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Број одобрених пројеката

8

Број стамбених јединица у оквиру
одобрених пројеката

7 540

Укупан износ одобрених
бесповратних средстава

€ 134 million

Укупан износ исплаћених
бесповратних средстава

€ 80 million

Укупно национално учешће

€ 31 million*

Kompleks zgrada RSP-a u Beogradu (Kamendin), jun 2019. godine

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, који је до краја септембра 2019.
збринуо готово 3.500 најугроженијих избегличких породица.

Корисничка прича о Зори Војводић, Београд
Зора Војводић је из малог места у околини Бенковца у Хрватској, где је
одрасла у породичној кући са својим родитељима, три сестре и братом.
Зорина мајка је била домаћица, а отац је радио. „Водили смо скроман,
леп живот. У то време претпостављам да нисмо ни били свесни тога“,
каже Зора.
Крајем 1991. године Зора је родила сина који је имао три године када је
избио рат. Њих двоје су заједно са једном од Зориних сестара избегли
неколико месеци пре „Олује“. Подједнако неприпремљени, остали
чланови њене породице придужили су им се касније. „Када су моји
родитељи побегли из куће, мама је тек била поставила ручак који је остао
нетакнут на столу, а врата су остала отворена. Нико ништа није понео“.
По доласку у Србију привремено су се сместили код Зориног ујака
у Ваљеву. Након неколико месеци њени родитељи су се доселили у
оближње село, где су добили напуштен објекат који су успели да оспособе
за живот. Међутим, борили су се да преживе: у прво време помагали су
људима у окружењу са кућним пословима, који су им заузврат давали
храну. Прилагођавање новим условима било је тешко и за Зору: најпре
је радила као дадиља и продавачица у малим радњама, и то без
социјалног осигурања или сталног запослења. У међувремену је добила
и друго дете, што је ситуацију за њу учинило још тежом. Пре него што
се уселила у нови стан чију је изградњу финансирао РСП у Камендину,

селила се шест до седам пута од једног до другог неадекватног смештаја.
У претходном смештају су Зора и њена деца провели 17 година.
„Пре него што смо се доселили у овај простор, са сестром сам куповала
један по један комад намештаја, планирајући и замишљајући како ћу
да уредим стан. Осећам олакшање што коначно имам свој мир – дом
за себе и своју децу.“ Зори се веома допада њен нови комшилук –
равница је подсећа на породичну кућу из детињства. Упркос несигурној
финансијској ситуацији, Зора је задржала свој оптимизам. „Човек мора
да реагује на све што му се деси. А све док смо сви здрави и заједно,
идемо даље“.

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

СРБ1.К1

СРБ1.К2

Додела 64 монтажне куће

Додела 128 пакета грађевинског материјала

Одабир корисника

завршен

завршен

Почетак пројекта

октобар 2015.

јун 2015.

Завршетак

завршено

завршено

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

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

СРБ2.К1

СРБ2.К2

СРБ2.К3

СРБ2.К4

Процењени укупни трошкови

Изградња 200
станова у 9
општина

Додела 120
монтажних кућа
у 36 општина

Додела 300 пакета
грађевинског материјала
(нова процена: 333)

Куповина 250 сеоских
кућа у 20 општина
(нова процена: 245)

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
2021.

друга половина
2019.

друга половина
2019.

завршено

СРБ3.К1

СРБ3.К2

СРБ3.К3

СРБ3.К4

Изградња 235
станова

Изградња 80
монтажних кућа
(нова процена: 46)

Додела 350 пакета
грађевинског материјала
(нова процена: 299)

Куповина 50
сеоских кућа
(нова процена: 214)

Одабир корисника

завршен

завршен

завршен

завршен

Почетак пројекта

септембар 2016.

март 2017.

март 2018.

јун 2016.

завршено

друга половина
2019.

друга половина
2019.

друга половина
2020.

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.
продужење

Процењени укупни трошкови

15.177.486 евра

Очекивани
завршетак

Одобрен износ бесповратних средстава

10.963.918 евра

Национално учешће

4.213.568 * евра

Исплаћена бесповратна средства

10.433.216 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

СРБ4.К1

СРБ4.К2

СРБ4.К3

СРБ4.К4

Изградња 261
стана у 13
општина

Изградња 81
монтажне куће
(нова процена: 69)

Додела 562 пакета
грађевинског материјала
(нова процена: 677)

Куповина 329 сеоских
кућа (нова процена:
405)

Одабир корисника

завршен

завршен

завршен

завршен

Почетак пројекта

јул 2017.

