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Број одобрених пројеката

8
Број стамбених јединица у оквиру
одобрених пројеката

7.129
Укупан износ одобрених бесповратних
средстава

128 милиона евра
Укупан износ исплаћених бесповратних
средстава

50 милиона евра
Укупно национално учешће

25 милиона евра*

Новосаграђена зграда у Сремској Митровици, јун 2018.

ОПШТИ ПОДАЦИ
Република Србија је током 90-их година 20. века услед распада СФРЈ пружила
уточиште за близу 618.000 избеглица из Босне и Херцеговине и Хрватске. Био је
то један од највећих егзодуса становништва после Другог светског рата. Данас у
Србији борави око 28.000 лица са статусом избеглица, а смањење броја је резултат
интеграције у Републици Србији. Већина избеглих се одлучла да остане и трајно се
настани у Србији, узевши држављанство, један број се вратио, док се део одлучио
за одлазак у треће земље.
Све ове године Република Србија је на плански начин из буџетских и донаторских
средстава, стамбено збрињавала најугроженије избегличке породице, збринувши
више десетина хиљада људи. Међутим расположива средства су била несразмерна
потребама, па је Србија покренула иницијативу која је довела до Регионалног
стамбеног програма, кроз који је до јуна 2018. године збринуто готово 2.000
најугроженијих избегличких породица.

КОРИСНИЧКА ПРИЧА
Драган је рођен 1972. године у општини Савски Мост
у Босни и Херцеговини, где је у селу Томина живео са
својим родитељима и браћом и сестрама у великој
кући на имању на којем су узгајали стоку.
Његов отац био је запослен у железници, а мајка
је радила на фарми и старала се о троје деце и
животињама.
У октобру 1995. године, Кузмановићи су били
приморани да напусте своје село. Са собом су
понели нешто одеће и фотографија и заједно са
комшијама на тракторима напустили своје запаљене
куће. Драган је у то време био на фронту, а када се
вратио кући затекао је празно село и спаљене куће,
без икакве идеје где би његова породица могла да
буде и да ли су сви још увек живи.
Родитељи су му привремено били смештени у
колективни центар близу Бања Луке, где их је
Драган и пронашао и заједно с њима наставио пут
Србије. Рођак једног од суседа из Томине потписао
је гарантно писмо за 27 људи из села и све их довео у
своју кућу у Мали Бач, где су остали неколко месеци
док свака од породица није успела да пронађе
смештај и посао.

Кузмановићи су у изнајмљеној кући у Малом Бачу
остали три године, а Драган је радио сваки посао
који би пронашао, углавном на оближњим фармама
или градилиштима. Упознао је супругу и када су
се венчали 1999. године, преселили су се у кућу
њених родитеља у Селенчи. Драган ради у пољу
на трактору, али и помаже својим комшијама у
столарским и грађевинским радовима. Каролина
ради у локалном ресторану.
Каролина је од повереника Комесаријата за
избеглице и миграције у Бачу сазнала за Регионални
стамбени програм и могућност добијања сеоске
куће и одлучила да се пријави. Прикупили су сву
неопходну документацију и поднели пријаву. У
марту 2018. године Кузмановићи су се уселили у кућу
од 200 m2 са великом парцелом обрадиве земље и
неколико додатних објеката за стоку и пилад. Драган
и Каролина имају два сина – деветнаестогодишњег
Даниела и шеснаестогодишњег Дарка, који су
одлични ученици и помажу родитељима у
свакодневним радовима на њиви и са животињама.
„Након толико година коначно имамо своју кућу –
коју сада могу назвати домом. А све то захваљујући
упорности моје супруге“, каже Драган.

Драган и Kаролина Kузмановић, Cеленча
(бач), србија

* Званичан податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта.
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СРБ 1

СРБ1.К1

СРБ1.К2 *

Додела 64 монтажне куће

Додела128 пакета грађевинског
материјала

Одабир корисника

завршен

завршен

Почетак пројекта

октобар 2015.

јун 2015.

Завршетак

прва половина 2017.

друга половина 2016.

Додела 64 монтажне куће и 128
пакета грађевинског материјала за
192 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

1.719.834 евра

СРБ 2
Помоћ за 870 избегличких породица
кроз четири различита стамбена
модела
Одобрење бесповратних средстава и
потписивање уговора о додели гранта

СРБ2.К1

СРБ2.К2

СРБ2.К3

СРБ2.К4

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

1.502.000 * евра

Почетак пројекта

март 2017.

јул 2016.

март 2017.

септембар 2016.

Исплаћена бесповратна средства

Очекивани
завршетак

прва половина
2019.

друга половина
2018.

друга половина
2019.

друга половина
2018.

СРБ3.К1

СРБ3.К2

СРБ3.К3

СРБ3.К4

Изградња 235
станова

Изградња 80
монтажних кућа
(нова процена: 49)

Додела 350 пакета
грађевинског
материјала
(нова процена: 302)

Куповина 50
сеоских кућа
(нова процена: 69)

Одабир корисника

завршен

завршен

завршен

завршен

Почетак пројекта

септембар 2016.

март 2017.

март 2018.

јун 2016.

децембар 2017.

прва половина
2018.

друга половина
2019.

друга половина
2018.

СРБ4.К1

СРБ4.К2

СРБ4.К3

СРБ4.К4

Изградња 261 стана
у 13 општина

Изградња 80
монтажних кућа
(нова процена: 81)

Додела 562 пакета
грађевинског
материјала

Куповина 329
сеоских кућа

Одабир корисника

завршен

завршен

завршен

завршен

2.007.110 * евра

Почетак пројекта

јун 2017.

