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Предговор

Београд је град у коме живи највећи број Рома у Србији и
где се манифестују многи облици становања и живљења ове
најугроженије националне мањине. Током неколико последњих деценија спроведено је више истраживања која су била
покренута питањем: како Роми данас станују у Београду? Почевши од текстова објављених у неколико зборника које је
приредила Комисија САНУ за проучавање живота и обичаја Рома (током 1990-их), преко истраживања која је радила
невладина организација Друштво за унапређивање ромских
насеља (од 2000. године и надаље), истраживања која је иницирао Град Београд (друга половина 2000-их), па до новијих
истраживања која су била мотивисана потребом смештаја
породица из подстандардних насеља (од 2009. године и надаље) стваран је мозаик различитих одговора која се могу
објединити у целовиту слику београдских ромских насеља и
становања на прелазу два века.

београдских Рома 1919–1941“, реализоване током априла
2015. године.1

Београђани углавном имају слабу представу о томе како њихови суграђани Роми живе, како изгледају насеља у којима су
настањени, какве су им куће и станови, где се снабдевају, где
се лече, у које школе иду њихова деца, где раде. Као и шира
јавност, и научна и академска заједница, ретко има прилику да се упозна са материјом која приказује услове у којима
живе или су живели њихови суграђани Роми. Главна намера
изложбе “Светло и тамно: становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век” јесте да прикаже актуелне услове и видове становања Рома у Београду полазећи од тешке стамбене
ситуације са којом се суочава велики број припаднике ове
националне мањине до позитивних искустава на решавању
стамбених и насељских проблема. Изложба се надовезују на
раније активности и изложбу „Живот на ивици: становање

Поставка обухвата савремени и архивски материјал – планове, карте, фотографије, цртеже, макете насеља и стамбених
групација, књиге и публикације. Изложбени материјал највећим делом потиче из Друштва за унапређивање ромских насеља (ДУРН), Координационог центра за укључивање Рома
града Београда, Урбанистичког завода Београда, Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS), Организације за европску безбедности и сарадњу у Србији (ОЕБС),
Сталне конференције ромских удружења грађана (СКРУГ),
Хаусинг центра и Екуменске хуманитарне организације (ЕХО),
као и из колекције аутора изложбе. Податке о становању
Рома према попису становништва, домаћинстава и станова
из 1991, 2002. и 2011. припремио је Завод за информатику и
статистику Београда (ЗИСБ), а уз сарадњу аутора са Јовом Са-

Изложбу чине два главна сегмента: светло и тамно. Сегмент
насловљен светло обухвата позитивна решења и примере
добре праксе, који су реализовани у последњих пар деценија и који су иницирали шире акције унапређења животних и
стамбених услова ромске заједнице. Приказане су конкретне градитељске активности, које су спроводиле локалне
заједнице, општинске власти, развојне и донаторске, домаће и међународне организација, као и сами Роми. Сегмент
изложбе насловљен тамно приказује стамбене проблеме са
којима се данас суочавају Роми у Београду, као и поступке
дела градских власти и опште популације који су за последицу имали још већу стамбену искљученост најсиромашнијег
дела ромске заједнице.
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Изложба се одржава од 7. до 28. априла 2016. године. Током
изложбе биће одганизован Oкругли сто о легализацији ромских насеља и предавања у оквиру XII Меморијалног циклуса
предавања „Академик Александар Деспић“.

марџићем, стручним руководиоцем Завода. Део фотографија
љубазно је уступио Велимир Саватић. У припреми изложбе
помогли су и Живојин Митровић, Љуан Коко, Славко Јовановић, Славиша Маринковић, Марко Давинић, Осман Балић,
Миодраг Ференчак, Звездана Мојсић и Драган Арбутина.
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Роми у Београду: историјат насеља и становања

Ослобађање Србије и Београда од турске владавине пратила је и постепена трансформација градског ткива и нестајање махала. Роми се насељавају на различитим локалитетима
у Вароши у шанцу и око ње, поред Саборне цркве, на Малом Пијацу, Зеленом венцу, у Скадарској улици која се све до
1870. називала Циганска мала, па на углу улица Капетан Мишине и Страхињића бана, на крају Доситејеве и Француске
улице, код Батал-Џамије у близини данашње Влајковићеве
улице и Скупштине, али су се одатле премештали, углавном
под притиском већинског становништва.5 Због тога, у деценијама при крају 19. века, Роми почињу да се насељавају на
тадашњој градској периферији – на Врачару у Молеровој
улици, па даље иза Енглезовца ка Новом Селишту и кафани
„Код Чубуре“, формирајући чувену енклаву у блоку дуж Орловске улице (данас Орловић Павла).

Оновремени турски извори говоре да Роми у Београду живе
још „од времена царског освајања“.2 Познати турски путописац Евлија Челеби, забележио је 1660. године да су Роми у
Београду живели у три махале у близини Саве и да су углавном били ковачи и казанџије.3 Према аустријском плану Београда из 1783, и другом из 1827. године,4 београдска Zigainska
Mala налазила се на ивици тадашње Циганске баре, будуће
Баре Венеције, односно на простору око данашње главне Железничке станице. Две савске аде, мала и велика, назване су
Циганлије, а на плану из 18. века једно ромско насеље уцртано је поред ушћа Топчидерске реке у Саву.

Слика 1.

Становништво Београда је током две мирне деценије између
светских ратова чинила разнолика сиротиња – 70 и 90 процената укупне градске популације било је сиромашно.6 Роми
су у међуратном Београду живели у оскудици, сиромаштву,
многи и у беди, при чему је сва сиротиња међуратног Београда становала у сличним условима. Мада је у неким крајевима Београда сиротиња опште популације живела заједно
са Ромима, та су насеља ипак називана циганмалама. Цетињска, Пиштољ мала, Маринкова бара, Орловска на Чубури, Дорћол, Јатаган мала, Браће Крсмановића на Сави, били
су познатији локалитети настањени и општом сиротињом и
Ромима.7 Осим ових, постојале су и мале појединачне групе
ромских кућа и станова, подигнуте у некој улици, неком блоку или некој авлији, мала суседства где је овај свет живео.

План Опсаде Београда 1789, урађен 1887, показује насеље
Циганка поред Саве и две аде Циганлије, малу и велику
(НБС, Кр I-52).
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Слика 3.

Ромска свадба у Јатаган мали, око 1930. (МГБ, Ур 9325)

обрађивали тему становања Рома у Београду.9 Међу њима је
и рад Сретена Вујовића у коме је, по први пут, картиран већи
број београдских ромских насеља.10
Целовито истраживање сиромашних подручја на територији
Београда урађено је током 1995–1996. године.11 Од укупно
215 сиромашних подручја колико је утврђено истраживањем, 30 су биле сиромашне ромске енклаве. Мада су ромске
енклаве наведене као засебан тип, истакнуто је да већина
Слика 2. Ромска насеља и локалитети у Београду у периоду
њих припада сиромашним подручјима, али да „распон ти1919−1941. године (Вуксановић-Мацура и Мацура, Живот
на ивици, 10)
пова сиромашних подручја у којима живе Роми може да се
креће од сламова, преко сиромашних заселака до партаја. У
Становање и насеља Рома у Београду у време по завршетку просторном погледу оне тада добијају обележја која важе за
Другог светског рата до пред крај 20. века још увек су сла- ове групе.“12 Још један важан налаз овог истраживања био
бо проучени. Такође, ретка су истраживања из тог периода је „да су Роми, посматрано са становишта укупне величине
која се баве условима становања Рома или неких других си- ове етничке групе у Београду, у релативном броју најчешћи
ромашних и маргинализованих група.8 Од почетка 1990-их, житељи сиромашних насеља.“13 Према овом истраживању,
у оквиру рада Комисије, сада Одбора САНУ за проучавање етничка структура становника сиромашних подручја Беоживота и обичаја Рома, публиковано је више текстова који су града била је следећа: 87% су били припадници већинског
10

народа, 9% су били Роми, док су 4% били припадници осталих мањинских народа. Користећи податке истог овог истраживања, и поредећи „однос броја особа одређене етничке
припадности који живе у сиромашним подручјима у односу
на укупну популацију одређене етничке групе“, закључили
смо следеће: „од укупног већинског становништва неких 6%
живи у сиромашним подручјима; затим, од укупног мањинског становништва око 12% живи у сиромашним насељима;
најзад, од укупне ромске популације Београда, која се састоји од особа које су се 1991. изјасниле као Роми, скоро 80%
живи у сиромашним насељима.“14

Слика 4.

