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Поруке представника партнерских земаља

Министарка Семиха Боровац
Захваљујући Регионалном стамбеном програму, у БиХ je до сада изграђено 435 стамбених јединица,
док је завршетак још 1.200 планиран за наредну годину. Слободно можемо рећи да је овај програм у
нашој земљи доживео огроман замах, што су препознали и донатори, који су на недавном састанку
у Паризу одлучили да осигурају и додатних 3,1 милиона евра за његов наставак. У предстојећем
периоду очекује се изградња нових стамбених јединица. Планирано је да се у 2019. изгради 294, а
у 2020. години додатних 550 стамбених јединица за породице избеглих и расељених лица. Веома
је битно да овај програм прате мере одрживости повратка, јер сâм кров над главом није гаранција
успешности повратка, а то је наш примарни циљ. Министарство за људска права и избеглице
БиХ ради на томе да осигура додатна финансијска средства за побољшање квалитета живота
повратника у виду боље комуналне и друштвене инфраструктуре, стварања услова за запошљавање
и привређивање, образовање и социјалну заштиту, у чему кључну улогу имају локалне заједнице.

Државни секретар Никола Мажар
Република Хрватска је током 2017. године наставила спровођење пројеката у оквиру Регионалног
стамбеног програма. У том смислу, успешно смо завршили три пројекта: Дом за старија и лица с
инвалидитетом у Глини за 75 корисника, изградњу две стамбене зграде у Книну за 40 породица и
стамбенy зграду у Бенковцу за 21 породицу. Пројекат „Куповина 101 стана“ налази се у завршној
фази и преостало је да се купе још четири стана. Тежиште је сада пребачено на спровођење
пројекта „Организовано реновирање, реконструкција и изградња 62 куће“. Средишњи државни
уред за обнову и стамбено збрињавање у потпуности је посвећен наставку спровођења РСП-а и
у наредним годинама кроз нове пројекте које су у припремној фази, све док и последњи корисник
не буде стамбено збринут.

Mинистар Кемал Пуришић
На крају 2017. године, с изузетним задовољством могу констатовати да је Црна Гора још једном
остварила завидне резултате у имплементацији Регионалног стамбеног програма. Свакако смо
најпоноснији на завршетак изградње 120 стамбених јединица на кампу Коник и усељење преко 670
лица у нове станове. Затварање овог највећег избегличког насеља у Црној Гори, планирано за лето
2018. године након завршетка изградње додатне 51 стамбене јединице, имаће немерљив ефекат
не само на живот овог угроженог становништва, већ и на урбанизацију читавог једног дела града
Подгорице. У току 2017. године завршена је и изградња Дома за стара лица у Пљевљима, у којем
се смештај првих корисника очекује почетком 2018. године и који ће запошљавати 36 особа. Овај
пројекат имаће вишеструке користи за целокупан систем социјалне заштите у Црној Гори. Поред
тога, у Беранама је у току изградња 94 стана за угрожене избеглице из колективног насеља „Рудеш“,
чији се завршетак планира за средину 2018. године. Још неколико других пројеката који су у току
или у фази припреме, обезбедиће у наредних неколико година достојанствен живот великом броју
најугроженијих породица.

Kомесар Владимир Цуцић
Регионални стамбени програм у Србији у фази је пуне имплементације. Ова година је била нарочито
значајна зато што смо завршили изградњу 235 станова за избеглице у београдском насељу Овча и
отворили више од 20 градилишта за станове, међу њима и оно највеће, за изградњу 270 станова у
земунском насељу Камендин. Комесаријат за избеглице и миграције наставиће једнаким интензитетом
и посвећеношћу да реализује Регионални стамбени програм у Србији, са жељом да стамбено збрине
све оне угрожене избегличке породице у Србији које још немају свој кров над главом.
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Кључни догађаји у 2017. години
На крају 2017. године, обезбеђено је близу 2.600 стамбених решења за РСП
кориснике. Очекује се да ће динамика испоруке достићи свој максимум током
2018. године, када је планиран завршетак до 3.500 додатних стамбених решења.
У наставку је дат приказ до сада обезбеђеног броја стамбених јединица по
стамбеном моделу и по државама:

На 11 градилишта завршена
изградња 632 стана:
Книн (40 станова), Глина (75) и
Бенковац (21), Хрватска; ПалеПрача (6), Фоча Устикотлина (9),
Тузла (20), Босански Петровац
(20) и Илиџа (18), Босна и
Херцеговина; Коник (120) и
Пљевља (68), Црна Гора и Овча
(235), Србија

СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗАВРШЕНЕ
ДО СРЕДИНЕ ДЕЦЕМБРА 2017.
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На 41 градилишту започета
изградња 1.128 стамбених
јединица:
Беране (94) и Коник (додатна 51
СЈ), Црна Гора; 18 општина (326)
и Камендин (270), Србија и 20
општина с 387 станова, Босна и
Херцеговина
319 сеоских кућа купљено
широм Србије
255 пакета грађевинског
материјала додељено у Србији и
Босни и Херцеговини
287 кућа реконструисано у
Босни и Херцеговини
109 монтажна кућа додељена
широм Србије
Додатних 9 станова купљено
широм Хрватске

БЛИЗУ 2.600 ПОРОДИЦА
СТАМБЕНО ЗБРИНУТО
КРАЈЕМ 2017.
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СТАТУС СПРОВОЂЕЊА РСП – КЉУЧНЕ БРОЈКЕ
(ЗАКЉУЧНО С ДЕЦЕМБРОМ 2017.)
Број одобрених пројеката

24

Процењена укупна вредност одобрених пројеката

217 милиона евра

Укупан износ одобрених бесповратних средстава

183 милиона евра

Укупно национално учешће

34 милиона евра

Број обухваћених домаћинстава

9.600

Број обухваћених корисника

28.000

Укупно исплаћен износ

85 милиона евра

Додељено стамбених јединица

2.600

Најважнија постигнућа у 2017. години
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Босна и Херцеговина је током 2017. године остварила видљив напредак
у погледу испоруке стамбених јединица кроз четири пројекта чије је
спровођење тренутно у току. Крајем 2017. године завршена је изградња/
реконструкција готово 300 уништених и оштећених кућа за породице
повратника и интерно расељених лица. Поред тога, корисницима су додељена
73 стана у првим зградама чију је изградњу финансирао РСП у Пале Прачи,
Фочи Устиколини, Тузли, Босанском Петровцу и Илиџи. Такође, током прве
половине 2017. године у 20 општина широм земље започета је изградња
стамбених зграда у оквиру пројекта БиХ3, чији се завршетак очекује у другој
половини 2018. године. Ускоро се, такође, очекује и завршетак процеса
одабира корисника за одобрен пројекат БиХ5, који укључује обезбеђивање
додатних 550 стамбених јединица, а почетак његовог спровођења планиран
је за 2018. годину. Тренутно је у припреми и нови пројекат БиХ6.
До сада је завршено близу 500 стамбених јединица, док је током 2018.
године планирана додела преко 1.000 домова у оквиру РСП-а у Босни и
Херцеговини. Пројекти који су тренутно у току, до краја 2020. године треба
да омогуће доделу 2.500 трајних и одрживих стамбених решења у корист
око 9.000 угрожених породица.

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

У Хрватској су током 2017. године успешно завршени радови на три
градилишта. Две стамбене зграде с 40 станова изграђене су у Книну,
а нови станари уселили су се почетком октобра 2017. године. У Глини
су завршени радови на реконструкцији дома за 75 старијих и особа с
инвалидитетом, а зграда је предата Сисачко-мославинској жупанији у јулу
2017. године. Одабраних 75 станара уселиће се почетком 2018. године,
након селекције 30 будућих запослених. Изградња стамбене зграде за
21 породицу у Бенковцу такође је завршена, а станари ће моћи да се
уселе у јануару 2018. године. Поред наведног, 2017. године је у оквиру
пројекта ХР4 купљено додатних девет станова, а све у циљу куповине
станова за најмање 101 корисничко домаћинство.
До краја 2017. године, 262 стамбене јединице обезбеђене су РСП
корисницима у Хрватској, док је за 2018. годину планирана додела још 66.
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ЦРНА ГОРА

