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Број одобрених пројеката

6
Број стамбених јединица у оквиру 
одобрених пројекатаа

5.215
Укупан износ одобрених 
бесповратних средстава

86,7 милиона евра
Укупан износ исплаћених 
бесповратних средстава

26,3 милиона евра
Укупно национално учешће 

16,8 милиона евра*

ОПШТИ ПОДАЦИ                                                                                                                   
Република Србија је током 1996. године примила око 540.000 избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске. 
Повратак, локална интеграција и активности усмерене ка поновном насељавању које су заједнички 
спроводиле локалне власти и међународни чиниоци, знатно су утицали да се тај број смањи; у мају 2011. 
године, у Србији је још увек било 74.486 лица са статусом избеглица. У међувремену, готово 200.000 
избеглица изабрало је локалну интеграцију као решење кроз стицање држављанства Републике Србије, 
док је 37.000 лица добило помоћ кроз стамбена решења. Упркос томе, потребе избегличког становништва 
за трајним стамбеним решењима још увек су изражене и Србија их решава кроз Регионални стамбени 
програм (РСП).

ЦИЉЕВИ РСП У СРБИЈИ                                                                                                           
Већина избеглих лица која се још увек налазе у Србији сматра локалну интеграцију најпогоднијим и 
најприступачнијим трајним решењем. У складу с дефинисаним активностима, РСП у Србији треба да 
обезбеди трајна стамбена решења за 16.780 угрожених избегличких домаћинстава или 45.000 лица која 
припадају некој од наредне две категорије: 
КАТЕГОРИЈА I (2%) укључује сва лица избегла у периоду између 1991-1995. године, без обзира на њихов 
статус, која станују у колективним центрима или другим облицима колективног смештаја, било формалног 
или неформалног.
КАТЕГОРИЈА II (98%) укључује сва угрожена лица избегла у периоду између 1991-1995. године која се 
налазе у приватном смештају и све бивше носиоце станарског права без трајног решења у држави порекла 
или држави пријема.

Мира Михајловић рођена је у хрватском граду 
Карловцу, одакле је заједно са својом мајком и 
млађим братом избегла 1995. године када је имала 
17 година. Оставили су све што су имали и напустили 
кућу и земљу коју су деценијама обрађивали.
Када су дошли у Србију, Михајловићи су извесно 
време боравили у Јагодини, а затим и у Мионици, 
да би се коначно преселили у Панчево, где је Мира 
упознала свог првог супруга с којим је добила 
ћерку. Нешто касније се преудала и родила сина, 
сада насмејаног петогодишњег дечака који је својој  
мајци главни извор снаге и наде.
Пре три године, од комшија који су преко фондације 
добили сеоску кућу, Мира је чула да испуњава 

услове за добијање стамбене помоћи. Њен сан се 
остварио када јој је пријава за РСП прихваћена и 
Мира је у августу 2016. године постала власница 
сеоске куће коју у Ратарима надомак Обреновца 
изнајмљује последњих неколико година. Кућа од  
85 m2, са стајом и воћњаком у дворишту, надмашила 
је све оно о чему је сањала – њен син Дамјан сада 
има своју собу, четири пса, а ускоро ће породица 
набавити и пилиће.  
“Након толико година неизвесности, сада спавам 
безбрижно. Имам нешто што ћу оставити својој деци 
како никада у животу не би остали без ичега као што 
се мени десило. Ова мисао ми увек измами осмех.”

РСП У БРОЈКАМА
мај 2017.

РегИОНалНИ СТаМБеНИ ПРОгРаМ (РСП) У СРБИЈИ
ВОДеЋа ИНСТИТУЦИЈа
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И 
МИГРАЦИЈЕ (КИРС)

ЈеДИНИЦа За УПРаВЉаЊе ПРОЈеКТОМ
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О.БЕОГРАД

* Званичан податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта.

КОРИСНИЧКА ПРИЧА                                                                                                                

Почетак грађевинских радова на стамбеној згради у Сремској Митровици, април 2017.
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ФИНаНСИЈСКИ СТаТУС ПРОЈеКаТа 
мај 2017.

СРБ 1

Додела 64 монтажне куће и 129 пакета 
грађевинског материјала за 193 домаћинстава

Одобрење бесповратних средстава и 
потписивање уговора о додели гранта

08/04/2013 - 14/03/2014.

Процењени укупни трошкови

2.212.500 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

1.993.000 евра

Национално учешће

219.500 * евра

Исплаћена бесповратна средства 

1.595.144 евра

СРБ 2

Помоћ за 870 избегличких породица кроз 
четири различита стамбена модела

Одобрење бесповратних средстава и 
потписивање уговора о додели гранта

11/10/2013 - 09/09/2014.

Процењени укупни трошкови

13.062.936 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

11.560.936 евра

Национално учешће

1.502.000 * евра

Исплаћена бесповратна средства 

5.489.900 евра

СРБ 3

Помоћ за 715 избегличких породица кроз 
различите стамбене моделе

Одобрење бесповратних средстава и 
потписивање уговора о додели гранта

06/12/2013 - 09/09/2014.

Процењени укупни трошкови

13.642.918 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

10.963.918 евра

Национално учешће

2.679.000 * евра

Исплаћена бесповратна средства 

3.885.820 евра

СРБ 4

Помоћ за1.233 избегличких породица кроз 
четири различита стамбена модела

Одобрење бесповратних средстава и потписивање 
уговора о додели гранта

23/06/2014 - 06/11/2014; 
продужење 14/04/2016 - 12/10/2016.

Процењени укупни трошкови

18.666.664 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

16.659.554 евра

Национално учешће

2.007.110 * евра

Исплаћена бесповратна средства 

3.835.100 евра

СРБ 5

Помоћ за 1.712 избегличких породица кроз три 
различита стамбена модела

Одобрење бесповратних средстава и 
потписивање уговора о додели гранта

20/11/2014 - 14/08/2015.