Ромска насеља у Београду, приказ из 1993. (Вујовић, „Роми
и становање“, 62; картограм: Ђ. Врзић и Љ. Шимић)

Ромска насеља у Београду почетком 2000-их
1984. године и туристички план града.16 Теренским истраживањем и применом јединственог упитника за свако насеље
су сакупљени подаци који су обухватали: назив (најчешће
неформалан), оквирни период и начин настанка насеља, тип
насеља, приближну површину насеља, опремљеност инфраструктурама, приближан број становника и кућа. Прикупљени су подаци о урбанистичкој документацији, типу грађевинског земљишта и бонитету терена, те евидентирани главни
проблеми у насељима. Израђене су фотографије насеља, карактеристичних целина, типичних кућа и неких посебности
у насељу. Такође, прикупљени су записи о ромским насељима Београда из различитих писаних извора: стручних књиге,
студија и истраживања о ромској проблематици, стручних и
научних часописа, дневних и недељних новина, дипломских,
У то време није постојао ни ажуран ни јавно доступан ор- магистарских и докторских радова. На основу прикупљених
тофото Београда или било која друга, слична карта. Тако су информација израђена је база података “Преглед ромских
за мапирање насеља коришћена Основна државна карта из насеља Београда”.17 База садржи нумеричке, текстуалне, сли-

Свеобухватно истраживање и мапирање ромских насеља у
Београду спроведено је током 2001. године.15 Циљ је био да
се утврди број насеља, њихова диспозиција у граду, као и опсег и врсте проблема са којима се суочавају. Истраживање
је спровела невладина организација Друштва за унапређивање ромских насеља (ДУРН) из Београда у сарадњи са Урбанистичким заводом Београда и уз помоћ ромских удружења, ромских лидера, житеља ромских насеља, стручњака и
познавалаца града и ромских насеља, и других организација
које се баве овом проблематиком, уз финансијску подршку
Фондације за отворено друштво Србија. Истраживање је
обухватило целокупну територији Београда, односно свих
тадашњих 16 општина.
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Слика 5.

Истраживање „Преглед ромских насеља Београда,“ 2002.
(DURN, Pregled)

Слика 6.

О ромским насељима Београда, 2002. (Macura, „O romskim“,
у DURN, Pregled)

ковне и картографске информације и пружа могућност при- било је 12% од укупног броја, делови приградских села која
казивања појединачних и скупних резултата, као и основних су се стопила са градом чинили су 10% евидентираних насеља, док су 9% биле партаје. Истраживање је показало да
статистичких анализа.
је највише било нехигијенских насеља 45% и сламова 21%,
На територији тадашњих шеснаест општина Београда,18 да- другим речима, да су лоши услови становања постојали у
нашњег Београдског региона, евидентирано је и мапирано 66% ромских насеља у Београду. Половина од укупно про137 ромских насеља различите величине, од локалитета са цењеног броја становника живела је у нехигијенским насе10 особа до делова града у којима има неколико хиљада љима. Популацију сламова чинило је 16% од укупног броја
житеља.19 Процењено је да је у овим насељима живело око становника и то искључиво Роми.
37.000 особа,20 од чега су Роми чинили 81%, док су 19% били
припадници већинског становништва или неке друге етнич- Половина од укупног броја ромских насеља у Београду наке заједнице.21 Мали Мокри Луга је имао највише житеља, стала је у време пре 1945. године. У годинама између 1986.
и 2000. настало је 17% насеља, а у том периоду слам постаје
док је највећи број насеља, 63% њих, имало око 200 особа.
доминантан тип новоформираних ромских насеља и јавља
Евидентирана насеља груписана су у пет типова, у зависно- се два пута чешће од другог типа, нехигијенског насеља. Иссти од положаја у граду и квалитета насеља и стамбеног фон- траживање је показало и да су нетачне уобичајене претпода, и ти типови су: сламови, нехигијенска насеља, подручје ставка да су сва ромска насеља настала неплански, „дивље“ и
партаја, сиромашни делови некадашњих приградских села, нелегално. Шта више, најмање је било насеља која су настала
те сиромашна села и засеоци.22 Сиромашних села и заселака непланску, свега 11%, односно супротно одредбама урбани12

Слика 7.

Ромска насеља у ужем подручју град, на ГП Београда до
2021. (Урбанистички завод Београда, 2005; картограм: З.
Вуксановић)

стичког плана који је обухватао терен насеља. Плански насталих насеља било је 22%, док је највише, 63% било оних
која су настала спонтаном изградњом, значи на теренима за
које нису постојали никакви планови.
Подаци добијени у овом истраживању су коришћени приликом формулисања Генералног плана Београда до 2021. који је
усвојен 2003. године. У овом документу су биле предвиђене
мере за уређење сиромашних делова града, укључујући и
унапређење ромских насеља, а Роми су наведени као једна
од рањивих група којима је потребна подршка шире заједнице приликом обезбеђивања адекватних услова становања.23 Слика 8.
Ромска насеља Београда евидентирана су и током ширег
истраживања ромских насеља у Србији, спроведеног 2002–
2003. године. Тада је на територији града регистровано 102
ромска насеља са више од 15 породица, односно више од
100 становника.24 Ово истраживање је констатовало да је у
односу на друге делове државе, у Београду „највећа концетрација ромских насеља“, као и да се две трећине београдских насеља налазе у градским општинама, односно у урбаном подручју.25 Након више од једне деценије, 2015. године,
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Основне карактеристике насеља Мали Лесковац-Миријевско брдо, 2015. (Jovanović i Bu, Procena)

у склопу пројекта „Овде смо заједно - европска подршка за
инклузију Рома“ који финансира Европска унија и спроводи
Мисија ОЕБС-а у Србији, урађено је евидентирање подстандардних насеља и формирана база података која се налази у
министарству задуженом за послове становања.26 Такође, у
оквиру пројекта „Овде смо заједно“, Екуменска хуманитарна
организација (ЕХО) је урадила процену стања у ромским насељима у 21 општини у Србији, међу којима су и три београдске општине – Звездар, Обреновац и Палилула.27

Ромски стан у попису из 1991, 2002. и 2011.
У скоријим, а и сасвим новим текстовима о ромском становању у Београду, користили су се, а и даље се користе подаци са почетка 2000-их, јер других није било. Због тога су на
молбу Одбора САНУ за проучавање живота и обичаја Рома и
аутора изложбе у Заводу за информатику и статистику Београда припремљени пописни подаци о становима ромских
породица и укупно настањеним становима. Сматрамо да је
потребно да поново скренемо пажњу читаоцима на чињеницу да ће се овде упознати са, за јавност, сасвим новим материјалом, новим бројкама.
Број Рома у попису становништва. Попис из 2011. године евидентирао је 147.604 Рома у Србији,28 док процене
које износе ромска удружења, различите институције и
независни истраживачи говоре о знатно већој популацији
између 400.000 и 800.000 Рома.29 То је последица чињенице да се Роми у попису често изјашњавају као припадници
већинске популације, односно локалне заједнице у чијој
средини живе (Срби, Мађари, Бошњаци, Албанци и др).30 На
пример, у попису из 1953. године 58.800 особа у Србији се
изјаснило као Ром, док је 1961. године регистровано свега
око 9.826 припадника ромске заједнице. У научној литератури феномен постојања разлике између „етничког порекла“
и „етничке опредељености“ означава се као „етничка мимикрија“ Рома односно прикривање етничке припадности.31
Истраживачи сматрају да до појаве етничке мимикрије Рома
долази услед прилагођавања ромске заједнице тренутним
приликама у друштву где се прикривањем етничког порекла покушава да избегне дискриминација и обезбеди бољи
друштвени положај. Уочено је да је појава етничке мимикрије приликом пописа повезана са врстом занимања и нивоом
образовања Рома и да је израженија код високо квалификованих радника или високо образованих Рома.
14

Према подацима пописа из 1991. године, у Београду је живело 14.200 Рома, у 2002. било је 19.191, док се у попису из 2011.
године 27.325 особа изјаснило да припада овој националној
мањини.32 И овде постоје разлике између података из пописа и процена, па је истраживањем из 2001. процењено да је
само у евидентираним насељима живело око 30.000 Рома.33
Према подацима из пописа, величина београдских ромских
домаћинстава се смањује, па је 1991. године просечно домаћинство имало 4.9, да би 2011. имало 4.4 члана. С друге стране, повећавао се број ромских домаћинства која су живела у
једном стану од 1.13 у 1991, на 1.25 у 2011. години.
Београдски ромски стан у попису.34 Показатељи стамбеног
комфора, попут просечне површине стана по особи, просечног броја соба у стану или опремљености стана нужником
на испирање – показују да се ромска стамбена ситуација
поправљала у две последње деценије. Просечна површина
ромског стана и просечан број соба у њему престигли су ове

Слика 9.