У Црној Гори су 2017. године успешно завршени радови на изградњи 12
зграда у подгоричком кампу Коник. Ове зграде сада обезбеђују домове
за 120 најугроженијих породица, које су протеклих 20 година провеле у
шаторима и контејнерима. Поред тога, захваљујући уштедама у оквиру
првобитног пројекта, за становнике кампа Коник и околине биће изграђен
51 додатни стан, чиме се број корисничких породица повећава на 171.
Радови на изградњи дома за старија и лица с инвалидитетом у Пљевљима
завршени су у новембру, а свих 68 станара моћи ће да се усели чим то
временски услови буду дозволили. У Беранама су у фебруару 2017.
године започети грађевински радови којима ће се до краја 2018. године
стамбено збринути 271 особа у 94 стана.
Наредне године планирана је куповина 36 станова за одабране кориснике
из Херцег Новог, као и изградња 50 појединачних кућа у различитим
општинама, чиме ће укупан број РСП стамбених решења додељених у
Црној Гори износити близу 500.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Србија је током 2017. године наставила да остварује значајан напредак у
обезбеђивању РСП стамбених решења, посебно у погледу куповине сеоских
кућа, изградње монтажних кућа и испоруке пакета грађевинског материјала.
Крајем 2017. године, завршена је додела и постављање 109 монтажних
и куповина 319 сеоских кућа. У децембру су приведени крају радови на
изградњи 235 станова у београдском насељу Овча. У главном граду Србије,
тачније у Камендину (општина Земун), исте године отворено је још једно
градилиште где ће смештај бити обезбеђен за 270 корисничких породица.
Поред тога, започети су и важни грађевински пројекти у 18 различитих
општина широм земље у циљу обезбеђивања укупно 381 стамбене јединице.
У Србији је за 2018. годину планирана додела више од 2.000 стамбених
решења, готово 1.000 пакета грађевинског материјала, преко 500
новоизграђених станова и око 500 монтажних и сеоских кућа.
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Упознајте РСП кориснике

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Мирсад и Намира Рамовић су током периода од 1992. до 1996. године
били расељени у Гаражду, Јабланици и Сарајеву. Избеглиштвом се
није завршио трауматичан период кроз који је прошла ова породица,
већ се он наставио недаћом да је њихов син Бењамин на самом
рођењу имао две клиничке смрти. Грешком лекара, Бењамин је
остао деведесетопроцентни инвалид, дете с посебним потребама,
које не чује и не говори. Овај несрећни догађај одредио је судбину
породице Рамовић. Близина болнице и свакодневна медицинска
нега учинили су да све до 2013. године остану у Сарајеву, где су
живели у изнајмљеном стану. Протекле четири године живели су
у оронулој кући у Устикотлини, где је ветар дувао са свих страна,
па им је сваке године требало много дрва да би издржали зиму.
Нови стан у згради изграђеној у оквиру Регионалног стамбеног
програма у Устикотлини, спас је за ову породицу, будући да су услови
за живот далеко бољи у односу на претходне. Брига о Бењамину
и даље одузима много времена његовим родитељима, који га три
пута недељно воде код логопеда, дефектолога и психијатра у Фочу и
Горажде, али постоји могућност да Бењамин проговори и да за две
или три године крене у школу. Уједно, њихова дванаестогодишња
ћерка Амила сада може да се посвети школи, с обзиром да је
изузетна учница с одличним оценама.
Без обзира на многе животне недаће, на Намирином и Бењаминовом
лицу је осмех и истинска жеља за новим животом у бољим условима
захваљујући РСП-у.
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Главне активности
УРУЧЕЊЕ КЉУЧЕВА КОРИСНИЦИМА У ПРВИМ ВИШЕСТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
ЧИЈУ ЈЕ ИЗГРАДЊУ У БИХ ФИНАНСИРАО РСП

У Устикотлини, општина Фоча, Босна и Херцеговина, 31. октобра 2017. године обележен је успешан завршетак изградње девет
станова за избеглице и расељена лица у оквиру РСП пројекта БиХ3.
Још један догађај у оквиру истог пројекта организован је 7. децембра 2017. године у Тузли (БиХ), на којем су уручени кључеви
нових домова за 20 РСП корисничких породица. Пројекат БиХ3 обухвата изградњу укупно 512 станова у 19 општина широм земље,
укључујући и Брчко дистрикт. Овај пројекат напредује добро: до краја 2017. године очекује се завршетак 73 стана, док се за 2018.
годину предвиђа завршетак 399, а преосталих 40 станова 2019. године.