Процењени укупни трошкови

46.773.758 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

36.348.906 евра

Национално учешће

10.424.852 * евра

Исплаћена бесповратна средства 

11.459.636 евра

СРБ 7

Додела најмање 490 стамбених решења за 
кориснике одабране у оквиру пројеката
СРБ2, СРБ4, СРБ5

Одобрење бесповратних средстава и 
потписивање уговора о додели гранта

01/12/2016 - очекује се потписивање

Процењени укупни трошкови

9.166.861 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

9.166.861 евра

Национално учешће

-

Исплаћена бесповратна средства

-

* Званичан податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта 

Испорука стамбених јединица по 
стамбеним решењима

5 215
Стамбених јединица

Изградња монтажних кућа

Куповина станова

Изградња станова

Додела грађевинског материјала

Куповина сеоских кућа

2015 - 2016 2017E *

1 975703 2 544

2018E *

411

229

63

478

942

200

355

180

580

1603

130

51

* Процена
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СТаТУС СПРОВОЂеЊа ПРОЈеКаТа 
мај 2017.

СРБ1 СРБ1.К1 СРБ1.К2 *

Додела 64 монтажне куће 
и 129 пакета грађевинског 
материјала за 195 
домаћинстава

Додела 64 монтажне куће Додела129 пакета
грађевинског материјала

Одабир корисника завршен завршен

Почетак пројекта октобар 2015. јун 2015.

Завршетак друга половина 2016. друга половина 2016.

СРБ2 СРБ2.К1 СРБ2.К2 СРБ2.К3 СРБ2.К4

Помоћ за 870 избегличких 
породица кроз четири 
различита стамбена модела

Изградња 200
станова у 9 општина

Додела 120 монтажних
кућа у 36 општина

Додела 300 пакета
грађевинског материјала
(нова процена: 338)

Куповина 250 сеоских кућа
у 20 општина

Одабир корисника завршен завршен завршен завршен

Почетак пројекта март 2017. јул  2016. март 2017. септембар 2016.

Очекивани завршетак прва половина 2018. друга половина 2017. прва половина 2018. друга половина 2017.

СРБ3 СРБ3.К1 СРБ3.К2 СРБ3.К3 СРБ3.К4

Помоћ за 715 избегличких 
породица кроз различите 
стамбене моделе

Изградња
235 станова

Изградња 80 монтажних 
кућа (нова процена: 49)

Додела 350 пакета
грађевинског материјала

Куповина 50 сеоских кућа
(нова процена: 69)

Одабир корисника у току завршен завршен завршен

Почетак пројекта септембар 2016. март  2017. септембар 2017. јун 2016.

Очекивани завршетак друга половина 2017. прва половина 2018. прва половина 2018. друга половина 2017.

СРБ5 СРБ5.К1 СРБ5.К2 СРБ5.К3

Помоћ за 1.712 избегличких 
породица кроз три различита 
стамбена модела

Изградња 1.262 стана Додела 250 пакета
грађевинског материјала
(након ревизије: 200)

Куповина 200 сеоских
кућа (након ревизије: 241)

Одабир корисника у току започет започет

Почетак пројекта друга половина 2017. фебруар 2018. август 2017.

Очекивани завршетак друга половина 2018. друга половина 2018. друга половина 2017.

СРБ4 ** СРБ4.К1 СРБ4.К2 СРБ4.К3 СРБ4.К4

Помоћ за1.233 избегличке 
породице кроз четири 
различита стамбена модела

Изградња 261 стана 
у 13 општина

Изградња 81 монтажне
куће

Додела 562 пакета 
грађевинског материјала

Куповина 329 сеоских
кућа

Одабир корисника завршен завршен завршен завршен

Почетак пројекта јун 2017. мај  2016. јун 2016. август 2016.

Очекивани завршетак прва половина 2018. прва половина 2018. друга половина 2018. прва половина 2018.

СРБ7 СРБ7.К1 СРБ7.К2 СРБ7.К3 СРБ7.К4

Додела најмање 490 
стамбених решења за 
кориснике одабране у оквиру 
пројеката СРБ2, СРБ4, СРБ5

Куповина 130 станова Куповина 180 сеоских кућа Додела 180 пакета
грађевинског материјала

Обезбеђивање пројектантских 
услуга за изградњу 358 станова

Одабир корисника завршен завршен завршен Идентификован довољан
број корисника

Почетак пројекта септембар 2017. септембар 2017. септембар 2017. септембар 2017.

Очекивани завршетак прва половина 2018. прва половина 2018. друга половина 2018. прва половина 2018.

* Уградња у току у неколико случајева      ** ажурирано након продужења компонената К2, К3 и К4
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КОНТАКТ ПОДАЦИ

Регионални стамбени програм (РСП) основан је у циљу обезбеђивања трајних стамбених решења угроженим избеглицама  
и расељеним лицима 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. Остали донатори су Сједињене Америчке Државе, Немачка, Норвешка, Италија, Швајцарска, Данска,  

Турска, Луксембург, Кипар, Чешка Република, Мађарска, Румунија и Словачка Републикав

Регионални стамбени програм финансира и подржава међународна заједница

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Народних хероја 4, Нови Београд

телефон: +381 11 311 72 72
kirs@kirs.gov.rs
www.kirs.gov.rs

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА 
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О.БЕОГРАД 

Вељка Дугошевића 54, Београд
телефон: +381 11 308 87 95

office@piu.rs
www.piu.rs

www.regionalhousingprogramme.org

Пратите РСП на

RHP LinkedIn ProfileRHP YouTube Channel