Просечна површина ромског и укупно настањеног стана у
м2, пописи 1991–2011. (ЗИСБ, 2015)

Слика 10. Површина ромског и укупно настањеног стана по особи,
пописи 1991–2011. (ЗИСБ, 2015)

Слика 11. Број станова са нужником на испирање на 100 станова,
пописи 1991–2011. (ЗИСБ, 2015)

показатеље за укупан настањени стамбени фонд. Међутим,
неки показатељи и даље откривају значајне разлике ромског
у односу на просечан стан. Иако је површина ромског стана
у м2 по особи значајно порасла (14,6 м2) она и даље заостаје за овом површином укупног стана (24,2 м2). Опремљеност
санитаријама и даље је испод укупне опремљености. И док
готово сви настањени станови садрже и нужник на испи-

рање, дотле 21% ромских станова га не поседује.35 Упркос
овим недостатцима, може се рећи да је генерална стамбена
ситуација Рома боља него пре две деценије. Ова теза, која
се још увек може сматрати хипотетичком, заслужује додатне
провере и аутори верују да даље проучавање статистичких
података укрштених са налазима других истраживања, може
довести до ненаданих закључака.

Побољшати становање Рома: подршка и иницијативе

Декада укључивања Рома 2005–2015.36 је била међународни пројекат покренут са намером да се побољшају животни услови и друштвени положај Рома. Циљ је био да се
унапреде образовање, запошљавање, здравље и становање
уз смањење дискриминације, сиромаштва и родне неравно15

правности. Србија је била једна од земаља које су покренуле пројекат37 и у склопу свог председавања, од јуна 2008. до
јуна 2009, ставила је нагласак на две области: образовање и
становање. Иако Декада у Србији није дала квантитативно
значајне резултате у становању, она је подстакла свест о зна-

сеља. Значајан допринос дале су међународне организације
из система УН, као и Европска унија и њене државе чланице које су кроз различите механизме техничке и финансијске потпоре подржавале и реализовале стамбене пројекте.
Поред тога, у последње две и по деценије подршку ромској
заједници, кроз научни рад, пружа Одбор за проучавање живота и обичаја Рома Одељења друштвених наука САНУ.

Слика 12. Радионица „За боље становање Рома“ одржана је 27. и 28.
новембра 2008. у Београду (фото: В. Мацура).

чају и тежини овог породичног и друштвеног питања и отворила врата многим иницијативама, акцијама, предлозима и
добрим намерама усмереним и на теме становања и насеља.
На националном нивоу израђени су Стратегија за унапређење положаја Рома и Акциони план.38 Локалне самоуправе су
формулисале сродна документа, међу којима су били и акциони планови за становање. Роми су били подстакнути да
оформе своје организације цивилног друштва, од којих су се
неке бавиле и питањима становања. Упоредо са овим, јавиле
су се и организације које су се на професионални начин и
са разних становишта бавиле питањима ромског стана и на-
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Београдски Координациони центар за инклузију Рома.
Координациони центар за инклузију Рома града Београда формиран је у лето 2005. године. Центар је радио под
руководством Живојина Митровића и имао је пет до осам
запослених Рома ангажованих на различитим темама: упис
у основну, средњу и високу школу, запошљавање и самозапошљавање, здравствена заштита, сређивање личних докумената, материјално обезбеђење сиромашних породица,
проблеми принудног исељавања, обезбеђење социјалних
станова, проблеми сламова, итд.39 У решавању ових питања
Координациони центар је сарађивао са управом града и
свим градским институцијама, секретаријатима и јавним предузећима. Посебно изазовна тема којом се Координациони
центар бавио било је пресељење породица из слама испод
моста Газела. Центар је организовао истраживање постојећег стања и фасилитирао пуну партиципацију житеља у проналажењу адекватне локационе и формулисању урбанистичке и архитектонске солуције.40 Решење је нађено у изградњи
новог насеља у Борчи за шта је расписан и окончан тендер.
Иницијатива је обустављена крајем 2008. године када је дошло до промене структуре градске управе.

Светло: позитивна решења и добре праксе

У овом сектору изложбе налазе се решења која су допринела побољшању стамбене ситуације ромских породица. Овде
се говори о легализацији ромских насеља као предуслову
њиховог стамбеног, комуналног, а отуда и социјалног и економског напретка, затим о тренду трансформације некадашњих нехигијенских насеља у обичне београдске крајеве, о
добрим кућама које се као помоћ дају угроженима природним непогодама, као и о новим и оптимистичким решењима
социјалног становања. Иако број оваквих стамбених решења
није импресиван, она су значајна јер показују како се може
стићи до побољшаних услова живота.
Легализација и Oрловско насеље. Три ромске фамилије – Декићи, Костићи и Михајловићи – у првој половини 19.
века долазе на обод села Миријева и оснивају насеље које
ће се касније назвати Орловским, по брду изнад њега.41 У
првим деценијама 20. века била је то имућна заједница која
је поседовала околно земљиште, становници су држали стоку, бавили се риболовом, живели у миру и пријатељству са
Миријевчанима. Године 1941, нацисти одводе и стрељају све
мушкарце из насеља. Жене и деца су одведени на Старо сајмиште и мало потом пуштени. Вративши се из логора дознају да су им мужеви побијени, затичу куће опљачкане. Након
Другог светског рата, с почетком опште национализације
поједине имовине, Орловчанке остају и без земље. За свега
пет година, прошавши кроз тешку трагедију, некад имућни
заселак Орловско насеље постаје бедна циган-мала. Насеље
је 1958. године постало подружница Месне заједнице Миријево и формално добило име. Породице су у то време мало
ојачале, жене су се поново удавале, деца су расла.
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Слика 13. Кућа и фамилија у Орловском насељу, 1990. (фото: С. Јовановић)

Године 1963. усвојен је Генерални урбанистички план Миријева према коме је Орловско насеље требало да буде порушено због изградње Миријевског булевара и зеленог појаса.42 Након тога, свака градња или поправке у насељу означавани су као нелегални. Ревидовани Генерални план Бограда,
донет 1985, задржао је претходно планирану трасу Миријевског булевара. Следеће, 1986. године усвојен је Детаљни урбанистички план Миријевског булевара по коме је највећи
део Орловског насеља требало да буде порушен.43 Нејасне
претпоставке изградње Миријевског булевара и тражење
Орловчана да се насеље сачува довели су 1991. године до
израде Анализе могућности измене плана Миријевског булевара, коју је урадио Урбанистички завод. Анализа је показала да је могућа и алтернативна траса булевара која не би
захтевала рушење Орловског насеља. Међутим, како су ови