НАСТАВЉЕНО УРУЧЕЊЕ КЉУЧЕВА РСП ПОВРАТНИЦИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
У Босни и Херцеговини је 10. фебруара 2017.
године одржана церемонија у Дервенти,
којом је обележена примопредаја кључева
за 24 корисничке породице. Одабрани
корисници су повратници из Хрватске, који
ће се сада уселити у своје предратне куће
обновљене у оквиру РСП појекта БиХ1.
Вредност пројекта чији се завршетак
очекује 2018. године износи 2,7 милиона
евра.
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Упознајте РСП кориснике

РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА
Јанко (68) и Славка (65) Иванишевић су са своје двоје деце 1995.
године из Книна у Хрватској избегли у Суботицу у Србији, где су
смештај пронашли у једном од бунгалова у некадашњем летњем
одмаралишту надомак језера Палић претвореном у колективни
центар. Иванишевићи су се из ибеглиштва вратили 1999. године у
своју стару кућу у околини Книна, поново изграђену на рушевинама
уништене породичне куће, која је 2006. године постала неадекватна за
становање, због чега су морали да се преселе у викендицу Славкине
сестре која живи у иностранству.
Јанко прима скромну пензију коју је зарадио радећи на железници пре
рата. Славка је пензионисана и месечно прима 160 евра. Њихов син
Александар, који са супругом и двоје деце живи у истом домаћинству,
повремено је запослен и тренутно ради као возач у једној радњи за
продају намештаја. Њихова ћерка Мирјана ради као чистачица у
болници у Книну и има троје деце.
Иванишевићи су захваљујући РСП-у коначно успели да добију
стан у новоизграђеној згради у Книну, у коју су се уселили у октобру
2017. године.
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КОРИСНИЦИМА У КНИНУ ПРЕДАТО 40 СТАНОВА
Средишњи државни уред за обнову и стамбено збрињавање (СДУОСЗ) организовао је 4. октобра 2017. године догађај којим
је обележен завршетак изградње станова за 40 РСП корисничких породица у две стамбене зграде. Корисници су претходно у
другим државама региона живели у колективном смештају, или генерално у лошим животним условима. Укупна вредност
РСП пројекта ХР2 – изградња две стамбене зграде са по 20 станова – износи 3,5 милиона евра, од чега се 75% (2,6 милиона евра)
финансира из РСП Фонда, а 25% представља национално учешће.

ДОМ ЗА СТАРИЈА И ЛИЦА С ИНВАЛИДИТЕТОМ У ГЛИНИ ПРЕДАТ НА УПОТРЕБУ
Жупан Сисачко-мославачке жупаније Иво Жинић и државни секретар Средишњег уреда за реконструкцију и стамбено збрињавање
Никола Мажар потписали су 5. јула 2017. године Уговор о правима и обавезама за коришћење Дома за старија и лица с инвалидитетом
у Глини у оквиру РСП пројекта ХР3, чиме је обележена свечана примопредаја Дома. Укупна вредност реконструкције и проширења
објекта износи 4,3 милиона евра. Оснивач Дома у Глини је Сисачко-мославинска жупанија, док је Државни уред за реконструкцију
и стамбено збрињавање био задужен за његову изградњу и опремање, као и за одабир корисника. Отварање Дома за кориснике
очекује се почетком 2018. године, након завршетка процеса селекције 30 запослених.

