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Кључни догађаји у 2019.
До краја 2019. године, у четири партнерске земље укупно ће бити додељено 6.249 стамбених јединица:

ДОДЕЉЕНЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ
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1.672

пакета грађевинског
материјала додељено
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Статус спровођења РСП-а – децембар 2019.
Број одобрених пројеката

31

Процењена укупна вредност одобрених пројеката

289 милиона евра

Укупан износ одобрених бесповратних средстава

237 милиона евра

Укупан национални допринос

52 милиона евра

Број домаћинстава у оквиру пројеката

11.800

Број корисника у оквиру пројеката

36.000

Укупан исплаћени износ

156 милиона евра

Додељено стамбених јединица

6.249
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Додатни доприноси донатора и продужење РСП-а
Постигнућа РСП-а не би била могућа без великодушности донатора, чијом је љубазношћу током 2019. године обезбеђен
известан број додатних доприноса.
Швајцарска влада је у марту 2019. године издвојила додатну донацију за РСП у износу од 900.000 евра у циљу даљег
финансирања стамбених решења у Босни и Херцеговини и Србији.
Нешто скорије, у новембру 2019. године, у знак континуиране подршке Програму, велики број донатора РСП-а наменио је
додатне доприносе. Немачка је наменила допринос у износу од једног милиона евра, чиме је укупан допринос ове државе
достигао износ од 10 милиона евра. Норвешка је у међувремену наменила 7 милиона норвешких круна (приближно
700.000 евра), док је Швајцарска наменила 500.000 евра, чиме су доприноси ове две државе достигли укупне износе од
7,7 милиона евра и 6,4 милиона евра. Шпанија, која је спровођење РСП-а подржала са 213.000 евра, такође је изразила
спремност да обезбеди додатна средства.
Као највећи донатор РСП-а, поред постојећих 234 милиона евра Европска унија (ЕУ) наменила је и додатна средства, па
ће на овај начин комбинована финално намењена средства омогућити дванаестомесечно продужење РСП-а – до јуна
2022. године – чиме ће се партнерским земљама на најбољи начин омогућити додела циљног броја стамбених решења.
Поменутим доприносима у наредном периоду обезбедиће се средстава која су донатори определили за РСП у износу
од 291 милион евра, у корист 11.800 најугроженијих породица у четири партнерске земље.

Доприноси донатора РСП-у
Укупно намењено: 291 милион евра
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Најважнија постигнућа
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Током 2019. године Босна и Херцеговина остварила је значајан
напредак у спровођењу шест текућих пројеката. У оквиру пројекaта
БиХ1 (сада завршеног), БиХ2 и БиХ4 корисницима је додељено 250
кућа, док су у оквиру пројекта БиХ3 изграђене и усељене четири
вишестамбене зграде у следећим општинама/градовима: Горажде
(20 станова), Брчко дистрикт (8 станова), Фоча (12 станова) и Билећа
(15 станова). Ових 55 станова користиће се по моделу социјалног
непрофитног становања. Поред тога, у склопу пројекта БиХ5
завршен је одабир корисника, а у припреми су тендери за пројекат.
У току је израда пројеката зграда у оквиру пројекта БиХ6.
До завршетка 2019. године у БиХ је изграђено више од 1.200 стамбених
јединица. Тренутно су у току радови на близу 500 породичних кућа и
15 зграда, са укупно 296 станова у 83 општине, од чега је већина у
завршној фази изградње.
Кроз социо-економске мере одрживости подржано је укупно 629
корисничких породица у 55 општина до краја 2019. године. Као резултат,
наведене породице повећале су своје приходе у просеку за готово 40%.
Овакву подршку пружила је организација Catholic Relief Services (CRS),
док су Влада САД, Влада Швајцарске, СЕВ, Министарство за људска
права и избеглице и министарства Ентитета обезбедили средства
за наставак подршке одрживости корисника РСП-а у 2020. години.
Захваљујући фондовима Инструмента ЕУ за претприступну помоћ
(IPA) и Иницијативи Игман, за 74 најугроженије породице у три зграде
тренутно се обезбеђују апарати за домаћинство и основни намештај.
Очекује се да ће до прве половине 2022. године бити додељене
3.202 стамбене јединице за око 10.000 избеглица, расељених лица и
повратника у оквиру РСП-а у Босни и Херцеговини.

