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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 25.000 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, који је до краја октобра 2022. збринуо готово 
6.730 најугроженијих избегличких породица.

Регионални СТаМБени ПРогРаМ (РСП) У СРБИЈИ
новембар 2022.

ВоДеЋа инСТиТУЦиЈа 
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (КИРС)

ЈеДиниЦа За УПРаВЉаЊе ПРоЈеКТоМ 
ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА У 
ЈАВНОМ СЕКТОРУ Д.О.О.БЕОГРАД

оПШТи ПоДаЦи                                                                                                                    РСП У СРБиЈи У БРОЈКАМА

иСПоРУКа СТаМБениХ ЈеДиниЦа
По СТаМБениМ МоДелиМа

* Процена

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

Износ одобрених бесповратних 
средстава 134 милиона евра

Број стамбених јединица у 
оквиру одобрених пројеката 7.548

Број одобрених пројеката 9

Износ исплаћених бесповратних 
средстава 130 милион евра

Национално учешће 31 милион евра*

Број испоручених стамбених 
јединица 6.730 (89%)

Куповина сеоских кућа
изградња станова
Додела грађевинског материјала
изградња монтажних кућа

укупна

Kуповина станова

7.548
Стамбених јединица

http://regionalhousingprogramme.org/
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СРБ 3 Помоћ за 792 избегличких породица кроз четири различита стамбена 
модела *

Укупни трошкови износ бесповратних 
средстава

национално учешће исплаћена бесповратна 
средства

14,6 милиона евра 10,4 милиона евра 4,2 милиона евра 10,4 милиона евра

СРБ3.К1 СРБ3.К2 СРБ3.К3 СРБ3.К4
изградња 235
станова

изградња 45
монтажних кућа

Додела 299 гМ 
пакета

Куповина 213
сеоских кућа

завршено

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, 
Швајцарска, Италија, Данска, Турска, Луксембург, Шпанија, Кипар, Чешка Република, Мађарска, Румунија и Словачка Република.

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

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

Помоћ за 1.344 избегличке породице кроз четири различита стамбена 
модела *СРБ 4

Укупни трошкови износ бесповратних 
средстава

национално учешће исплаћена бесповратна 
средства

17,7 милиона евра 15,7 милиона евра 2,0 милиона евра 15,7 милиона евра

СРБ4.К1 СРБ4.К2 СРБ4.К3 СРБ4.К4
изградња 261
стана

изградња 69
монтажне куће

Додела 641 гМ 
пакета

Куповина 373 
сеоских кућа

завршено

СРБ 5 Помоћ за 1.862 избегличких породица кроз три различита стамбена 
модела *

Укупни трошкови износ бесповратних 
средстава

национално учешће исплаћена бесповратна 
средства

50.9 милиона евра 37,6 милиона евра 13,2 милиона евра 37,5 милиона евра

СРБ5.К1 СРБ5.К2 СРБ5.К3
изградња 1.267 станова Додела 242 гМ пакета Куповина 353 сеоских

кућа

Очекивани завршетак

друга половина 2022. завршено

СРБ 7 Додела најмање 516 стамбених решења за кориснике одабране у оквиру 
пројеката СРБ2, СРБ4, СРБ5 * и дизајн 708 станова **

Укупни трошкови износ бесповратних 
средстава

национално учешће исплаћена бесповратна 
средства

7,3 милиона евра 7,3 милиона евра - 6,9 милиона евра

СРБ7.К1 СРБ7.К2 СРБ7.К3 СРБ7.К4
Куповина 85
станова

Куповина 211
сеоских кућа

Додела 220 гМ 
пакета

обезбеђивање  
пројектантских услуга за 
изградњу 708 станова

Очекивани завршетак
прва половина 

2023.
прва половина 

2023. завршено

СРБ 8 Додела 857 стамбених решења кроз четири различита стамбена 
модела **

Укупни трошкови износ бесповратних 
средстава

национално учешће исплаћена бесповратна 
средства

31,8 милиона евра 26,1 милиона евра 5,7 милиона евра 25,2 милиона евра

СРБ8.К1 СРБ8.К2 СРБ8.К3 СРБ8.К4
изградња  608 
станова

изградња 30 
монтажних кућа

Додела 140 гМ 
пакета

Куповина 72 
сеоских кућа

Очекивани завршетак
прва половина 

2023.
прва половина 

2023. завршено прва половина 
2023.

Обезбеђивање 1.116 стамбених решења кроз четири различита 
стамбена модела **СРБ 9

Укупни трошкови износ бесповратних 
средстава

национално учешће исплаћена бесповратна 
средства

28,6 милиона евра 24,4 милиона евра 4,3 милиона евра 21,6 милиона евра

СРБ9.К1 СРБ9.К2 СРБ9.К3 СРБ9.К4
изградња 279 
и куповина 190 
станова

Пројектовање
и извођење 57
монтажних кућа

обезбеђивање 
264 гМ пакета

Куповина 326
сеоских кућа

Очекивани завршетак
прва половина 

2023.
прва половина 

2023.
прва половина 

2023.
прва половина 

2023.

Овај документ произведен је уз финансијску помоћ Европске уније. Садржај овог документа не може се ни под којим условима сматрати одразом ставова Европске уније.

Пратите РСП на

СРБ1.К1 СРБ1.К2
Додела 64 монтажне куће Додела 123 пакета грађевинског 

материјала (гМ)

завршено

Додела 64 монтажне куће и 128 пакета грађевинског материјала за 
192 домаћинставаСРБ 1

Укупни трошкови

1,9 милиона евра
износ бесповратних средстава

1,7 милиона евра
национално учешће

0,2 милиона евра

Помоћ за 898 избегличких породица кроз четири различита стамбена 
модела*СРБ 2

Укупни трошкови износ бесповратних 
средстава

национално учешће исплаћена бесповратна 
средства

12,9 милиона евра 11,2 милиона евра 1,7 милиона евра 11 милиона евра

СРБ2.К1 СРБ2.К2 СРБ2.К3 СРБ2.К4
изградња 200 
станова

Додела 119 
монтажних кућа

Додела 334 гМ 
пакета

Куповина 245 
сеоских кућа

завршено

ФинанСиЈСКи и СТаТУС СПРоВоЂеЊа ПРоЈеКаТа
новембар 2022.

http://regionalhousingprogramme.org/
https://twitter.com/rhp_rsp
https://www.linkedin.com/showcase/regional-housing-programme/
https://www.youtube.com/channel/UC8ddV_R3JTV_MWhwbVsItUQ/featured%0D

