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МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 

– министар Александар Вулин – 

 

 

Предмет:  Moлба  за пријем делегације грађана из земунског насеља Камендин поводом  

                  нарушавања јавног реда и мира и угрожавања безбедности од стране дијела Рома  

  

 

Поштовани господине Вулин, 

 

Посјетио сам породице погинулих бораца и ратне војне инвалиде, друге прогнане Србе и 

социјално угрожене грађане који су насељени у земунском насељу Камендин на њихов 

позив. Наведене породице идтичу да дио ромске популације дужи временски период 

констатно нарушава јавни ред и мир и угрожава њихову безбедност.  У питању је 50 

породица погинулих бораца и ратних војних инвалида чији су станови саграђени средствима 

Владе Јапана и који живе у улици Душана Мађарчића Корчагина 113/1 и 270 прогнаничких 

породица чији су станови саграђени средствима Европске уније и који живе у улици 

Акробате Алексића 6-14. Такође, у насељу Камендин има преко 100 породица који су добили 

станове крoз тзв. програм социјалног становања и који се суочавају са истим проблемом. 

 

Супруге, мајке и сестре погинулих бораца тврде да проводе своје дане и ноћи углавном 

затворене и закључане у својим становима због страха за безбедност. Са огорчењем су 

истакле да доживљавају примитивне увреде јер их називају курвама, псују мајку четничку и 

говоре им да иду код Туђмана.  Један од проблема јесте прегласна музика и дању и ноћу. У 

случају да се жале на прегласну музику пријете им физичким насиљем и да ће бацити бомбу.   

 

Такође, породице наводе да постоје бројни примјери крађе, отимања и уништавања имовине. 

У 6-7 станова је извршена провала и покрадене су ствари. Дио Рома пресреће старије жене 

испред улаза у зграду и отимају им кесе и новчанике, узимају пошту из сандучета, пењу  се 

на прозоре и бацају блато и земљу. Постоје и бројни други проблеми: око зграда су депоније 

смећа; у пјешачким зонама дио Рома вози аутомобиле 100 и више километара на сат; 

уништени су готово сви саобраћајни знакови. На захтјев станара да им се поставе лежећи 

полицајци, добили су одговоре да надлежних у Граду да нема новца. 

Прије двије године 270 прогнаничких породица се уселило у своје станове у улици Акробате 

Алексића 6-14 у насељу Камендин. У приземљу станује најосетљивији дио прогнаничке 

популације тј. старији људи, породице погинулих бораца,  ратни војни инвалиди, затим 

породице са малољетном дјецом са инвалидитетом и болестима попут аутизма, мултипле 

склерозе и слично. Дакле,  у питању се породице којима је поред крова над главом потребан 

миран живот. Међутим, у најближој околини живи ромска популација у великом броју. 
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Станари избјегличке зграде истичу да дио Рома ремети јавни ред и мир и угрожава њихову 

безбедност. Прогнаничке породице се жале да су изложене свакодневној буци, између 

осталог, и због прегласне музике и близине игралишта. Такође, наводе да дио ромске дјеце 

баца смеће у њихове ограђене терасе, чупа цвијеће и гађа прозоре разним предметима.   

Прије неколико дана непозната лица су сломила канте за смеће и запалили их, што се може 

видјети и на снимку са видео надзора. 

Због горе наведеног породице палих бораца, ратни војни инвалиди, као и други прогнани 

Срби су огорчени и осјећају се препуштени сами себи јер им надлежне институције нису 

осигурале јавни ред, мир и безбедност. По њиховим ријечима закон за дио ромске 

популације не постоји. Могу да раде шта хоће и за то не сносе никакве санкције. Наведене 

породице су највеће жртве рата на простору бивше Југославије јер су протјеране из својих 

кућа и станова због своје националне припадности. Сада у Србији доживљавају 

дискриминацију, понижење, претње физичким насиљем и говор мржње. Поручују да свако 

ко не вјерује да се њихова људска права крше у 21 вијеку у Србији дође и проведе 24 часа у 

њиховом насељу како би се на лицу мјеста увјерио у њихове тврдње.  

 

Желим да Вас замолим да у што краћем временском року примите делегацију грађана из 

земунског насеља Камендин поводом нарушавања јавног реда и мира и угрожавања 

безбедности од стране дијела Рома с циљем да се ријеши наведени проблем. 

 

У Београду, 13. јул 2021. године 

 

С поштовањем, 

                                                  Предсједник Савеза Срба из региона и народни посланик 

                                                                                 Миодраг Линта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