ЦРНА ГОРА

Током 2019. године започети су радови на пројекту МНЕ6
„Реконструкција војног објекта за потребе дома за старија лица у
Никшићу“. Очекује се да у овај објекат буду смештена 104 старија лица
и одрасле особе са инвалидитетом током прве половине 2021. године.
У међувремену се у марту 2019. године у оквиру пројекта МНЕ4 271
лице уселило у 94 новоизграђена стана у општини Беране.
Раније ове године у Црној Гори покренут је пројекат МНЕ7 – „Куповина
36 станова у општини Херцег Нови“, који је управо ушао у завршну
фазу. Иако је учињен велики напредак, и даље преостаје доста посла
како у погледу куповине станова, тако и у погледу одговарајућих
административних процедура.
Након јавног позива који је завршен, укупно се 110 породица из
17 општина пријавило за пројекат МНЕ8 – „Изградња најмање 50
појединачних кућа у различитим општинама у Црној Гори“, а припремљен
је и каталог кућа и идејни пројекти за стандардне типове кућа (свака
кућа ће бити прилагођена структури породице и локацији).
У августу 2019. године завршена је припрема главног архитектонскограђевинског пројекта у оквиру МНЕ9 – „Изградња станова за 96
најугроженијих породица у подгоричком насељу Врела Рибничка“.
Започињање грађевинских радова очекује се почетком 2020. године,
док је завршетак изградње планиран за мај 2021. године.
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РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Завршетак неколико пројеката РСП-а у Хрватској обележио је 2019.
годину. Решена су сва питања у вези са финалним трошковима
пројеката, а из финансијске перспективе пројекти ХР2, ХР3, ХР4 и ХР5
сматрају се затвореним. Пројекат ХР6 „Обнова/изградња 62 породичне
куће“ тренутно је у току, при чему ће преосталих 5 кућа бити завршено,
а пројекат затворен 2020. године. Укупна вредност ових шест пројеката
износи приближно 19 милиона евра.
У Хрватској се током 2019. године укупно 73 корисника РСП-а уселило
у нове домове; 38 корисника уселило се у дом за старија лица у Глини
(ХР3), 4 породице своје нове станове добиле су у оквиру пројекта
ХР4, а у оквиру пројекта ХР6 изграђена/обновљена је 31 породична
кућа. Упркос томе што је већ значајан део посла завршен, потребе
стамбеног збрињавања у Хрватској су и даље прилично велике.
Због тога је Скупштина донатора Фонда РСП-а у јуну 2018. године
одобрила три нова пројекта за Хрватску: ХР7 – „Изградња стамбене
зграде за 21 породицу у Вуковару“; ХР8 – „Обнова, реконструкција или
изградња 25 породичних кућа“; и ХР9 – „Куповина 38 станова“, чиме
ће се за још 84 породица обезбедити нова стамбена решења. Укупна
вредност ових нових пројеката износи око 3,9 милиона евра, од чега
ће 2,7 милиона евра финансирати фонд РСП-а, а 1,2 милиона евра ће
бити обезбеђено кроз национални допринос. Грађевински радови у
оквиру пројекта ХР7 званично су започети 30. јула 2019. године, док ће
за преостала два пројекта уговори о додели бесповратних средстава
бити потписани до краја 2019. године.
До завршетка РСП-а 2022. године, у оквиру РСП-а у Хрватској укупно
ће 412 стамбених решења бити додељено у корист приближно 1.000
избеглица, расељених лица и повратника.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РСП се тренутно спроводи у 161 локалној самоуправи широм Србије.
Нови станови тренутно су у фази изградње у 50 локалних самоуправа.
До сада је корисницима РСП-а обезбеђено око 4.000 стамбених решења.
У оквиру пројеката СРБ2, СРБ4 и СРБ5 током 2019. уручени су кључеви
501 изграђеног стана у 13 локалних самоуправа. Тренутно је у току
додела уговора за изградњу 545 станова у 14 локалних самоуправа,
као и радови на изградњи 888 станова у 18 локалних самоуправа.
Истовремено се наставља и спровођење још три компоненте, а
корисници су се уселили у 20 монтажних кућа, 815 породица је добило
подршку у виду доделе пакета грађевинског материјала, а купљено је
и 297 сеоских кућа.
Република Србија и Развојна банка Савета Европе потписале су у
марту 2019. године измену пројекта СРБ8 за обезбеђивање додатних
250 станова у Београду, те укупна вредност овог пројекта износи
23 милиона евра, чиме ће се укупно доделити 852 стамбена решења.
Споразум о гранту у оквиру пројекта СРБ9 за доделу 900 стамбених
решења потписан је у марту 2019. и уз додатна средства одобрена за
доделу 180 сеоских кућа сада износи 22 милиона евра.
У Србији је током 2020. године планирана додела још 2.000 стамбених
решења, а завршетак целокупног Програма предвиђен је до јуна 2022.
године, када ће више од 7.500 корисничких породица РСП-а бити
стамбено збринуто.
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Упознајте кориснике Регионалног стамбеног програма
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Kемал и Aдиса Ћорић, Подвележје, Босна и Херцеговина
Захваљујући РСП-у Кемал Ћорић је недавно добио прилику за повратак у Подвележје, сеоце на планини Вележ
у близини Мостара. У августу 2019. године Кемал се уселио у новоизграђену кућу са својом супругом, двоје
деце – сином од 14 и ћерком од две године – и својим родитељима.
Због ратних разарања 1992. године, још као дечак у то време, Кемал је био принуђен да напусти породични
дом. „Колико се сећам, као расељена лица селили смо се 11 пута“, каже Кемал. „Било је неподношљиво свих
тих година“.
Кемал се у међувремену оженио и сада има двоје деце. Због здравствених проблема, за живот зарађује
узгојем стоке. Купио је овце за производњу млека и сира, које затим продаје комшијама у окружењу. Његова
супруга има хонорарни посао. Иако се његови родитељи присећају потешкоћа у вези са повратком у кућу
која је била у рушевинама, осећају олакшање што је њихов нови дом сада завршен: „Сада се поново осећамо
као код куће, тамо где припадамо.“
Ћорићи су за РСП чули преко Федералног министарства Босне и Херцеговине за расељена лица и избеглице
(ФМРЛИ). „Свих ових година пријављивао сам се за добијање помоћи за обнову куће кад год се указала
прилика“, примећује Кемал, „али РСП је једини програм који је заиста помогао мојој породици.“
У августу 2019. године донатори и учесници у РСП-у имали су задовољство да породицу Ћорић посете у
њиховом новом дому током обележавања доделе хиљадите стамбене јединице РСП-а у БиХ.
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Главне активности
ДОДЕЉЕНА ХИЉАДИТА СТАМБЕНА ЈЕДИНИЦА ЧИЈУ ЈЕ ИЗГРАДЊУ ФИНАНСИРАО
РСП У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