налази били у супротности са важећим Генералним урбанистичким планом из 1985, тако градска управа није озбиљније
разматрала изнете предлоге. Тиме су прошле три деценије
живота Орловчана у неизвесности, уз сталну забрану било
какве изградње или доградње у насељу.
Године 1993. рад под називом Sustainable Renewal of the Eagle’s
Nest Gypsy Enclave in Belgrade (Одржива обнова ромске енклаве Орловско насеље у Београду), аутора Владимира Мацуре, Александре Митровић, Јасминке Цвејић и Зорана Мујбеговића, победио је на међународном конкурсу (A Call for
Sustainable Community Solutions) у организацији Америчког Слика 14. Концепција обнове Орловског насеља награђена 1993. на
института архитеката (American Institute of Architects) и Међумеђународмом конкурсу за одживе заједнице (Macura i dr.,
Romska enklava).
народне уније архитеката (International Union of Architects).44
На основу концепције представљене у овом раду кренуло
се у вишегодишњу обнову и унапређење Орловског насеља.
Скупштина општине Звездара усвојила је 1994. године одлуку о покретању пројекта обнове Орловског насеља; житељи
су основали Комисију за обнову насеља; формиран је стручни, радни тим који је разрадио предлог обнове насеља.45 О
тим активностима, Орловчани и радни тим су упознали тадашњег градоначелника Небојшу Човића који је прихватио
идеју о унапређењу насеља. Тако је децембра 1994. Скупштина града усвојила неколико закључака у вези са обновом
Орловског насеља: а) израдити ДУП насеља, б) укинути план
Миријевског булевара, в) асфалтирати улице, изградити водовод и канализацију, г) изградити неколико кућа за најугроженије породице. Од тада су кренуле бројне активности које
су водиле ка легализацији Орловског насеља кроз урбанистички план и побољшању животних услова његових житеља. То је био значајан тренутак – када је Градска скупштина
донела одлуку о укидању плана Миријевског булевара – јер
се након тога нижу радови који се могу рачунати за стварСлика 15. Орловско насеље у Регулационом плану Миријева из
не позитивне ефекте инклузивног приступа проблематици
2002. (Урбанистички завод Београда; руководиоци плана:
ромских насеља.
Ј. Сотјановић и М. Славић)
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Већ 1995. године, Урбанистички завод је дефинисао нову
трасу Миријевског булевара, а следеће 1996. радни тим је
припремио предлог нове намене земљишта и уличне матрице, а што је усвојила насељска Комисија. На основу овога
1997. је израђен предлог урбанистичког решења Орловског
насеља за Регулациони план Миријева.46 У лето 2002. усвојен
је Регулациони план насеља Миријева у оквиру кога је Орловско насеље означено као зона становања.47
Добијањем овог плана Орловско насеље је легализовано.
Упоредо са овим активностима, постигнут је договор са јавним предузећем Градска чистоћа и регулисано изношење
смећа; насељска Комисија иницирала је рушење бесправно
подигнутих објеката на општинској парцели званој Андријина ливада; израђени су водовод и канализација у делу насеља
и асфалтиране улице, а овај посао је завршен 2005. Почетком
2000-их насељске улице су добиле имена по чувеним Ромима: Ђанго Рајнхарт, Јул Бринер, Јован Јанићијевић–Бурдуш
итд. Подигнуте су просторије Друштва Ром Звездара и отворен локални друштвени центар. Крајем 2000-их постављен је
погон за рециклажу, изграђен спортски терен и дечје игралиште, отворена канцеларија за локалне насељске потребе.
Спроведен је у организацији Друштва архитеката Београда
и Архитектонског факултета студентски конкурс за идејно
решење Мултикултурног центра у Орловском насељу.48 Током протеклих неколико година град Београд је у неколико
наврата у Орловско насеље преселио део породица које је
раније иселио из сламова Газела и Белвил. Прво је априла
2009. године део породица из Газеле смештене у контејнере,
а децембра 2014. у две зграде су усељене још 24 породице. У
мају 2015. усељено је и 12 породица из слама Белвил.49

Слика 16. Кућа у Орловском насељу 2008. (фото: В. Мацура)

стручњака за питања Рома и Чергара (Committee of Experts
on Roma and Travellers, MG–S–ROM) и дванаест година пре
покретања међународног пројекта Декада инклузије Рома
(2005).50 Легализација Орловског насеља је једна од првих
легализација која је изведена у Србији за неко ромско насеље. Захваљујући свим овим иницијативама, напорима и акцијама Орловско насеље је постепено губило одлике енклаве
постајући уређен део града са измешаним становништвом
различитог соци-економског статуса.

Преображај нехигијенских насеља. Процес трансформације Орловског насеља од нехигијенског насеља у просечан
део града, захвата и друга слична насеља. Године 2001. Роми
су у Београду, на територији Генералног плана која је мања
од београдског региона, живели у 50 нехигијенских насеља.
У њима је било 14.968 особа, што је око 60% укупно забелеПроцес свеобухватног унапређења Орловског насеља запо- жене ромске популације.51 Просечно нехигијенско насеље је
чет 1993. године био је пионирска иницијатива и у ширем имало 299 особа. Распон величине насеља кретао се од 1200
европском контексту, покренута две године пре него што је житеља, колико их је имао Војни пут II, па до групација са 20
Комитет министара Савета Европе (1995) образовао Комитет становника. Пре више деценија, у већини ових насеља, куће
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Слика 17. Насеље Војни пут I у Земуну, 2001. (фото: В. Саватић)

и инфраструктура били су веома лоши. Временом, стамбени
фонд је побољшаван захваљујући улагањима самих породица, а постоји и побољшање инфраструктуре. Тренд повећања урбанитета ових насеља је видан.
Босутска: потребна је канализација. Босутска је формирана
на падинама Звездаре крајем 1940-их. Од 1950-их насеље,
које је тада имало карактер нехигијенског, нагло се шири изградњом која није била са дозволама. Детаљни урбанистички план за градски парк Звездара, израђен 1973, предвиђао
је да се на терену Босутске подигне спорски центар, мада су
ту већ увелико постојале и ромске и неромске куће.52 Године 1984. то је још увек било младо насеље. Према процени
стања, која је урађена у оквиру пројекта „Овде смо заједно –
европска подршка за инклузију Рома“, Босутска има око 800
домаћинстава, од чега је око 300 ромских.53 Њихове куће су
измешане. Данас је то један од уређенијих делова Београда
са мањим бројем заосталих сиротињских дворишта и кућа.
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Слика 18. Босутска, поред Звездарске шуме, 2016. (фото: С. Маринковић)

У оквиру регулационог плана Миријева из 2002, за Босутску
је урађено урбанистичко решење укључујући и план канализације.54 План није реализован у целости тако да у половини улица не постоји канализацијa, док је водовод уведен
у све улице. Упуштање отпадних вода у подземље, отворило
је проблем клизишта и процењује се да је око 30 кућа потенцијално угрожено овом опасношћу.55 Завршетак канализације у Босутској, у насеље које има уведен водовод, јесте,
уз предузимање адекватних мера против клизишта, један од
основних приоритета према исказима ромског координатора општине Звездара и службеника грађевинско комуналних одељења.

Насеље Детелине налази се у Месној заједници Стара Борча,
општина Палилула, на банатској страни Београда, на Зрењанинском путу. До средине 1980-их на овом простору су биле
њиве. Пољопривредно земљиште је постепено претварано у насеље које данас има око 900 кућа и око 3.700 особа, од тога око 500 Рома.56 Иако су њихове куће измешане
са осталима, издваја се десетак улица у којима постоји већи
број ромских породица. Беочинска улица је једна од њих.
Квалитет изградње и ромских и других кућа треба приписати солидним материјалним могућностима породица које су
имале или неки претходни иметак са којом су се настанили
и зидали у Детелинама или су им приходи потицали од рада
у иностранству. Ценећи према карти са портала ГеоСрбија,
око половине овог фонда је саграђено без грађевинске дозволе.57 То се односи и на неромске и на ромске куће. Правилност уличне мреже насеља, добра величина парцела, солидни размаци између кућа, и рационална ширина уличног
профила последица су старе пољопривредне парцелације

Слика 20. Насеље Детелине, 2016. (www.geosrbija.rs)

која је поштована приликом формирања насеља. Детелине
ни данас немају одговарајући урбанистички план. Упркос
томе ово насеље показује да се висок урбанитет може постићи и радом саме заједнице, што јесте један од значајних
праваца урбанизације транзиционих друштава.
Куће за ромске породице погођене природним катастрофама. Обезбеђивање трајних стамбених решења за
ромске породице чије куће су биле оштећене или уништене
током неког катастрофалног догађаја примењиван је у више
наврата.58 Током великих поплава 2006. године поплављени
су ниски делови Говеђег брода, ромског насеља смештеног
на обали Дунава изнад Земуна, у близини данашњег моста
Михајла Пупина. За шест породице из овог насеља које су
остале без дома Влада Републике Србије је у сарадњи са општином Земун и уз логистичку подршку Министарства за ка-

