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Давних седамдесетих година прош-
лог века, неко је насеље  надомак Богоје-
ва, једно од девет насељених места опш-
тине Оџаци, назвао „новим“. Данас, 4,5 
деценије од  изградње,  „Ново насеље“ 
ни његови становници више не зову но-
вим . Истини за вољу,  оно никад није ни 
било ново. Увек је било старо и неуслов-
но за живот. Као и у време кад је грађе-
но, и дан - данас  у њему  нема водовод-
не и канализационе  мреже, нити  теле-
фонских прикључака. Електричне енер-
гије има, али оне која „не трпи“ превели-

ка оптерећења. Услови за које се каже да 
су недостојни живљења у 21. веку.

Не чуди због тога што је приоритетан 
задатак Канцеларије за Роме у општини 
Оџаци од њеног оснивања било изнала-
жење могућности да се обезбеди „кров 
над главом“ за 35 ромских породица  из  
насеља надомак Богојева. Први корак  у 
том правцу начињен је почетком октобра 
месеца текуће године. Наиме, тада  је на 
седници Општинког већа  општине Оџа-
ци усвојена  Стратегија  одрживих  стам-
бених решења за становнике ,,Новог на-

сеља“ у Богојеву.
Охрабрен „зеленим светлом›› које је 

Општинско веће дало Стратегији, коор-
динатор ромске канцеларије при општи-
ни Оџаци Андрија Ђурић оптимиста је 
кад је реч о исељавању неусловног  ром-
ског насеља.

-Пред нама је период у ком морамо 
обезбедити грађевинске и друге дозво-
ле које су неопходне за изградњу. Апли-
цирали смо  на конкурс који је расписа-
ла Европска унија и очекујемо  да нам  
средства за реализацију пројекта буду 
одобрена у децембру месецу. Са своје 
стране локална самоуправа ће обезбеди-
ти инфраструктурно опремљене парце-
ле за градњу кућа у грађевинкој зони, а 
пројекат ће суфинансирати и са 15 посто 
средстава од његове укупне вредности - 
рекао је Ђурић, додавши да ће се куће 
за ромске породице градити у свим на-
сељеним местима општине.

-Испоштоваћемо жељу већине станов-
ника „Новог насеља“ да остану у Бо-
гојеву. У том месту градиће се највише 
кућа, које ће, као и у осталим местима, 
задовољавати европске стандарде стано-

вања. Стамбено збрињавање је само је-
дан сегмент. Оно на чему у Канцеларији 
радимо је и економско оснаживање ром-
ских породица из Богојева. Крајњи циљ 
је да се Роми из Богојева који  деценија-
ма  живе „изоловано“ од  већинског на-
рода и припадника других националних 
мањина социјализују попут својих суна-
родника из Оџака и Дероња - истакао је 
Ђурић.

Уз ограду да је назахвално говорити о 
роковима до којих би цео посао на изме-
штању ромских породица из „Новог на-
сеља“ требао да се реализје, Ђурић каже 
да је реално да се то деси  за две и по до 
три године.

-Доста послова је већ урађено. Оно 
што предстоји је расписивање тендера 
за избор фирме којој ће бити поверени 
послови на изградњи. Уколико све буде 
ишло по плану, очекујем да се уговор о 
почетку градње потпише у јуну месецу 
2017. године. Од  дана потисивања до 
краја градње рок је две године - рекао је 
координатор Канцеларије за ромска пи-
тања општине Оџаци Андрија Ђурић.

У. Меселџија

Ko 1970 bersh ko nakhlo veko, khoni 
beshipasko than pashe uzaro Bogojevo, 
jek taro inja beshipaske thana tari komuna 
Odjaci, akhardja „nevo“.Avdive 45 bersh 
taro keripe, „Nevo beshipasko than“ ni o 
manusa kola odothe djivdinena na akhfaren 
nevo. Ko chachipe, odova na sine nevo 
nikada. Sine purano thaj na basho djivdipe. 
Sar em ko vakti kana kerdjape, avdive da 
naje panjeski thaj kanalizacijaki mreža, numa 
telefoni. Struja isi, numa okoja so naje but 
zorali. Bshipasko shaipe basho kovaphenol 
pe kaj naje basho manushengo djivdipe ko 
XXI veko.