У Мостару су 28. августа 2019. године уручени кључеви хиљадитој корисничкој породици Регионалног стамбеног програма
у Босни и Херцеговини. У оквиру пројекта БиХ4, само је у Мостару од новембра 2018. године обновљено 49 кућа.
Један од корисника, Јозо Рајић, вратио се у село Грабовица надомак Мостара након 26 година расељености. Захваљујући
РСП-у, његов дом, који је пре тога био у рушевинама, сада је обновљен, чиме је повратак његове породице постао реалност.
Министарка БиХ за људска права и избеглице Семиха Боровац изјавила је на церемонији: „Процес повратка и бриге за
интерно расељена лица од кључне је важности за одржавање стабилности и мира у региону, чему је Програм у значајној
мери допринео.“
Са овим се у потпуности сложио Ђанлука Ванини, шеф Операција Делегације ЕУ у БиХ, истичући и да ће у Босни и
Херцеговини захваљујући РСП-у више од 3.200 породица бити стамбено збринуто, на тај начим пружајући им прилику да
поново започну свој живот. Поред стамбеног збрињавања, кључни значај за њихову успешну интеграцију има и социоекономска подршка за проналажење запослења.
У име UNHCR-а и ОЕБС-а, Ан-Кристин Ериксон, регионална представница UNHCR-а за југоисточну Европу, додала је да је
РСП пример координиране сарадње, посвећености и поверења свих учесника у програму.
ПУШТЕНА У УПОТРЕБУ ПРВА ЗГРАДА ЧИЈУ ЈЕ
ИЗГРАДЊУ ФИНАНСИРАО РСП У БРЧКО ДИСТРИКТУ

НОВИ ДОМОВИ ДОДЕЉЕНИ КОРИСНИЧКИМ
ПОРОДИЦАМА У ФОЧИ И БИЛЕЋИ

У Брчком су 6. јуна 2019. свечано уручени кључеви нових
домова за осам корисничких породица (27 особа) у првој
завршеној згради чија је изградњу финансирао РСП у
Брчко дистрикту.