Слика 19. Кућа у Беочинској улици у насељу Детелине, 2016. (фото: В.
Мацура)
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питалне инвестиције подигла шест комфорних кућа у зони
Плави хоризонти.59 Тако је и у оквиру програма санације од
последица земљотреса који је задесио Краљево у новембру
2010. године у два ромска насеља поправљено око 100 кућа,
замењено десет и изграђене три нове куће.60
Вероватно најобимнији програм помоћи био је након поплава у Обреновцу 2014. Пројектом „Рехабилитација кућа заснована на потребама социјално угрожених породица које су
биле погођене поплавама у Србији“ у 18 насеља на територији општине Обреновац обухваћено је 186 породица,61 75%
ромских и 25% из других социјално угрожених категорија. У
зависности од оштећења куће дефинисане су четири категорије помоћи: 1. сушење објекта и хитне оправке (72 објекта –
1000 евра по објекту); 2. поправка канализације, WС, купатило,
кров, плафон, подови, инсталације и др. (70 објеката – по 2000 Слика 22. Кућа М. Р. након завршетка радова 2015. (фото: ЕХО Нови
Сад)
евра); 3. реконструкција дела куће и поправке инсталација и
др. (42 објекта – по 3000 евра); и 4. изградња мале „куће језгра“ (2 објекта – по 4700 евра). Пројекат је породицама пружао
следећу подршку и услуге: 1. техничку подршку за планирање
и реализацију пројекта рехабилитације куће; 2. грађевински
материјал за корисничке породице (применом система ваучера за грађевински материјал/ где је потребно и испоруку
на кућну адресу); 3. консултације, саветовање, смернице и
стручну подршку у извођењу грађевинских радова.

Слика 21. Кућа М. Р. из Обреновца оштећена током поплава 2014.
(фото: ЕХО Нови Сад)

Саградимо дом заједно.62 Крајем априла 2012. године око
250 претежно ромских породица расељено је из новобеоградског слама Белвил. Од њих је око 170 пресељено у новоформирана контејнерска насеља: Макиш 1 и 2, Ресник,
Јабучки Рит и Кијево. Град Београд је у фебруара 2013. године усвојио Акциони план за пресељење становника контејнерских насеља, а његово спровођење добило је подршку
Европске уније кроз пројекат „Побољшање животних услова
најугроженијих ромских породица у Београду“ (Саградимо
дом заједно), у вредности од 3.6 милиона евра. Пројекат је
започет у фебруару 2013. године и завршава се маја 2016, а
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Слика 23. Зграда са становима за 12 породица у Орловском насељу,
2015. (фото: UNOPS)

Слика 25. Стан у згради у Јабучком Риту (фото: UNOPS)

спроводи га Канцеларија Уједињених нација за пројектне
услуге (UNOPS) у партнерству са Градом Београдом и Канцеларијом Високог комесара за људска права (OHCHR).

Слика 24. Зграда са 15 станова у Јабучком Риту, 2015. (фото: UNOPS)

Породице, њих 110 које су у оквиру пројекта „Саградимо дом
заједно“ добиле стамбено решење, имале су могућност да
одаберу тип становања који им највише одговара: социјалне
станове, сеоске куће или да добију подршку за обнову сопствене имовине. Тако се 59 породица уселило у социјалне
станове (12 породица у станове у Орловском насељу, 15 у
Јабучком Риту и 32 у Мислођину); 10 породица је добило помоћ за обнову сопствене имовине, а сеоске куће су купљене
за 41 породицу. Све породице су добиле основни сет кућних апарата (шпорет, машину за веш и фрижидер), социјални
станови су опремљени намештајем, а породице у сеоским
кућама и оне са претходно стеченом сопственом имовином
су добиле алате и машине како би се подржале њихове доходовне активности.
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Пројекат „Саградимо дом заједно“ је донео важан допринос
развоју политика у области социјалног становања. Урађене
су две анализе: Преглед постојећих модела социјалног становања у Републици Србији и Правна сигурност поседа, као
и четири методолошка упутства: Методологија за консултативни процес са корисничким породицама, Критеријуми за
евалуацију локација за социјално становање, Методологија
за сеоска домаћинства и, најзад, Методологија за консултације са примајућом заједницом.63 Урађен је и Правилник о
критеријумима и мерилима за утврђивање листа реда првенства корисника социјалних станова и социјалних станова у заштићеним условима, са два модела уговора.
Породице које су се одлучиле за социјално становање, у зависности од социо-економског статуса, добиле су станове на
коришћење уз месечно плаћање субвенционисаног закупа
или у оквиру социјалног становања у заштићеним условима.64 Тако је кроз пројекат „Саградимо дом заједно“ модел социјалног становања у заштићеним условима уведен у систем
социјалне заштите Града Београда и постао доступан и угроженој ромској популацији. Овај допринос пројекта значајан
је и за будући развој и примену одрживих решења у области
социјалног становања, посебно за обезбеђење адекватних
услова становања за најугроженије друштвене групе.

Слика 26. Социјално становање у заштићеним условима уведено је
у социјални систем Београда. Испред зграде у Јабучком
Риту, 2015. (фото: UNOPS)
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Тамно: стамбени проблеми Рома, уједно и друштва

Упркос напорима да се ромска стамбена ситуација побољша,
стоји чињеница да и даље највећи део ове националне мањине живи у тешким условима. У овом сегменту приказујемо
два традиционална облика бедног и сиротињског становања – сламове и партаје, као и једна нови – који је, на жалост,
допринос Београда 21. века, а то су контејнерска насеља.

жанијској коси (20 особа), а највећа на Старом аеродрому
(750 особа).66 У међувремену, од 2001. порушено је и расељено осам сламова међу којима су Бетоњерка на Дорћолу,
Газела и Белвил на Новом Београду били најпознатији. Надаље ћемо приказати како је 2000. године порушено насеље
Стара Антена на Бежанијској Коси, као и стање у неколико
познатијих београдских сламова.

Београдски ромски сламови. Београд је 2001. имао 33 насеља типа слам, што је око 35% од укупно 99 ромских насеља колико је забележено на територији Генералног урбанистичког плана.65 Популацију сламова чиниле су 5.782 особе,
што је било око 16% од укупне популације ромских насеља
Београда од 36.702 особе. Број породица у сламовима може
се проценити на 1.350 до 1.400. Просечно насеље овог типа
имало је 172 особе. Најмања групaција је била на старој Бе-

Слам Антерна – рушење без милости, назив је паноа који
приказује како је ово насеље брутално порушено. Стара Антена је био ромски слам који се налазио на крају Бежанијске
косе. Имао је око 110 становника. Настао је око 1962. када су
се ту населиле четири породице. Касније, после 1999. дошле
су нове породице са Косова, где им је имовина била порушена. Власт је одлучила да на терену насеља Антена сагради

Слика 27. Ромско насеље на главном београдском сметлишту у Винчи, 2001. (фото: В. Саватић)

Слика 28. Насеље Мали Лесковац уз Миријевски булевар, 2001.
(фото: В. Саватић)
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станове. Роми су обавештени да треба да се иселе. Они то Слика 29. Насеље Новосадска у Батајници, 2007.
(цртеж: З. Вуксановић-Мацура)
нису учинили. Општинска инспекција, булдожери са полицијом и „полицијом у цивилу“ стигли су 8. јуна 2000. Разрушили
су читаво насеље, укључујући и део који није сметао изград- Слика 30. Приземља „под водом“ у кућама
у насељу Новосадска 2007. (фото: В. Мацура)
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њи а који се налазио испод далековода.67 Зашто? Никада није
одговорено на то питање.

