односно 8 породица, требало 
обезбедити смештај, док је преосталих седамнаесторо имало где да се смести. 
Поред ових породица које су биле најављене стигле су и две породице које нису 
биле на списку које је сачинила београдска управа приликом расељавања;  

- Представници града су изразили спремност да обезбеде привремени смештај и за 
те две породице. 

- Сарадници Заштитника грађана обавештени  су  да су представници града 
Лесковца изнајмили собе у Хостелу „Мими” у Лесковцу. Планирано је да се 
породице сместе у хостел 26. и 27. април, а да се у међувремену обезбеди 
одговарајући принудни смештај. Представници града Лесковца накнадно су 
обавестили сараднике омбудсмана да ће град највероватније закупити куће у које 
ће сместити ове породице.  Ромским породицама је обезбеђена храна и вода. 

- У Лесковцу су пријем расељених ромских породица обавили  представници града, 
Центра за социјални рад и Полицијске управе Лесковац. Приликом непосредног 
контакта са расељеним лицима понашали су се коректно и професионално, 
показавши на лицу места спремност да саслушају породице и пруже им помоћ. 
Полиција није имала разлога да реагује, нити је реаговала, само је испратила 
конвој од места где је дочекан до хостела;  

- У непосредном контакту са породицама, представници стручне службе 
Заштитника грађана уочили су  да су људи смирени и  да нису незадовољни 
пресељењем. Исказивали су бригу за начин на који ће остваривати приходе и 
дилеме да ли ће добијати какву помоћ од града Лесковца, али наглашавали да је 
ово пресељење боље за њих и њихову децу;  

- Утисак је да је највећи проблем који се појавио приликом спровођења ове акције 
веома слаба комуникација и размена информација између надлежних органа на 
релацији Београд – Лесковац. 
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III 4.2. Ниш:  
 

- Усељавање расељених лица из насеља поред „Белвила“ која су имала пријављено 
пребивалиште у Нишу, почело је око 19.30 часова.  

- Приликом усељавања породицама су помоћ пружали четворо запослених у 
Центру за социјални рад и чланица градског већа. Носиоци активности су све 
време били присутни, почев од доласка аутобуса и усмеравања на предвиђену 
локацију, па до доласка камиона са стварима, око 21.00 часова. Све време су 
разговарали са присутним Ромима, одговарали и објашњавали им процедуру, 
односно начин остваривања њихових права. Били су максимално предусретљиви, 
толерантни и срдачни, а неке од повратника су познавали од раније као 
кориснике услуга Центра за социјални рад. 

- Полиција се појавила након сат времена од доласка расељених породица, по 
позиву неког од присутних грађана у вези са проблемом око усељавања. Том 
приликом један од полицијских службеника је истакао да они нису били 
обавештени о доласку Рома, да су дошли искључиво по пријави, али и то да  би 
присуствовали из превентивних разлога да су благовремено обавештени о 
пресељењу. Полиција се коректно опходила према расељенним лицима, без 
примене мера принуде, обављен је разговор са појединим лицима и након тога су 
се повукли;  

- Становницима је по доласку обезбеђена вода у галонима и намирнице.  
- Као привремени смештај, градска власт је обезбедила стамбени објекат и простор 

у ком је претходно била смештена фирма која је у међувремену отишла у стечај, а 
објекат је постао поново власништво града Ниша. Објекат се налази у близини 
ромског насеља „Сточни трг“, у улици Даничићева 5. Реч је о приземној згради, 
саграђеној од чврстог материјала, коју чине  две веће и једна мања просторија. У 
објекту је још једна мања просторија, али је билазакључана и није било 
предвиђено да је користе Роми.  

- У дворишту је било неколико отворених шахти, које су градске власти обезбедиле 
тако што су шахтове поклопили дрвеним даскама од старог неупотребљивог 
намештаја. Просторије у објекту су суве, релативно чисте, са прозорима и вратима, 
осим једне просторије са отвором без прозора. Под је бетонски, осим у мањој 
просторији у којој се налазе плочице. Мања просторија је уреднија и подобнија за 
становање, иако се могло приметити да су све просторије биле мало свежије. У 
највећој просторији површине отприлике 50 м2, било је смештено десет кревета са 
двадесет нових душека и двадесет нових ћебади, које су градске власти обезбедиле 
истог дана. Поред тога, у једном делу собе, налазили су се наслагани разни комади 
старијег канцеларијског намештаја (ормари, столови и столице).  