Корисници РСП-а и учесници у пројекту обележили су
11. децембра 2019. године усељење 27 најугроженијих
избегличких и породица расељених лица у нове станове
чију је изградњу финансирао РСП у Фочи (12 породица) и
Билећи (15 породица).

Један од корисника новоизграђених станова, Фахрудин
Калесић, изразио је своје олакшање. „Након 26 година и
селидби из једног у други смештај, моја породица ће коначно
моћи заувек да се скраси“, рекао је.
„Желео бих да све избеглице и расељена лица имају кров
над главом и буду срећни као ми данас“.
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Приликом свечаног откривања РСП плочице на улазу у зграду
у Билећи, министарка Боровац је изјавила: „Овај програм
изнова потврђује не само доделу стамбених јединица, већ
и спремност свих грађана Босне и Херцеговине на суживот.“
Корисник Бошко Савић је рекао: „Не могу да искажем своју
срећу и задовољство када погледам у ову прелепу зграду.
Говорим пред свим својим дивним комшијама и свима нама
бих пожелео дуг и срећан живот у нашим новим домовима.“
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Упознајте кориснике Регионалног стамбеног програма
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Пејо и Нада Зец, Врбовац, Хрватска
Захваљујући РСП-у, брачни пар из Хрватске чију је будућност угрозио рат и који се годинама мучио у скученом
смештају, коначно се уселио у кућу адекватну за породични живот.
„Нова кућа је супер“, каже Пејо Зец, који са супругом Надом и троје деце ужива у простору након што су
годинама делили једну собу у викендици.
Пејо и Нада су из Босне и Херцеговине избегли за Хрватску још као тинејџери 1992. године. „Када сам стигао
у Хрватску, морао сам одмах да нађем посао. Осећао сам се као да сам испао из авиона“, каже Пејо, који је
најпре радио у бродоградилиштима у Ријеци пре него што је пронашао посао у грађевинарству.
Са Надом, коју је познавао из школе, срео се 1998. године. „Поново сам је пронашао у Дарувару. Био је то
леп тренутак.“
Иако је овај брачни пар брзо добио хрватско држављанство, налажење смештаја је било теже. Живели су са
Пејовом мајком у Дарувару, а децу су подигли у једној соби у њеној малој викендици.
Ова породица успела је да у Врбовцу купи земљу на којој се сада налази њихова нова кућа, али је 2004.
године због повреда задобијених на раду Пејо био принуђен да иде на операцију. С обзиром да прима скромну
инвалидску пензију, била му је неопходна помоћ за изградњу куће. За добијање помоћи од РСП-а пријавили
су се 2012. године, а у кућу су се уселили 2018.
Нада још увек не може да верује да њихова породица има кућу само за себе. „Савршено одговара ономе што
волимо: ништа претерано, ништа прастаро, само чисто и модерно“, каже Нада.
Најстарији син, Иван, који је напустио школу да би се запослио у магацину, присећа се како је тешко било
концентрисати се на домаће задатке у старој викендици. Такве проблеме, срећом, неће искусити његова
млађа сестра и брат. Сестра Марина има своју собу, док су услови сада много бољи него раније без обзира
на то што Иван дели собу са својим братом Јосипом.
Прича добијена љубазношћу UNHCR-a
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Главне активности
У ВУКОВАРУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА НОВЕ ЗГРАДЕ КОЈУ ФИНАНСИРА РСП

Учесници у РСП-у окупили су се 30. јула 2019. године у Вуковару на обележавању почетка изградње стамбене зграде
за 21 корисничку породицу.
Говорећи на церемонији, Никола Мажар, секретар Средишњег државног уреда за обнову и стамбено збрињавање,
том приликом изјавио је: „68% средстава намењених за овај пројекат представљају донаторска средства која ће се
употребити за збрињавање најугроженијих особа. Очекујемо да ће радови на изградњи бити завршени за 400 дана“.
Марио Павловић, регионални официр за везу Представништва UNHCR-а за југоисточну Европу, додао је: „Корисници
пројекта су жртве рата. Због тога сви заједно радимо на интегрисаном приступу како бисмо им пружили помоћ за
бољи живот и будућност“.
С овим се сложила и Вилита Бел, в.д. заменица шефа Мисије у Амбасади САД у Загребу, истичући да циљ РСП-а није
био само изградња стамбених зграда – већ предлагање правичних решења за људе који су били присилно расељени.