Прве куће су забележене 1984, али је стварни раст почео од
краја 1990-их, када је 2001. овде живело приближно 50 породица већином расељених са Косова.70 Касније су се ту насе„Дошли су неки ћелави, два метра, имали су комби, млатили лиле и фамилије из Београда и других крајева Србије, па је
су све редом, жене, труднице, децу... ми смо отерали стоку, 2007. нарасло на 230 кућа, односно „барака“ како су их звали
да је не побију, побегли смо на гробље. Наша кућа је била житељи.71 Неке од њих су биле само повремено настањене
ту где је сада та нова зграда... После су рекли да можемо да печалбарима, људима или читавим породицама које су доласе вратимо, да ће нам саградити нормалне станове, па смо зиле преко топлих месеци да раде у Београду и преко зиме
дошли и поново правили бараке... Ништа нисмо добили. Је- одлазиле у своја места на југу Србије. Зарађивали су сакусте, мој брат је пребијен, да Басим“. 68 Тако је настала Нова пљајући секундарне сировине по Новом Београду. Локална
Антена, слам исти или и гори од онога који порушен 2000. управа је у више наврата 2009. одржала састанке са становгодине. Савезна република Немачка и град Београд дали су ницима и обавештавала их о намери да се насеље уклони. То
подршку овом ромском насељу обезбеђујући им покретне је и учињено у лето те године 2009. тако што су неке породитоалете, уз редовно одржавања, корпе за папир и цистерну це расељене на већи број локације на ободу града, у металса пијаћом водом која долази свако пре подне у насеље. Да не не-стамбене контејнере, а један број је враћен у места из
којих потиче.72
ли је то довољно?
Један од сламовима који и даље постоји у Београду јесте Но- Наредни слам који приказујемо је слам Депонија који се навосадска у Батајници, у близини окретнице аутобуске линије лази на обали Дунава, у Улици Вука Врчевића. Године 2000.
број 706. Прве ромске породице населиле су 1980-их терен
који је некада био мрциниште. Касније су стигле и друге, а
неке су 1999. дошле са Косова.69 Општина није спречавала
процес насељавања па је Новосадска у пролеће 2007. имала
88 кућа са око 440 становника. Почевши од зиме 1991. Новосадска је тешко угрожена подземним водама. Године 2007.
око 30 кућа није било за регуларну употребу јер су им приземља била „под водом“. Становници, предвођени удружењем
„За лепшу будућност“ тражили су 2000, 2002, 2004, 2005, 2006,
2007. и касније, све до данас, да се бара исуши и терен рефулира (наспе). У то време ниједан позитиван одговор није
стигао ни од Општине Земун, ни од Града Београда, нити од
ресорног Министарства.
„Картон сити“ под Газелом, је други ромски слам који приказујемо и вероватно најпознатије насеље овог типа. Било је Слика 31. Теренска скица насеља Газела, 2007. (Координациони
центар за имклузију Рома Београда; цртеж: В. Мацура)
смештено са узводне, новобеоградске стране моста Газела.
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„заштитног зеленила.“ Истраживачи ДУРН-а 2001. су записали:
“Нема струје ни воде. Куће су ужасне, склепане од приручног
материјала. Услови за живот су очајни. Блато и баре.“74 Тих
година у шуми уз Савску магистралу живело је 70 породица.
Данас се процењује да ова популација има преко 150 фамилија.
Београдске ромске партаје су старински облик сиротињског становања заостао у неким случајевима и са краја 19.
века. Београд је 2001. имао 11 насеља типа партаја од укупно
99 ромских насеља забележених на територији Генералног
Слика 32. Карта слама Депонија у Улици Вука Врчевића на Дунаву,
плана, што је 11% од свих насеља у оквиру Генералног пла2002. (цртеж: З. Вуксановић)
на.75 Укупна ромска популација овог облика становања има73
имао је око 860 житеља и 150 кућа. Настао је крајем 1960- ла је 230 до 260 породица, односно 985 особа, што је приих постепеним насељавањем „празних“ земљишта између ближно 4% укупне забележене ромске популације. Проблем
шљункара и погона за производњу бетона. Касније, после који је веома изражен у овом типу становања јесте повећање
1999. део земљишта које је било некадашње сметлиште на- броја породица на релативно малим парцелама, што времесељавају породице избегле са Косова. Депонија је била са- ном обично доведе до високе густине становања. Постепестављена од пет група породица које нису чиниле компактну заједницу већ су пре биле својеврсни „кланови“, некада
у завади а некада и у сарадњи. Између кућа су се налазила
ђубришта, истакалиште фекалне канализације, пумпе за прање канализационих цистерни које су истовремено служиле
и као чесме за домаћинства, блатњаве улице, „развучена“
струја, баре од подземне воде, био је то значи једна потпуно
нездрав амбијент.
Слам у Чукаричкој шуми је последњи пример из овог подужег списка који приказујемо. Дуж Радничке улице, уз саму
Чукаричку падину, годинама су постојале мале, нелегално
грађене, ромске енклаве које су у последњој деценији делом нестале под налетом нове блоковске изградње. Упоредо
са нестанком ових насеља, ницало је једно ново: део ових
људи, заједно са породицама које су пристигле са Косова после 1999, населио је земљиште на коме се неће зидати – ши- Слика 33. Партаја у Жичкој улици, 2014. (фото: В. Мацура)
кару и шуму уз леву и десну страну Савске магистрале, терен
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Партаја у Улцињској улици настала је вероватно касних 1920их изградњом неколико станова „соба и кујна“, пољског нужника, можда и шупе на парцели приближних димензија 12
х 30м.76 Током времена станари су се смењивали, а породице
које су остајале расле су и делиле се, а дуж ивица дворишта
градиле су се нове приземне куће. Данас је тај амбијент у
целости тескобан и загушен објектима од којих су неки стицајем околности добили и спрат. Ситуацију погоршава вишеспратна стамбена изградња, на парцелама са леве и десне
стране, тако да је партаја у Улцињској остала заробљена у
својеврсном „грађевинском кањону“. Њу нико неће да откупи
за нову изградњу јер је површина плаца мала, а број породица велики.

Слика 34. Партаја у Улцињској улици, 2016. (фото: З, Вуксановић-Мацура)

но, али незаустављиво, изграђивање нових, свакако нужних
просторија и мањих објеката на уским парцелама ствара нездраве животне услове.
Партаје са великим бројем породица нису атрактивне за
откуп или инвестиционо учешће њених власника у процесу замене постојећег фонда новим вишеспратницама. Тако
људи из оваквих пренасељених партаје остају заробљени
у нездравом и скученом простору. Таква је и партаја у Поп
Стојановој улици где су старе и не много широке бочне куће
постепено дограђиване ка заједничком средишњем простору дворишта. Овај начин ширења био је нужан, али је за собом оставио узан пролаз, налик на ходник у вишеспратницама коридорског типа. Разлика, и то велика, у односу на вишеспратнице, јесте што су у оваквим партајама ка овом узаном
пролазу окренути прозори свих стамбених просторија.
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Контејнери, Роми и право. Београдска власт је у првим деценијама овог века раселила неколико ромских сламова у
већи број мањих контејнерских насеља која је лоцирала на
градским периферијама. Пракса да се користе нестамбени
контејнери за насељавање људи потиче из времена одржавања великих међудржавних конференција у Београду када
је власт „рашчишћавала“ поједине делове града од „сиротиње и Цигана“.77 Непосредан активан подстицај за скорија
контејнерска решења у Београду стигао је из Немачке, из
града Есена, који је преко организације Каритас поклонио
Београду знатан број контејнера који су претходно већ били
употребљавани за смештај људи. Београдске акције оваквог
начина смештаја из разних разлога и на многим странама су
изазивале опречна мишљења и бурне реакције. Расељавања
око 450 породица из ромских насеља Газела и Белвил, током 2009–2012, била су предмет реаговања међународних
и домаћих невладиних организација које су упозоравале да
су у процесу пре, током и након исељавања кршена људска
права.78 Становници неких делова Београда, у које су породице пресељаване, били су против њиховог доласка, организовали су протестне скупове, блокирали путева, палили
контејнере.79 Поједини државни органи реаговали су како на

контејнерима који су у Београду коришћени за расељавање
ромских сламова. Београдски експеримент да се „контејнерским насељима“ реши проблем ромских сламова још увек –
седам година након почетних корака – није окончан. Један
од приговора, о коме се само спорадично говорило, јер је
акценат био стављан на права која произилазе из права на
стан, била је не-архитектура контејнера који су коришћени и
не-архитектура самих насеља која је добијена њиховим нагомилањем. Упркос томе што су власти, и за њима једна број
предузећа и организација које су биле укључене у пројекат,
и за овима неки новинари – говорили да се ради о „стамбеним контејнерима“, или касније о „мобилним стамбеним јединицама“, овде о томе апсолутно није могло бити речи. Оно
на шта се јако приговарало биле су просторне перфомансе
контејнера. Контејнери који су коришћени за смештај београдских ромских породица одступају од стандарда који се
Контејнери који нису за становање је назив једног изло- захтевају Законом о социјалном становању.82 Драстичне ражбеног паноа који објашњава који су основни проблеми са злике очитавају се у корисној нето површини и структури.
Површина контејнера од 14,8 м2 не одговара чак ни стандарду за једночлано домаћинство за које површина стана,
према Закону, треба да буде минимум 22 м2. Међутим, у један
контејнере су смештане породице од четири члана, за које
је потребна минимална површина од 50 м2. Контејнери имају
свега једну просторију, док се Законом за стан захтева као
најмање четири просторије и то улазни простор, соба, простор за припремање хране, те простор за одржавање личне
хигијене. Друга бројна одступања од захтева реченог Закона
чине да се коришћени контејнери ни у ком случају не могу
сматрати стамбеним. Томе не помажу ни компарације контејнера са баракама из насеља Белвил.

