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Хрватска Црна Гора СрбијаБосна и
Херцеговина

РСП инфо лист
јануар 2017.

ОПРедељени и уПлаћени 
дОПРинОСи у РСП фОнд
(у милионима евра, закључно 
с децембром 2016.)
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Укупно опредељено: 160,8 милиона евра

Укупно уплаћено: 124,5 милиона евра

МИСИЈА И ОПШТИ ПОДАЦИ  

Преко три милиона људи расељено је унутар 
и ван граница Босне и Херцеговине, Хрватске, 
Црне Горе и Србије услед последица оружаних 
сукоба током деведесетих година прошлог 
века. у протекле две декаде, одрживи напори 
које су уложиле четири погођене државе, као 
и подршка међународне заједнице, већини 
ових људи омогућили су повратак домовима 
или проналажење других трајних решења. 
Међутим, и упркос оваквим напорима, готово 
пола милиона људи остало је расељено широм 
региона.

Процес одабира корисника представља аспект 
од суштинског значаја за РСП. Његова сврха је 
да омогући обезбеђивање стамбених јединица 
у оквиру РСП-а најугроженијим  избеглим и 
расељеним лицима. до краја 2016. године, 
широм четири партнерске земље одабрано је 
више од половине од готово 8.000 корисничких 
породица пријављених за добијање помоћи у 
оквиру постојећих РСП пројеката. Потенцијални 
корисници обавештени су о РСП-у захваљујући 
информативним кампањама које су партнерске 
земље спроводиле још од марта 2013. године у 
тесној сарадњи са унХЦР-ом и ОеБС-ом.

РСП се састоји од четири појединачна државна 
стамбена пројекта које спроводе партнерске 
земље. РСП је програм који првенствено 
финансирају донатори, а донаторски фондови 
чувају се у такозваном „РСП фонду“. Поред тога, 
и партнерске земље обезбеђују национално 
учешће. највећи донатор овој иницијативи је 
европска унија са опредељеним средствима 
у износу од 230 милиона евра од укупно 269 
милиона евра колико је до сада издвојено. 
Остали донатори РСП фонда укључују Сад, 
немачку, норвешку, италију, Швајцарску, данску, 
Турску и луксембург.

Организацијама унХЦР и ОеБС поверен је 
задатак да партнерским земљама пруже помоћ у 
погледу утврђивања корисника који испуњавају 
услове за добијање помоћи, праћења њиховог 
одабира и надгледања да ли им је обезбеђена 
адекватна заштита. Самим тим, ове институције 
имају пресудну улогу у вршењу надзора над 
обезбеђивањем одрживих стамбених решења 
од стране РСП-а за оне кориснике којима је то 
најпотребније. улога Развојне банке Савета 
европе (СеВ) односи се на управљање РСП 
фондом и спровођењем програма, укључујући 
и Техничку помоћ. СеВ је такође задужен 
за координационе активности између свих 
учесника у пројекту.

КОРИСНИЦИ  УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТУ  

Регионални стамбени програм (РСП) 
представља заједничку иницијативу Босне 
и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије 
(партнерских земаља). Циљ овог програма 
је допринос решавању дуготрајног проблема 
расељености најугроженијих избеглица и 
расељених лица након сукоба на територији 
бивше Југославије у периоду 1991-1995, 
укључујући и расељена лица из Црне Горе 
од 1999. године.

Поред обезбеђивања одрживог становања 
прилагођеног потребама корисника, РСП 
такође подстиче и јачање институционалних 
капацитета партнерских земаља, које би у 
будућности требало да се баве питањем 
стамбених потреба не само корисника 
РСП-а, већ и свих осталих својих држављана. 
Поред тога, захваљујући свом регионалном 
карактеру, РСП доприноси побољшању 
суседских односа на тај начин промовишући 
безбедност и стабилност у региону.
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КљуЧни ПОКаЗаТељи 
јануар 2017. године

ПРОЈеКТи у ТОКу
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ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ

22 одобрена пројекта

7.900 домаћинстава у оквиру пројеката

23.000 корисника у оквиру пројеката

186 милиона укупна процењена вредност одобрених 
пројеката

155 милиона укупан износ одобрених бесповратних 
средстава

31 милиона укупно национално учешће

54 милиона укупно исплаћених бесповратних 
средстава

НАПРЕДАК ОСТВАРЕН ДО САДА

СТАМБЕНА РЕШЕЊА ОБЕЗБЕЂЕНА ЗА ПРЕКО 1.000 ПОРОДИЦА

• 250 пакета грађевинског материјала додељено

• 91 стан завршен у 2 нове зграде

• 93 станова купљено

• 63 монтажне куће завршене

• 100 кућа реконструисано

   • 425 сеоских кућа купљено

12 градилишта отворено током 2016. године
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Регионални стамбени програм

СТаМБени МОдели
јануар 2017. године

фоча устиколина, Босна и Херцеговина
Помоћ у реконструкцији за преко 1.400 породица широм БиХ

Обреновац, Србија
Куповина преко 800 сеоских кућа широм Србије

Темерин, Србија
изградња преко 300 монтажних кућа широм Србије

Рума, Србија
додела пакета грађевинског материјала за готово 1.600 
породица широм Србије

ДОДЕлА ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАлА
Расподела пакета грађевинског материјала најпогоднији је модел 
за помоћ корисницима који су већ започели реконструкцију/
изградњу својих породичних кућа, а неопходна им је подршка за 
завршетак радова.

ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И КУПОВИНА СТАНОВА
изградња вишестамбених зграда и куповина станова 
најпогоднија је за кориснике који се одлуче за ре/интеграцију  
у градским срединама.