КОРИСНИЧКЕ ПОРОДИЦЕ УСЕЛИЛЕ СЕ У РЕКОНСТРУИСАНЕ КУЋЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ХР6
Током 2019. године, корисничким
породицама одабраним за добијање
помоћи у оквиру пројекта ХР6 уручени су
кључеви обновљених кућа. До краја 2019.
године укупно ће бити обновљене 57 куће,
док ће обнова још пет кућа бити завршена
током прве половине 2020. године.
Корисничке породице које сада живе
у својим новим домовима изразиле су
захвалност како донаторима РСП-а, тако
и представницима UNHCR-а који су пружили
подршку током читавог процеса.
www.regionalhousingprogramme.org
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Упознајте кориснике Регионалног стамбеног програма
ЦРНА ГОРА

Мирјана Голић, Беране, Црна Гора
Мирјана себе сматра срећном, будући да има здраву децу и унучиће, добар посао и прелеп стан. Нико не
би рекао да не само што је преживела рат у бившој Југославији док су јој ћерке биле још веома мале, већ и
озбиљну аутобуску несрећу због које је десет дана била у коми, након чега јој је једна страна тела привремено
била парализована.
Пре него што је рат почео, Мирјана је живела у градићу Витез у Босни и Херцеговини, где је завршила студије
и упознала супруга с којим је основала породицу. Када је почео рат, њихове две ћерке су имале тек неколико
година. Голићи су се преселили у Беране, где су Мирјана и њен супруг, обоје инжењери електротехнике, убрзо
успели да пронађу посао. Успели су да обезбеде и смештај од општине Беране у насељу Рудеш I за избеглице
из Босне, најпре у виду мање собе, а затим и двособног стана.
Старија ћерка је завршила економију у Подгорици и запослила се у банци, док је млађа, иначе физиотерапеут,
добила помоћ за оснивање фирме од немачке НВО HELP.
У марту 2019. године Мирјана и њена породица уселили су се у један од 92 нова стана чију је изградњу
финансирао РСП у Беранама. „Човек сâм не може да уради ништа без помоћи пријатеља и добрих људи“,
Мирјана закључује. „Захвални смо свима који су нам помогли да пребродимо тешка времена.“
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Главне активности
ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА У КАМПУ КОНИК У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА СТАНОВНИКА

Министарство за рад и социјално старање организовало је 20. новембра 2019. године у кампу Коник „заједничку акцију“
пејзажног уређења и сађења дрвећа у циљу побољшања квалитета живота становника овог насеља. Камп Коник,
који се налази у близини Подгорице, представља најдуже отворени избеглички камп у Европи, у којем су смештени
Роми и балкански Египћани избегли од насиља на Косову 1999. године. Црна Гора је током протеклих неколико година
спровела пројекат финансиран преко ИПА средстава, који се састоји од изградње 48 станова и вишенаменског центра
за становнике кампа. РСП је финансирао изградњу 171 додатне стамбене јединице, чиме је омогућено затварање два
велика колективна центра – кампа Коник I и кампа Коник II – крајем 2018. године.
Поред стамбеног збрињавања становника Кампа, значајни резултати постигнути су протеклих година у погледу
унапређења њихове социјалне инклузије – нпр. кроз регулисање правног статуса или побољшање приступа образовању
и здравственој заштити – уз подршку од ЕУ, UNHCR-а, Црвеног крста и НВО као што је HELP.
Будући да је 20. новембар био Међународни дан деце, у фокусу заједничке акције били су управо најмлађи. Министар рада
и социјалног старања Кемал Пуришић истакао је: „Дрво је симбол заштите животне средине и одрастања у безбедном
окружењу, где се права детета поштују. Тренутно се 738 деце из Коника формално образује и има приступ лекару.“
У НИКШИЋУ ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА ДОМА ЗА
СТАРИЈА ЛИЦА И ОДРАСЛЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

400 УГРОЖЕНИХ ЛИЦА ИЗ КОЛЕКТИВНОГ ЦЕНТРА
РУДЕШ ДОБИЛО НОВЕ ДОМОВЕ У БЕРАНАМА

У Никшићу је 16. септембра 2019. године одржана изузетно
значајна церемонија обележавања почетка изградње
новог дома за старија лица и одрасле са инвалидитетом.
Предвиђено је да пројекат, укупне вредности од приближно
4,8 милиона евра, од којих се 70% финансира средствима из
Фонда РСП-а, своја врата за 104 станара отвори 2021. године.