- Електрична инсталација у објекту постоји, али због лошег напона није 
прикључена. Планирано је да се то уради наредног дана по доношењу агрегата. 
Водоводне инсталације у објекту нема. Предвиђено је да градска управа 
цистерном обезбеди водоснабдецање. У дворишту се налази један санитарни чвор 
у ком постоји вода, али је хигијенски у прилично лошем стању;  

- Сам процес смештаја протекао је без инцидената, како међусобно, тако и од 
стране локалног становништва. Међутим, по самом доласку, када су расељена 
лица видела смештај, појединци су почели бурније да реагују, тако што су викали, 
претили пријавама због тога што их нису сачекали обећани опремљени објекти. 
Такође, питали су се и где је новац, јер је према наводима неких од њих обећано да 
ће их сачекати коверта са 30.000 динара; 

- Након вишесатног разговора са представницима градске власти, присутни Роми 
су се умирили, многи су се и разишли односно пронашли други смештај код 
родбине и познаника, тако да су у привременом смештају на крају остале само три 
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породице са децом, односно укупно око десетак особа, од пристиглих 12 
породица, односно тридесетак људи;  

- Представници градских власти су генерално били незадовољни оваквим 
решавањем проблема Рома јер очекују незадовољства сиромашних Рома у Нишу 
који неће добити мобилне стамбене јединице, које су намењена за придошлице. 
Стиче се утисак да представници нишке управе нису били одговарајуће 
информисани од градских власти из Београда о томе шта је све неопходно 
обезбедити лицима која долазе у Ниш, а посебно о висини новчане помоћи и 
одакле и на који начин се она исплаћује. Значајно је напоменути да представници 
градских власти града Ниша нису помињали потребу укључивања државних 
органа и надлежних министарстава у решавање ових питања.  

 
III. 4.3. Врање и Бујановац:  

 
- Аутобус са четири вишечлане расељене породице и два појединца, односно 19 

људи, као и камион са њиховом имовином стигао је у Врање испред Центра за 
развој локалних услуга социјалне заштите, односно прихватни центар, у 22.30 
часова. Уочено је да из Центра за социјални рад у Врању нико није био присутан;  

- У прихватном центру сачекали су их представници града Врања, особље Центра и 
представници локалних невладиних организација. Породице су добиле храну и 
воду;  

- У разговорима са породицама утврђено је да нико није имао примедбе на 
поступак при одласку из Београда, захвални су на превозу како што се тиче 
аутобуса тако и камиона са стварима. Расељење породице поседовале су решења о 
расељавању и записник о пописаним стварима. Један број приспелих породица 
изразио је сумњу у Центар за социјални рад у Врању јер су се и раније обраћали, 
али нису добили никакву помоћ и што наводе као један од разлога што су се 
одселили у Београд. 

- По доласку аутобуса у Врање утврђено је да две породице нису кренуле за 
Бујановац, као општину пребивалишта, а накнадно је утврђено да су породице 
збринуте у Београду у једном од новоформираних насеља; 

 
III. 4.4. Контакт Заштитника грађана са расељеним породицама из других општина и 

градова 

 
- Заштитнику грађана 27. 4. 2012. године, телефоном су се обратили грађани расељени 

у Шабац и у Бојник истичући проблеме приликом доласка у место пребивалишта;  
- Десеточлана породица из Шапца, која је у овај град стигла 26. априла око 19.00 часова, 

наводи да их је аутобус довезао до Полицијске станице, када је позвана службеница 
Центра за социјални рад, која им је рекла да ће им бити обезбеђено преноћиште за 
једну ноћ и да ће сутрадан добити новац за карту како би се вратили тамо одакле су 
дошли. Породица се одмах вратила за Београд и како су обавестили Заштитника 
грађана , налазе се у Устаничкој улици. Такође, из Шапца се јавио човек , наводећи да 
је смештен у породичну кућу у селу Маови, близу Шапца, где нема никакве услове за 
живот и планира да се врати у Београд, где је, како наводи, живео последњих тридесет 
година. Јавио се Центру за социјални рад у Шапцу где му је на руке исплаћено 5.000 
динара и уручена признаница, а речено му је да ће му једнократна помоћ од 20.000 
динара бити обезбеђена у понедељак 30. априла 2012. 

- Породице враћене у Бојник контактирале су Заштитника грађана истичићи да нису 
примили једнократну новчану помоћ.  

 
IV 

Закључак 
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Расељавање породица из неформалног насеља поред Белвила спровеле су градске службе уз 
помоћ Министарства унутрашњих послова. Током исељавања није било повреда људских 
права. Представници градских служби су исказали професионалност и није примећено да су 
нарушили достојанство грађана у насељу. Већина грађана из насеља, поготово они који су 
расељавани у новоформирина насеља у београдским општинама, били су обавештени о 
датуму и месту пресељења. Међутим, овај део расељених становника нису имали јасне 
информације о удаљености ових насеља од Новог Београда за који је већина насеља поред 
Белвила годинама била везана.  
 
Расељена лица из насеља поред Белвила смештена су у локалне самоуправе у Србији у 

касним вечерњим сатима и већина њих у Лесковцу, Нишу и Врању где су представници 
Заштитника грађана посматрали поступања локалних власти приликом њиховог 
прихватања није била задовољна понуђеним привременим смештајем. Представници 
локалних власти нису имали пуне информације о даљем плану збрињавања ових људи. 
Породице које су остале у прихватним центрима би требало да остваре право на 
материјалну помоћ и барем ниво заштите права које су градске власти у Београду обезбедиле 
Ромима расељеним у београдска насеља. 
 