мај 2016.

јун 2016.

август 2016.

Исплаћена бесповратна средства

Очекивани
завршетак

друга половина
2019.

друга половина
2018.

друга половина
2019.

друга половина
2018.

11/10/2013 - 09/09/2014.
Процењени укупни трошкови

13.062.936 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

11.560.936 евра

Национално учешће

10.283.395 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

Очекивани
завршетак

Национално учешће

2.679.000 * евра

Исплаћена бесповратна средства

8.648.270 евра

СРБ 4*
Помоћ за 1.233 избегличке
породице 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

13.993.100 евра
jун 2018.

* Званичан податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта
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СРБ 5

СРБ5.К1

СРБ5.К2

СРБ5.К3

Изградња 1.266 станова

Додела 250 пакета
грађевинског материјала
(након ревизије: 200)

Куповина 200 сеоских
кућа (након ревизије: 241)

Одабир корисника

у току

у току

у току

Почетак пројекта

друга половина 2017.

прва половина 2018.

август 2017.

Очекивани завршетак

друга половина 2019.

прва половина 2019.

друга половина 2018.

Помоћ за 1.847 избегличких
породица кроз три различита
стамбена модела
Одобрење бесповратних средстава и
потписивање уговора о додели гранта

20/11/2014 - 14/08/2015.
продужење 06/06/2018.

Процењени укупни трошкови

52.043.857 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

38.814.421 евра

Национално учешће

13.229.436 * 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

СРБ7.К1

СРБ7.К2

СРБ7.К3

СРБ7.К4

Куповина 130 станова

Куповина 180 сеоских
кућа

Додела 180 пакета
грађевинског материјала

Обезбеђивање
пројектантских услуга за
изградњу 358 станова

Одабир корисника

завршен

завршен

завршен

завршен

-

Почетак пројекта

октобар 2017.

октобар 2017.

октобар 2017.

октобар 2017.

Исплаћена бесповратна средства

Очекивани
завршетак

друга половина
2018.

друга половина
2018.

прва половина
2019.

друга половина
2018.

01/12/2016 - 02/10/2017.
Процењени укупни трошкови

9.166.861 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

9.166.861 евра

Национално учешће

3.900.300 евра

СРБ 8
Додела 938 стамбених решења за
избегличке породице кроз четири
различита стамбена модела
Одобрење бесповратних средстава и
потписивање уговора о додели гранта

26/06/2017- 31/01/2018
Процењени укупни трошкови

19.873.866 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

Одабир корисника
Почетак пројекта
Очекивани
завршетак

17.990.866 евра

СРБ8.К1

СРБ8.К2

СРБ8.К3

СРБ8.К4

Изградња 358 станова
у 9 општина

Изградња 30
монтажних кућа

Додела 250 пакета
грађевинског материјала
у 108 општина

Куповина 300 сеоских
кућа у 116 општина

-

-

-

-

друга половина
2018.
прва половина
2020.

друга половина
2018.
друга половина
2019.

друга половина
2018.
прва половина
2020.

друга половина
2018.
прва половина
2019.

Национално учешће

1.883.000 * евра

Исплаћена бесповратна средства

-

СРБ 9
Обезбеђивање 900 стамбених
решења (нова изградња и куповина
станова, пре-фаб, грађевински
материјал, сеоске куће)
Одобрење бесповратних средстава и
потписивање уговора о додели гранта

06/06/2018 Процењени укупни трошкови

23.590.391 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

19.859.391 евра

Национално учешће

3.731.000 * евра

Исплаћена бесповратна средства

-

СРБ9. К1а

СРБ9. К1в

СРБ9. К2

СРБ9. К3

СРБ9. К4

Изградња 350
станова у 10
општина

Куповина 100
станова у граду
Београду

Пројектовање
и извођење 50
монтажних кућа
широм земље

Обезбеђивање 200
пакета грађевинских
материјала широм
земље

Куповина 200
кућа села широм
земље

Одабир корисника

-

-

-

-

-

Почетак пројекта

-

-

-

-

-

Очекивани
завршетак

-

-

-

-

-

* Званичан податак на основу потписаних уговора о додели грантова. Коначна цифра ће бити позната након завршетка сваког пројекта
** СРБ6 пројекат није одобрен од стране Скупштине донатора РСП, али су поменута стамбена решења укључена у касније пројекте
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Испорука стамбених јединица по стамбеним решењима

7.129

2.117
1.787
581

Стамбених јединица

1.014

367
121

430

574

200
50

121

411

945

300

129

2015.

2016.

550

30

397

63
100

808

1.277

235

129

1.508

180

Додела грађевинског
материјала

2017.

2018.*

Изградња
монтажних кућа

2019.*

Куповина
сеоских кућа

2020.*

Изградња/куповина
станова

КОНТАКТ ПОДАЦИ
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И
МИГРАЦИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Народних хероја 4, Нови Београд
телефон: +381 11 311 72 72
rhpsrb@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
rhpsrb@piu.rs
www.piu.rs
Пратите РСП на

RHP YouTube Channel

RHP LinkedIn Profile

RHP на twitter-у

www.regionalhousingprogramme.org
Регионални стамбени програм финансира и подржава међународна заједница

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, Шпанија, Луксембург, Кипар, Чешка Република, Мађарска, Румунија и Словачка Република