Преко 400 лица (94 породице) је 26. марта 2019. године
добило нове домове у општини Беране. Захваљујући РСП-у,
бивши становници Рудеша 1 (углавном лица расељена из
БиХ и Хрватске у периоду 1991–1995.) и Рудеша 2 (углавном
интерно расељена лица са Косова из 1999.) сада се трајно
могу уселити у четири стамбене зграде.

Нове просторије – које ће бити обновљене у две постојеће
зграде и посебно пројектоване за лица са ограниченом
способношћу кретања – састојаће се од по 52 собе,
просторија за пружање здравствене неге, простора за
ручавање, соба за активности и библиотеке.

Један од корисника, гдин Вујошевић, изјавио је: „Желео бих
да се, у име своје породице и комшија, захвалим свима који
су допринели нашој срећи данас – коначно имамо место
које можемо назвати домом, што нам даје снагу за нова
постигнућа и успехе.“

www.regionalhousingprogramme.org
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Упознајте кориснике Регионалног стамбеног програма
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Душко и Тања Крајишник, Лозница, Србија
Тања и Душко Крајишник су из свог родног града Зенице у Босни и Херцеговини избегли 1992. године, након
што је избио рат. Душко је отишао у Приједор, а Сања у Зворник са њиховом тада малом ћерком. Након
неколико ратних година раздвојености, доселили су се у Лозницу, која им је дом више од последњих двадесет
година и у којој се родио њихов син.
По доласку у Лозницу, Душко је радио као деминер у Србији, Босни и Херцеговини и Хрватској. „Када сам
улазио у минско поље, нисам размишљао о опасности, само сам мислио да сам ту да бих се побринуо за
своју породицу“, објашњава Душко. „Увек и свугде постоје добри људи“, додаје присећајући се сарадње са
колегама Хрватима и Бошњацима. Након тога, Душко је радио као грађевински радник у Русији, али тренутно
је незапослен. „Двадесет година се сналазим, снаћи ћу се и сад“, каже.
Пре него што су захваљујући РСП-у добили нови стан у Лозници, селили су се укупно осам пута. Упркос томе,
Тања се присећа да су увек имали добар комшилук без обзира где су живели. Чак и пре него што је зграда
била завршена, једна од Тањиних комшиница смислила је најближи пут којим ће долазити да их посети.
Тања и Душко ду одушевљени новим домом. „Педесет квадрата није много простора за нас четворо, али
нама заиста пуно значи“, кажу уз осмех.

12

Главне активности
У ГОЛУБИНЦИМА И ПАРАЋИНУ 50 КОРИСНИЧККИХ ПОРОДИЦА РСП-А УСЕЛИЛО СЕ У НОВЕ ДОМОВЕ

У општинама Голубинци (Стара Пазова) и Параћину 50 корисничких породица РСП-а присуствовало је свечаној додели
кључева за новоизграђене домове одржаној 18. септембра 2019. године.
Присећајући се како је избегао 1995. године, један од корисника у Голубинцима, Стево Булић, захвалио се свим
представницима Републике Србије, донаторској заједници и РСП-у. „Након што сам као дете био рањен, привремено
одвојен од породице и након што сам се неколико пута селио и мењао послове, коначно смо успели да се скрасимо у
Голубинцима. Срећни смо што ће наше двоје деце сада моћи да посећују пријатељи у нашем новом стану. Хвала свима
који су допринели томе да овај нови почетак буде могућ“.
Звјездан Рундек, избеглица из БиХ, рекао је у Параћину: „Имамо пристојно купатило, опремљену кухињу и можемо се
уселити у наредних неколико дана. Веома сам срећан“.
ПОРОДИЦАМА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ И УБУ
ЛЕТОС УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ

ДОДЕЉЕНО 60 НОВИХ ДОМОВА КОРИСНИЧКИМ
ПОРОДИЦАМА У КЛАДОВУ, НЕГОТИНУ И ЛОЗНИЦИ

У Врњачкој Бањи је 3. августа 2019. године обележено
усељење 20 корисничких породица након завршетка
грађевинских радова у вредности од 600.000 евра.