Расељавање становника бившег неформалног насеља поред „Белвила“ нису пратили 
надлежни државни органи. Заштитник грађана је у новембру 2011. године упутио 
Препоруку надлежним државним органима, задуженим Стратегијом за унапређење 
положаја Рома да установе тело које ће припремити пропис на основу којег ће јединице 
локалне самоуправе поступати приликом расељавања неформалних ромских насеља. 
Препорука није спроведена. 
 
Заштитник грађана ће пратити збрињавање расељених породица, али и спровођење мера 
које би требало да обезбеде њихову пуну интеграцију. 
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V 
Прилози 

 
 
 

V.1.      Смернице 
користе их тимови који прате расељавање из насеља 

 
1. Време почетка расељавања (тачно време, датум, временски услови) 

 
2. Носиоци расељавања (комунални радници, представници надлежних служби, 

градских секретаријата, полиција - навести све учеснике и описати њихов однос 
према становницима насеља) 

 
3. Да ли су становници обавештени о датуму и месту пресељења?(издата решења, 

одржане консултације) 
 

4. Да ли су присутни представници социјалних служби, хитне помоћи, здравствени 
радници, ватрогасне бригаде...? 
 

5. Да ли су присутни представници других независних институција, НВО, медији? 
 

6. Да ли је исељавање добровољно?(описати, навести ако је неко одбио пресељење) 
 

7. Да ли је примећена употреба силе од стране носиоца расељавања? 
 

8. Да ли је полиција интервенисала (ако је одговор да детаљно описати) 
 

9. Да ли је обезбеђен превоз до локације пресељења уз надзор носиоца расељавања? 
 

10. Да ли је становницима дозвољено да понесу све своје ствари? (да ли им је пружена 
помоћ приликом паковања) 

 
11. Да ли је примећено да је дошло до оштећења имовине? 

 

12. Да ли је становницима обезбеђена храна, вода, одећа.. ? 
 

13. Да ли су предузете мере за посебно угрожене категорије - деца, особе са 
инвалидитетом, стара лица? (лекарски надзор, присуство социјалних радника..) 

 
14. Да ли су представници надлежних служби пописали лица без здравствене књижице и 

личних докумената? 
 

15. Да ли је становницима пружена правна помоћ? (процедуре за добијање личних 
докумената, социјалне помоћи, пријављивање за народне кухиње) 
 

16. Општи утисак (навести све примећене неправилности, да ли је примећена нека 
посебно стресна ситуација, опште расположење расељених породица, разговарати са 
расељеним породицама) 
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V.1       Смернице 
користе их тимови који прате усељавање у нова насеља 

 
 

1. Време почетка усељавања (тачно време, датум, временски услови) 
 

2. Носиоци активности приликом усељавања. Да ли расељеним лицима неко пружа 
помоћ? (комунални радници, представници социјалних служби, хитне помоћи, 
здравствени радници, представници других надлежних служби, градских 
секретаријата, полиција - навести све учеснике и описати њихов однос према 
становницима насеља) 

 
3. Да ли су расељена лица добила записник о пријему имовине која је преношена 

засебно камионима? Да ли су имали примедби у погледу пресељења имовине?  
 

4. Да ли су приликом усељења били присутни представници других независних 
институција, НВО, медији? 
 

5. Да ли је полиција интервенисала (ако је одговор да детаљно описати) 
 

6. Да ли је обезбеђен превоз до локације пресељења уз надзор носиоца расељавања? 
 

7. Да ли је становницима обезбеђена храна, вода, одећа.. ? 
 

8. Да ли су предузете мере за посебно угрожене категорије - деца, особе са 
инвалидитетом, стара лица? (лекарски надзор, присуство социјалних радника..) 

 
9. Да ли су представници надлежних служби пописали лица без здравствене књижице и 

личних докумената? 
 

10. Да ли је становницима пружена правна помоћ? (процедуре за добијање личних 
докумената, социјалне помоћи, пријављивање за народне кухиње) 
 

11. Да ли је локација пресељења инфраструктурно обезбеђена? (детаљно описати, да ли 
је уведена струја, вода, санитарне јединице, опремљеност стамбених јединица...) 

 
12. Да ли су све расељене породице смештене у мобилне стамбене јединице? (уколико 

нема довољно стамбених јединица, које су мере су предузете да се збрине породица) 
 

13. Да ли је дошло до било каквих непријатности, тензија, сукоба? (реакције старих 
становника насеља и пресељених породица) 

 
14. Општи утисак (навести све примећене неправилности, да ли је примећена нека 

посебно стресна ситуација, опште расположење расељених породица, разговарати са 
расељеним породицама) 

 
 