РЕКОНСТРУКЦИЈА/ИЗГРАДЊА КУћА
изградња или реконструкција кућа најпогоднији је модел за 
кориснике који се одлуче како за повратак у место из којег потичу, 
тако и за интеграцију у локалну заједницу и оне који у свом 
власништву имају кућу чија је реконструкција неопходна.

ДОДЕлА МОНТАжНИХ КУћА
Монтажне куће представљају ефикасно решење намењено 
корисницима који већ поседују сопствену грађевинску парцелу.

КУПОВИНА СЕОСКИХ КУћА
Сеоске куће обично се купују за кориснике који живе у руралним 
срединама, а планирају да живе од пољопривреде.

Реконструкција дома за 75
старијих и особа 
синвалидитетом,  
Глина, Хрватска

изградња 40 станова, 
Книн, Хрватска

изградња 62 стана
никшић, Црна Гора

изградња 120 станова,
камп Коник, Црна Гора

изградња 235 станова,
Овча, Београд

Куповина 101 стана
широм Хрватске

Олово, Босна и Херцеговина
додела пакета грађевинског материјала за 20 породица широм 
БиХ



Хрватска Црна Гора СрбијаБосна и
Херцеговина

Регионални стамбени програм (РСП) основан је у циљу обезбеђивања трајног смештаја угроженим лицима која су добила статус избеглих или расељених лица након сукоба 
на територији бивше Југославије у периоду од 1991-1995. РСП спроводе Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија, а првенствено га финансира међународна 
донаторска заједница. Главни донатор је Европска унија. Преостали донатори су САД, Немачка, Италија, Норвешка, Швајцарска, Данска, Турска, Луксембург, Кипар, 
Румунија, Чешка Република, Словачка Република и Мађарска

Регионални стамбени програм финансира и подржава међународна заједница.

 ВаЖни аСПеКТи РСП-а  

РЕГИОНАЛНИ КАРАКТЕР
Једна од окосница РСП-а је и његов регионални карактер. Све 
четири партнерске земље међусобно блиско сарађују како би 
оствариле свој заједнички циљ. Оне се међусобно подржавају 
и свакодневно размењују информације у циљу одржавања 
стабилног темпа спровођења РСП-а, проналажења синергије у 
раду и учења из међусобних добрих искустава у оквиру РСП-а.

ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ СТРУКТУРА
Партнерске земље задужене су за спровођење Програма и то 
је један од фактора који РСП издваја у односу на већину других 
стамбених пројеката у региону: снажним власништвом над 
Програмом изграђује се институционални капацитет партнерских 
земаља у погледу имплементације пројеката у будућности у 
складу са стандардима ЕУ. Подршка националним структурама на 
располагању је кроз Техничку подршку интегрисану у институције 
за имплементацију у циљу пружања подршке спровођењу и 
управљању Програмом. Техничку подршку финансира Европска 
унија, а усмерава се кроз СЕВ.

САРАДЊА С ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
РСП помаже јачању сарадње између централне власти и 
локалних самоуправа будући да се Програм спроводи у више 
стотина општина у региону. Локалне управе имају висок ниво 
одговорности над пројектима и активно учествују у њиховом 
спровођењу, што укључује набавку и одабир корисника. Оваквом 
сарадњом такође се постиже јачање капацитета локалних управа.

ОДРЖИВОСТ
С визијом да увек тежи јачем друштвеном утицају, а у тренутку 
када је у оквиру Програма остварена изузетно убрзана динамика 
доделе кућа, учесници у РСП-у сагласили су се да интензивирају 
напоре за унапређење одрживости Програма у перспективи. У 
том светлу, донета је одлука да се учесници усредсреде на три 
основна аспекта одрживости: технички, друштвени и економски. 
Циљ је обезбедити да смештај буде повезан с основном 
инфраструктуром, да олакшава друштвену интеграцију и да има 
потенцијал да допринесе економској активности.

 ПеРСПеКТиВа  

До сада је Скупштина донатора РСП фонда одобрила 22 пројекта, 
чиме је обухваћено укупно око 7.900 корисничких породица. До 
краја 2016. године завршено је око 1.000 стамбених. јединица. 
Кључна за РСП ће бити 2017. година, када је планиран завршетак 
и додела преко 3.000 стамбених јединица корисницима који 
испуњавају услове

На следећим локацијама предвиђен је завршетак изградње током 
2017. године:

• изградња 12 стамбених зграда за 120 корисника у 
Конику, у Црној Гори;

• изградња дома за 68 старијих/особа с инвалидитетом 
у Пљевљима, у Црној Гори

• изградња 2 стамбене зграде за 40 породица у Книну, у 
Хрватској;

• изградња дома за 75 старијих/особа с инвалидитетом 
у Глини, у Хрватској;

• изградња стамбене зграде за 21 породицу у Бенковцу, 
у Хрватској;

• изградња стамбеног комплекса у београдском насељу 
Овча, којим ће се обезбедити смештај за 235 породица.

CEB РСП секретаријат / Ceb - RHP@coebank .org
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Додела стамбених јединица по годинама
(2014 – 2016. постојећа; 2017 – 2018. прогнозирана)

Поред наведеног, у Србији је планирана додела преко 800 пакета грађевинског материјала и 200 монтажних кућа, куповина преко 400 
сеоских кућа и изградња још 120 станова. У Босни и Херцеговини се предвиђа реконструкција/изградња преко 800 појединачних кућа и 
изградња око 150 станова.