У Кладову и Неготину су 13. маја 2019. године уручени
кључеви 30 станова чију је изградњу финансирао РСП.
Михајло Дроњак, корисник РСП-а у Кладову, рекао
је: „У Кладову сам провео већину свог живота – преко
25 година“. Овде су ми рођена деца. Данас су они одрасли
– студенти, као што сам и ја био када сам избегао. Селили
смо се шест пута. Данас коначно могу себи да кажем да
ћемо моја породица и ја имати нашу личну адресу.“

Учесници у РСП-у обележили су 6. јула 2019. године доделу
20 станова корисницима РСП-а у Убу.
У име избегличких породица, Милана Николић и њен син
Андреј захвалили су се свима који су допринели успешном
завршетку пројекта.

www.regionalhousingprogramme.org

Кључеви 30 станова чију је изградњу финансирао РСП
уручени су 21. априла 2019. године избеглицама из БиХ и
Хрватске који живе у Лозници.
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Кључни догађаји
РЕГИОНАЛНИ СТАМБЕНИ ПРОГРАМ ПРЕДСТАВЉЕН
НА МИРОВНОМ ФОРУМУ У ПАРИЗУ
Поводом Мировног форума у Паризу одржаног у периоду 11–13. новембра
2019. године, Развојна банка Савета Европе (СЕВ) представила је РСП
окупљенима на Форуму из близу 140 земаља. РСП тиму придружили су се
представници ОЕВС-а, UNHCR-а и Комесаријата за избеглице и миграције
Републике Србије (КИРС).
Форум су отворили Антонио Гутереш, генерални секретар Уједињених нација, председник Француске Емануел
Макрон и Урсуал Вон Дер Лејен, председница Европске комисије, између осталих. РСП је био један од 114 пројеката
изабраних међу 700 пријављених широм света и једини пројекат из региона који се бави одрживим (пост-)
конфликтним решењима.

КОРИСНИЦИ РСП-А И УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТУ ПРОСЛАВИЛИ СВЕТСКИ ДАН ИЗБЕГЛИЦА У
СРБИЈИ И БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Донатори, партнерске земље и међународни учесници у РСП-у обележили су 20. јуна 2019. године Светски дан избеглица
заједно са корисницима у Србији и Босни и Херцеговини.
Учесници у РСП-у из Србије окупили су се у београдској општини Камендин, како би уручили кључеве нових станова
за 270 корисничких породица. Ово је највећа зграда чију је изградњу до сада финансирао РСП, укупне вредности од
11 милиона евра, од чега је 8 милиона финансирано из Фонда РСП-а, док је 3 милиона обезбедио град Београд.
У Сарајеву је Делегација ЕУ организовала догађај у сарадњи са Министарством за људска права и избеглице Босне и
Херцеговине, UNHCR-ом, ОЕБС-ом и СЕВ-ом, на којој су донатори РСП-а и домаће и међународне организације имале
прилику да разговарају са корисницима о утицају који је РСП остварио на њихове животе.
У специјалном издању емисије „In Medias Res“ на националном ТВ каналу „БХТ1“ у Босни и Херцеговини, гостовали
су представници корисника, донатора и носилаца Регионалног стамбеног програма у БиХ. Три корисничке породице
поделиле су своје животне приче. Корисник из Тузле, Дамир Баручић, рекао је: „Нема речи којима се може описати
осећај кад се добије стан, посебно када вам власници куће у којој живите затраже да се иселите. За нас је овај пројекат
неизмерно важан.“