поступке београдских власти тако и на притиске староседелаца, означавајући једне као дискриминишуће, а друге као
расистичке. Београдска власт је одбијала највећи број приговора и смештала је ромске породице, али само београдске
и оне расељене са Косова, у новоформирана контејнерска
насеља.80 Породице су делом биле против пресељења на
неке од локација јер им нису пружале основне услове за ма
какво привређивање.81 Из неких насеља породице су постепено „бежале“ тако да су ова остајала празна. Временом, део
породица је пресељен из контејнерских насеља на друге
локације кроз пројекте обезбеђивања дугорочних стамбених решења које су финансирали Европска унија и Европска
инвестициона банка, и у оквиру програм социјалног становања Града Београда, о чему смо претходно говорили описујући пројекат „Саградимо дом заједно.“

Слика 35. Контејнерско насеље у Кијеву, 2012. (фото: З, ВуксановићМацура)
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Макете

Слика 36. Макета приказује три фазе развоја једне ромске партаје,
од 1921, преко 1961. до 2001. (дизајн и израда: В. Мацура)

Слика 37. Модел Орловског насеља приказује ефекте његове легализације (дизајн: В. Мацура, израда: М. Спасов).
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Књиге

Слика 38. Библиотека о насељима, кућама и становима Рома.
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Предавања

Предавања у оквиру XII Меморијалног циклуса предавања
„Академик Александар Деспић“. Предавања су уврштена у
програм континуираног професионалног усавршавања чланова Инжењерске коморе Србије. Сва предавања се одржавају током трајања изложбе у Галерији науке и технике САНУ
и почињу у 18.00 часова. Наслови предавања и предавачи су:

-

-

-

-

Социјално становање у Србији и Роми – др Злата Вуксановић-Мацура, дипл. инж. арх.
Истраживање иницијатива за пресељење нехигијенског ромског насеља „Газела“ 2004–2008. – Лазар Дивјак, Маст. просторни планер
Енергетске карактеристике ромске куће – доц. др Љиљана Ђукановић, дипл. инж. арх.
Правни аспекти становања Рома у нелегално изграђеним или насељеним објектима – проф. др Јелена Јеринић, правник

-

Родна неравноправност у становању Рома – Вера Куртић, апсолвенткиња социологије, комуниколошкиња,
студенткиња мастер програма Род и медији
Приказ истраживања академика Милана Лојанице о
најнижем стамбеном фонду Београда средином двадесетог века – Александра Мокрањац, дипл. инж. арх.
Анализа стамбених склопова ромске куће – академик
Бранислав Митровић, дипл. инж. арх.
Стамбена искљученост Рома у Југоисточној Европи –
проф. др Мина Петровић, социолог
Традиционалне бајте и окућнице Рома у Подунављу –
др Биљана Сикимић, лингвиста
Самоградња и ромска кућа – мр Миодраг Ференчак,
дипл. инж. арх.
Ромска кућа у бројевима (1991, 2002, 2011) – проф. др
Владимир Мацура, дипл. инж. арх.

Округли сто о легализацији ромских насеља

Неадекватни услови становања Рома представљају један од
највећих проблемима са којима се у Србији у свакодневном
животу суочава ова национална мањина. Велики изазови постоје и у вези с предузимањем мера за превазилажење овог
сложеног проблема. Једно од могућих решења у вези са
правно-урбанистичким питањима насеља и кућа налази се у
дугогодишњој иницијативи легализације неформалних ромских насеља као целине. Циљ округлог стола о легализацији
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ромских насеља је да се у отвореној и компетентној дискусији истакну предности концепта легализације неформалних
ромских насеља као целине, те да се сагледају препреке у
овом процесу и начини за њихово превазилажење, посебно у светлу недавно усвојеног Закона о озакоњењу објеката
(“Сл. гласник РС”, бр. 96/2015). Централна тема округлог стола биће представљање идеја изнетих у Преднацрту закона о
легализацији одрживих неформалних ромских насеља. Израду

преднацрта закона иницирала је 2014. године Стална конфе- гализацију неформалних ромских насеља под уредништвом
ренција ромских удружења грађана (СКРУГ) и финансијски Лазара Дивјака. Најновија иницијатива СКРУГ-а из 2014. је на
линији претходних напора са једним значајним унапређеподржала Фондација за отворено друштво.
њем: предлогом да се ово питање реши кроз закон.
Питање легализације неформалних ромских насеља, која
има смисла легализовати, у Србији су више пута покретали На округлом столу ће говорити аутори преднацрта закона
различити актери. Године 1996. Скупштина града Београда, о легализацији неформалних ромских насеља, а планирано
на челу са градоначелником Небојшом Човићем, легализо- је учешће и представника Националног савета ромске нацивала је Орловско насеље, а на предлог радног тима којим су оналне мањине, представника министарства задуженог за
руководили Танасије Миријевски и Владимир Мацура. Годи- становање, Републичке агенције за становање, Канцеларије
не 2007. у Министарству за капиталне инвестиције израђене за људска и мањинска права, Тима за социјално укључивање
су Смернице за унапређење и легализацију неформалних ром- и смањење сиромаштва, стручњака из области социјалног и
ских насеља које је припремила радна група којом је руко- приступачног становања, представника ромских организаводио помоћник министра Миодраг Ралевић. Године 2010. у ција и организација цивилног друштва које се баве становасарадњи ОЕБС-ове Мисије у Србији и Министарства животне њем и правом на стан, као и представника заинтересованих
средине и просторног планирања израђен је Водич кроз ле- међународних организација.
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Рецензије

Академик Тибор Варади
Овом Изложбом се наставља низ настојања да нам се приближе услови становања и услови живота Рома, наших суграђана које нисмо довољно упознали. У предговору каталога Изложбе аутори кажу: „Београђани углавном имају слабу
представу о томе како њихови суграђани Роми живе, како
изгледају насеља у којима су настањени, какве су им куће и
станови, где се снабдевају, где се лече, у које школе иду њихова деца, где раде. Као и шира јавност, и научна и академска заједница, ретко има прилику да се упозна са материјом
која приказује услове у којима живе или су живели њихови
суграђани Роми.“ Ова констатација се не односи само на Београђане, нити се односи само на Србију. Но постоји одговорност свих да се учини корак напред. Изложба нам помаже
да учинимо што нам је заправо дужност, а томе је предуслов
да се легенде и предрасуде замене перцепцијом стварности.

кажу како успехе (или делимичне успехе) тако и неуспехе
и нерешене проблеме. Сектор „Светло“ настоји да прикаже
позитивна решења и примере добре праксе. Једно од позитивних примера је Орловско насеље, које је обновљено на
основу пројекта који је 1993. године изабран на међународном конкурсу. На основу прихваћеног плана Орловско насеље је и легализовано. Почетком 21. века многе улице су добиле називе по чувеним Ромима. Сектор „Светло“ на убедљив
и јасан начин приказује неке могуће облике превазилажења
(или бар умањења) проблема као што су недостатак хигијенских услова, или последице природних катастрофа.