Knahchi naje bage so i prioritetno buti tari 
Kancelarija basho Rrom ki komuna Odjaci 
sar phravdjape sine te arakhol pe shaipe te 
arakhipe „krovo upralo shero“ basho 35 
rromane familije taro beshipasko than pashe 
uzaro Bogojevo. Angluno djaipe ko odoja 
rid kerdjape ko starto taro ćhon oktobri akale 
bershste. Numa, ki beshutni taro Komunako 
veche Odjaci liljape Strategija taro kheresko 
reso basho manusha taro „Nevo beshipasko 
than“ ko Bogojevo.

Zorardo „ zeleno shefkoja“ kova 
Komunako veche dindja ki Strategija.
koordinatori tari rromani kancelarija ki 
komuna Odjaci Andrija Djurich optimisti 
tano kana lafi taro raselipe taro rromano 
beshipasko than.

- Anglal amende vakti ano kova valjani 
te kera gradjevinsko thaj avera dozvole 
kola valjani te keren pe o khera. Kerdjam 
aplikacija ko konkursi kova kerdja i EU thaj 

adjikeraja te o thajra bashi realizacija taro 
projekti oven dinde ko chon decembar. Tari 
pli rig o lokalno zor ka kerol parcele kola ka 
ovol olen sa e infrastruktura basho khera, a 
o proekti ka sufinansirinol 15 procentijencar 
tasro sa kozom koshtini – phendja o Djurich, 
thaj phendja kaj basho rromane familije ka 
keren pe khera ko sa o beshipaske thana tari 
akaja komuna.

- Amen ka respektuina o mangipa taro 
sa o manusha taro „Nevo beshipasko than“ 
te achon ko Bogojevo. Ano odova than ka 
keren pe em but khera, kola sar em ko avera 
thana, ka pheren sa e evropake  standardija 
taro beshipe. Akaja buti samo jek segmenti. 
Okova so ki Kancelarija keraja odova 
ekonomijako zoralipe taro rromane familije 
taro Bogojevo. Agorutno cilj te o Rroma 
taro Bogojevo kola bershencar djivdinena 
„izoluimo“ taro avera manusha socilazuinen 
pe sar avera Rroma taro Odjaci thaj Deronje 
– phednja o Djurich.

Ov panda phenol kaj nashti kerol pe lafi 
taro vakti kana ka ovol raselipe taro akava  
beshipasko than, numa o Djurich phenol kaj 
sa akaja buti valjani te ovol ko agor basho 
duj, trin bersh.

- Bari buti kerdjape. „Finalno kotor“ te 
ramosarol pe tenderi bash firma kolake ka dol 
pe te kerol buti basho keripe taro khera. Ako 
ovol sa premalo plani, adjikerava te odova 
ovol ko juni 2017 bersheste. Taro dive taro 
ramosardipe taro kontrakti firmaja koja ka 
kerol buti te agorisinol e buti roko duj bersh 
– phendja koordinatori tari Kancelarija basho 
rromane puchipa Odjaci Andrija Djurich.

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВИХ СТАМБЕНИХ РЕШЕЊА ЗА СТАНОВНИКЕ РОМСКОГ НАСЕЉА НАДОМАК БОГОЈЕВА

LILJAPE STRATEGIJA BASHO KHERESKE RESO BASHO MANUSKA TARO RROMANO BESHIPAKO THAN PASHE UZARO BOGOJEVO

„Кров над главом“ за 35 ромских породица

„Krovo upralo shero“ basho 35 romane familije

Оџачка локална самоуправа обезбедиће  инфраструктурно опремљене плацеве  и суфинансираће пројекат изградње кућа за ромске породице 
из Богојева са 15 посто од његове укупне  вредности.

Lokalno zor taro Odjaci ka obezbedinol phuv onfrastrukturaja thaj ka finansirini projekti te keren pe khera basho rromane familije taro Bogojevo 15 
procentijenca taro sa kozom valjani te dol pe thajra.