НА РАДИОНИЦИ О НАСЛЕЂУ РСП-А РАЗГОВАРАЛО СЕ О ПОСТИГНУЋИМА РСП-А
И „НАУЧЕНИМ ЛЕКЦИЈАМА“
У Бечу је 10. маја 2019. године одржана радионица о наслеђу РСП-а у организацији СЕВ-а, чији је домаћин био ОЕБС.
Догађај је отворио директор ОЕБС-овог Центра за спречавање сукоба, амбасадор Марсел Песко. Циљ радионице
био је разговор о постигнућима РСП-а и наученим лекцијама, уз осврт на досадашње искуство РСП-а и формулисање
препорука политике које би могле да имају информативни значај за будуће програме у области социјалног и стамбеног
збрињавања избеглица у региону Балкана и шире.
Из РСП-а, који је тренутно у седмој години имплементације, могу се извући вредне лекције о питањима као што су
мултилатерална сарадња, израда и спровођење програма, као и обезбеђивање одрживог утицаја.
Препоруке политике произашле из дискусија, као и темељни преглед документације и интервјуи са корисницима РСП-а,
биће сабрани у јединствени документ током 2020. године.
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Нови филмови РСП-а
Током 2019. године завршен је нови РСП-ов филм „Остајемо овде“, у којем су резимирана досадашња постигнућа РСП-а.
У филму је истакнут конкретан утицај који је Програм остварио на животе хиљада корисника, поред кључних достигнућа
која нису ограничена само на трајно стамбено збрињавање најугроженијих избеглица и расељених лица: РСП је такође
конкретно допринео унапређењу регионалне сарадње и изградњи капацитета институција. РСП је такође истакао и
значај одрживости додељених стамбених решења.
Филм је доступан овде: regionalhousingprogramme.org/media/video

Поред филма „Остајемо овде“, објављена су и четири нова кратка филма са причама корисника РСП-а у четири
партнерске земље. Филмови су доступни на: regionalhousingprogramme на каналу you tube

РСП Босна и Херцеговина 2019.
видео

РСП Хрватска 2019.
видео

РСП Црна Гора 2019.
видео

РСП Србија 2019.
видео

РСП тим
Гђа Ан-Кристин Ериксон, регионална представница UNHCR-а за југоисточну Европу и представница у Босни и Херцеговини,
пензионисала се на јесен 2019. године након 30 година рада UNHCR-у на терену и у седишту у Женеви. У име свих
учесника у РСП-у, желели бисмо да се захвалимо Ан-Кристин на посвећености и конструктивном доприносу раду РСП-а
током протекле три године.
Пожелели бисмо такође и добродошлицу у РСП породицу гђи Ан-Мари Дојчландер, која је у октобру 2019. године преузела
дужност главне координаторке послова за западни Балкан у Регионалном бироу UNHCR-а за Европу. На различитим
позицијама обављала је одговорне функције како у седишту, тако и на терену, укључујући Мауританију, Јордан и доскора
Сенегал, где је била заменица регионалног представника при Регионалном представништву UNHCR-а за западну Африку.

www.regionalhousingprogramme.org
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РСП Билтен децембар 2019.

Перспектива за 2020. годину
До краја 2019. године, уз близу
6.300 стамбених решења
уручених у корист оквирно
19.000 најугроженијих лица,
РСП ће доделити преко 50% од
укупно 11.800 домова колико
је предвиђено. Овај резултат је
импресиван и може се приписати
личном ангажовању, напорном
раду и конструктивном ставу
носилаца РСП-а у партнерским
земљама, уз додатну потпору
у виду снажне и континуиране
подршке од донатора, UNHCR-а,
ОЕБС-а и Развојне банке Савета
Европе.

Подршка од донаторске
заједнице РСП-а посебно је
конкретизована у новембру
2019. године, када су се, како
је већ претходно истакнуто,
донатори сагласили да не
само додатно продуже период
спровођења за 12 месеци, већ је
и неколико њих наменило нова
средства у циљу омогућавања
финансирања продужења.
Оваква великодушност усмерена
је ка једном циљу: максималном
повећању броја породица које
ће до завршетка РСП-а започети
ново поглавље у свом животу
тако што ће коначно имати
пристојне и трајне домове.

Напори свих учесника у
пројекту мораће да се наставе
и током 2020. године и касније,
будући да је план да се додели
3.000 нових јединица 2020.
године, 1.300 јединица 2021.
и остатак од 1.100 током прве
половине 2022. године. Иако
ће фокус остати на ефикасном
спровођењу, током 2020.
године радиће се и на наставку
идентификовања наслеђа РСП-а.
Поред тога, веће интересовање
биће посвећено изгледима
одрживости корисника.

Тим РСП-а унапред се радује још једној години интензивне
и плодне сарадње са свим партнерима, као и бројним
обележавањима почетка и завршетка изградње
који ће уследити!
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Босна и
Херцеговина

Република
Хрватска

Црна Гора

Република
Србија

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.

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