Да би се приказала стварност неизбежна је и презентација
нерешених проблема. Они су презентирани у сектору „Тамно“. Са разлогом, поднаслов у Каталогу гласи „Тамно: стамбени проблеми Рома, уједно и друштва“. Овај део Изложбе приУ центру пажње ове Изложбе су стварни услови и настојања казује пре свега контејнерска насеља, београдске ромске
да се ти услови промене. Нека настојања су донела резулта- сламове и београдске ромске партаје.
те, постоје неки помаци у правцу бољих решења, а постоје
и проблеми који су се продубили. Када се говори о правима Према познатим ироничним речима чувеног француског
Рома у Србији – као и у другим земљама Европе – често се књижевника Анатола Франса (Anatole France) „Величанствепомињу „афирмативна акција“, или „позитивна дискримина- на правна једнакост једнако забрањује и богатима и сиромација“, односно настојања, да се путем посебних мера Роми шнима да спавају под мостом...“ Очигледно треба да тежимо
приближе стандардима стварне равноправности. Није лако ка другој врсти једнакости, оној која обезбеђује да сви имају
доћи до објективне процене колико су Роми и данас удаље- кров над главом. Да би се кренуло у том правцу, треба да знани од стварне равноправности – и шта ваља чинити да се та мо и видимо како људи у стварности станују.
удаљеност макар смањи.
Изложба „Светло и тамно - Становање Рома у Београду на
Изложба носи наслов „Светло и тамно“. Аутори изложбе Зла- прелазу 20. у 21. век“ садржи 31 пано. Поред два паноа који
та Вуксановић-Мацура и Владимир Мацура настоје да при- дају општу оријентацију (Карта ромских насеља Београда
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2001. године и Положај ромских насеља у широј централној
зони на ГП Београда 2005) 18 паноа су посвећена приказивању светлих, а 11 паноа приказивању тамних примера. Панои
су састављени од фотографија, планова и одговарајућих легенди, праћених текстовима који објашњавају како контекст,
тако и друштвену позадину. Изложба је праћена веома веома
стручно и темељно написаним каталогом који пружа исто-

ријске податке и стручна објашњења урбанистичких и архитектонских карактеристика кућа, контејнера и других облика
становаља.
Са задовољством могу да препоручим Изложбу „Светло и
тамно - Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век“.

4. март 2016.

проф. др Борислав Стојков
Каталог пред нама за изложбу под називом „Светло и тамно:
Становање Рома у Београду на прелазу 20. у 21. век“ аутора др Злате Вуксановић-Мацуре и др Владимира Мацуре,
драматично указује на један circulus vitiosus кога многи од
нас нису свесни. Свесни су само онолико колико су свесни
сопствене стварности али и стварности оних са којима живе.
Парафразираћу оно што је написао Харуки Мураками: Постоје две стварности, једна у нама и једна око нас. Свака од
ове две стварности доживљава ону другу на другачији начин, и сходно томе врши другачији утицај на другу. Тај вечни
круг повезује три кључна стуба наше стварности и стварности оних других око нас: здравље, образовање и становање.
Роми су стварност за себе, по много чему веома специфична,
и њихов доживљај стварности око њих они виде другачије
од онога како њих доживљавају они око њих. Према УН индикаторима квалитета живота, на првом месту је било здравље, па образовање, па становање. Према реалном стању
осетљивих група као што су Роми, иначе значајан део популације Србије, Мађарске, Румуније или Словачке, степен
њиховог образовања утиче на квалитет њиховог становања,
квалитет становања утиче на квалитет здравља, а квалитет
здравља зависи од нивоа образовања, и тако у круг. Један
индикатор не иде без другог тако да треба расправљати и
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о синтезном индикатору који равноправно мери квалитет
становања, здравља и образовања (такозвани индекс хуманог развоја – HDI). Као и сваки други УН индикатор и овај
поменути синтезни, са интерном стварношћу одређене групације становништва трпи утицај нечега што чини екстерни
социјални и економски оквир живљења. Ово је видљиво код
осетљивих, рањивих, сиромашних и свих других социјалних
група у друштву, а нарочито код Рома, веома специфичне популације по питању културног обрасца, менталитета, традиције или економске оријентације.
Овај каталог и изложбу су припремили аутори др Злата Вуксановић-Мацура и др Владимир Мацура са дубоким познавањем и посебним афинитетом за тему становања ромске
популације. Али, што је много значајније, они су стварност
живота Рома упознали и доживели не као екстерну стварност већ, дубоко се у њу инфилтрирајући, као нешто што је
део интерне стварности Београда, главног града бивше Југославије у 20. веку и Републике Србије у 21. веку: дакле, нешто
што је део нашег живота у Београду који ми мање или више
не познајемо, не признајемо, или га се клонимо затварајући
пред њим очи. Ова изложба, са свим пратећим манифестацијама, зато неће нам дати мира јер ће нас на упечатљив начин

пројекат ‘’Саградимо дом заједно’’ који обухвата проблематику расељавања насеља на месту данашњег Белвила у Новом
Београду. Под ‘’тамним’’ Изложба приказује сурова рушења
насеља од 2000. године: ‘’Стара антена’’, ‘’Новосадска у Батајници’’’, ‘’Картон сити’’, ‘’Депонија’’ и др; затим ромске партаје
као и расељавање Рома у контејнере који нису били за становање. Разликовањем ‘’светлог’’ од ‘’тамног’’ аутори каталога
и изложбе нам јасно указују на постојање два процеса и два
схватања теме ромског насељавања и расељавања; једног
који то питање ставља у оквире социјалног становања које
обухвата на исти начин све становнике у Граду Београду (и
Републици), и другог који Роме третира на начин по коме
они не представљају саставни део интерне стварности становника већ нешто екстерно, туђе, неприхватљиво. Очевидно је да први начин покушава да заустави или успори горе
поменути circulus vitiosus, док му други даје додатно убрзање
даље реметећи односе између здравља, образовања и становања.

натерати да упознамо боље нашу интерну стварност којој
између осталог припадају и Роми.
Каталог изложбе са јасно структурираним текстом на 35
страна, уз бројне илустрације (фотоси, планови, табеле и др.),
прецизно објашњава историјат насеља и становања Рома
у периоду с краја 20. и почетка 21. века. Из овог приказа
сазнајемо и фрапантну чињеницу да је тзв. социјалистичка
Југославија потпуно затварала очи пред појавом ромских и
свеколиких других типова сиромашног или бесправног становања, сматрајући их непостојећим и неспојивим са стварношћу друштва или заједнице ‘’напредне социјалистичке’’
провенијенције. Тек почетком 90-тих година социолог Сретен Вујовић почиње са истраживања ове теме, да би 2001.
била настављена свеобухватна истраживања и формирана
прва база података о овим насељима. Само ове чињенице
говоре колико је ромско питање, њихово насељавање и становање било сматрано за нешто до тада непостојеће, и поред накнадно утврђених бројева и о броју Рома у Београду и
о броју и типовима њихових насеља. Највећи допринос овом
питању у 20. и 21. веку дао је др Владимир Мацура и, касније,
његова супруга др Злата Вуксановић-Мацура. Најпре плановима и другим акцијама око Орловског насеља, потом уносећи тему ромских насеља у Генерални план Београда (2003)
на чијем челу је био Владимир, а затим покрећући иницијативе и подршке пројекту о побољшању становања Рома и
њиховој инклузији у тадашње окружење грађана Београда.
Изложба посебно диференцира два лика теме становања
Рома у Београду: светли и тамни. Под ‘’светлим’’ Изложба приказује све иницијативе и успехе око легализације Орловског
насеља од 1993. одине до данас. Затим, приказује обухватни

Поред веома квалитетног и садржајног каталога Изложбе,
на Изложби ће бити приказана и два уводна паноа, 18 ‘’светлих’’ и 11 ‘’тамних’’ примера, макете и књиге, биће одржано
11 предавања еминентних експерата за тему ромског и других типова сиромашног становања и један Округли сто. Тиме
ће додатно бити осветљена тема ромских насеља и ромског
становања као дела наше интерне стварности, али из чега
ће лакше бити сагледана и екстерна стварност која делује на
становање, здравље и образовање Рома као дела становника Београда и Србије. Тиме могу да закључим да овај каталог
и Изложба завређују пуну пажњу и подршку, како ради Рома
тако и ради свих нас у Београду и Србији.
Београд, 6. фебруара, 2016.
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