јун 2016.

јун 2016.

август 2016.

Очекивани
завршетак

прва половина
2020.

друга половина
2020.

друга половина
2020.

прва половина
2020.

Процењени укупни трошкови

18.666.664 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

16.659.554 евра

Национално учешће

2.007.110 * евра

Исплаћена бесповратна средства

14.661.100 евра
октобар 2019.

* 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 1.267 станова

Додела 250 пакета
грађевинског материјала
(након ревизије: 200)

Куповина 200 сеоских
кућа (након ревизије: 241)

Одабир корисника

у току

завршен

завршен

Почетак пројекта

друга половина 2017.

друга половина 2018.

септембар 2017.

Очекивани завршетак

друга половина 2020.

друга половина 2020.

прва половина 2020.

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

Процењени укупни трошкови

52.043.857 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

38.814.421 евра

Национално учешће

13.229.436 * евра

Исплаћена бесповратна средства

33.128.636 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 - 02/10/2017.

СРБ7.К1

СРБ7.К2

СРБ7.К3

СРБ7.К4

Процењени укупни трошкови

Куповина 130
станова

Куповина 180
сеоских кућа

Додела 180 пакета
грађевинског материјала
(након ревизије: 221)

Обезбеђивање пројектантских
услуга за изградњу 358 станова
(продужење: 708 станова)

завршен

завршен

завршен

завршен

друга половина
2018.
прва половина
2021.

прва половина
2018.
прва половина
2020.

прва половина
2019.
прва половина
2020.

друга половина
2018.
друга половина
2019.

СРБ8.К1

СРБ8.К2

СРБ8.К3

СРБ8.К4

Изградња 608
Изградња 30
станова у 10 општина монтажних кућа

Додела 136 пакета
грађевинског материјала

Куповина 79 сеоских кућа

у току

у току

у току

у току

прва половина
2019.
друга половина
2021.

друга половина
2018.
друга половина
2020.

прва половина
2019.
друга половина
2020.

друга половина
2019.
друга половина
2020.

продужење

9.166.861 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

9.166.861 евра

Одабир корисника

Национално учешће

Почетак пројекта

Исплаћена бесповратна средства

Очекивани завршетак

-

3.900.300 евра

СРБ 8
Додела 852 стамбених решења за
избегличке породице кроз четири
различита стамбена модела
Одобрење бесповратних средстава и
потписивање уговора о додели гранта

Одабир корисника

26/06/2017- 31/01/2018.

Почетак пројекта

Процењени укупни трошкови

Очекивани завршетак

продужење

28.769.682 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

23.090.866 евра

Национално учешће

5.678.816 * евра

Исплаћена бесповратна средства

7.143.635 евра

СРБ 9
Обезбеђивање 1080 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 - 07/03/2019.
продужење

Процењени укупни трошкови

25.650.185 евра

Одобрен износ бесповратних средстава

21.919.185 евра

Одабир корисника

Национално учешће

Почетак пројекта

Исплаћена бесповратна средства

Очекивани
завршетак

3.731.000 * евра
7.132.000 евра

СРБ9. К1а

СРБ9. К1в

СРБ9. К2

СРБ9. К3

Изградња 350
станова у 10
општина

Куповина 100
станова

Пројектовање
и извођење 50
монтажних кућа
широм земље

Обезбеђивање 200
Куповина 200 кућа
пакета грађевинских села широм земље
материјала широм
земље

СРБ9. К4

у току

у току

у току

у току

у току

прва половина
2019.
прва половина друга половина друга половина друга половина друга половина
2021.
2021.
2021.
2021.
2021.

* 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
2.395

2.309

7.540

64

1.679

1023

Стамбених јединица

601

3
181

1.157
321

668

1.121

164

784
958

799
267
2015 - 2016 - 2017 - 2018.
Додела грађевинског
материјала
* Процена

Изградња
монтажних кућа

474

28

49

35

2019.*

2020.*

2021.**

Изградња
монтажних кућа

Куповина
сеоских кућа

Изградња/куповина
станова

укупна

** Нека од решења биће испоручена током 2022. године (под условом да се пројекат продужи).

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

РСП YouTube каналу

РСП LinkedIn профилу

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