www.regionalhousingprogramme.org
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ЦРНА ГОРА
Шемсија Гаши (28) је 1999. године са својим родитељима дошла из
Ђаковице и искусила све услове живота у Кампу: најпре су живели
у платненим шаторима, а затим у малим дрвеним баракама које су
саградили. У лето 2012. године, у великом пожару изгорели су сви
шатори и бараке, оставивши станаре Кампа без ичега. Захваљујући
брзој реакцији Владе Црне Горе, UNHCR-а, CEB-а и осталих партнера,
одмах су обезбеђени привремени шатори који су убрзо затим замењени
контејнерима с прикључцима за воду и струју, фрижидерима, шпоретима
и основним намештајем.
Шемсија има тринаестогодишњег сина који у школу иде организованим
превозом из Кампа. Превоз до градских школа свакодневно организује
Министарство рада и социјалног старања Црне Горе за сву децу из
Кампа, чиме је проценат деце која напуштају школу сведен на минимум.
Шемсија редовно учествује на женским радионицама у организацији
Црвеног крста, у оквиру којих Ромкиње имају прилику да разговарају
и потраже решења за изазове с којима се суочавају у свакодневном
животу. Такође се организују и едукативне радионице о здравственим
и социјалним питањима с високим процентом посећености међу
становницима Кампа, чиме се доприноси прилагођавању житеља
Кампа свакодневном урбаном животу.
Шемсија и њен син уселили су се у нови стан чију је изградњу у једној
од 12 новоизграђених зграда финансирао РСП. Осмех на њиховим
лицима говори у прилог томе колико су захвални за шансу да започну
живот у бољим условима.
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У НОВЕ ДОМОВЕ УСЕЛИЛО СЕ 120 ПОРОДИЦА ИЗ КАМПА КОНИК У ЦРНОЈ ГОРИ

У Конику је 15. новембра 2017. године организована церемонија примопредаје станова чију је изградњу финансирао РСП за 120
најугроженијих породица из кампа Коник. Изградњу ових 120 станова предатих на употребу финансирао је РСП, као и 51 додатни
стан који ће корисницима бити додељени у јесен 2018. године.
Овај РСП пројекат (МНЕ2) надовезује се на претходну активност коју је Европска комисија финансирала кроз ИПА фондове, када
је 48 станова додељено угроженим становницима Коника у јесен 2015. године. Заједно са становима финансираним преко ИПА
фондова, РСП пројекат треба да допринесе дефинитивном затварању насеља Коник крајем 2018. године.

ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА ИЗГРАДЊУ 94 СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ У БЕРАНАМА
Министар рада и социјалног старања Кемал Пуришић,
градоначелник Берана Драгослав Шћекић и представница
амбасаде САД у Црној Гори Лесли Фрериксен, положили су
7. априла 2017. године камен темељац за изградњу 94 стамбене
јединице за смештај расељених лица у Беранама.
Укупна вредност пројекта МНЕ4 процењује се на 4 милиона
евра, од чега ће се 3,6 милиона евра финансирати од средстава
из РСП фонда. У децембру 2016. године потписан је уговор
с извођачем радова, чији је завршетак предвиђен за другу
половину 2018. године.

www.regionalhousingprogramme.org
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Милена Тинтор имала је 13 година када је заједно с родитељима и два млађа
брата избегла из хрватског села Вариводе близу Книна. Са собом су понели
само фото-албуме, а све што поседују оставили су у великој породичној кући
окруженој плодном земљом коју је породица обрађивала деценијама уназад.
Миленина мајка Душанка била је књиговођа, а њен супруг новинар, и како
је Милена са сузама у очима неколико пута поновила, водили су веома
угодан и срећан живот у Хрватској све док није почео рат. Након доласка у
Србију, привремено су се сместили у малу кућу Душанкине рођаке. Будући
да је кућа била у веома лошем стању, одселили су се и почели да живе као
подстанари свуда по Београду и београдским насељима, у све горим и горим
условима. Миленин отац Јован писао је за неколико избегличких часописа,
а мајка Душанка успела је да пронађе посао у једној књиговодственој
агенцији. Њихово троје деце прошло је кроз неколико тешких година док
се нису навикли на ново градско окружење у којем су их деца из школе
исмевала због различитог акцента и због тога што нису имали новац за
књиге и гардеробу.
Душанка и Јован успели су да купе плац у београдском предграђу Крњача и
2003. године почели да граде кућу уз помоћ својих рођака и кредита. Душанка,
Јован и Милена са своје троје деце још увек живе у тој кући. Три пута су се
пријављивали за добијање пакета грађевинског материјала, али су сваки
пут одбијени. Коначно, када је Душанка сазнала за могућност добијања
стана у Овчи, убедила је своју ћерку да још једном покуша. Милена каже да
уопште није веровала да је то могуће. Чак и када је добила потврду да јој је
пријава прихваћена, ни тада није веровала да ће коначно имати сопствени
стан за себе и своје троје деце.
Милена и њена деца су се у децембру 2017. године уселили у нови стан чију
је изградњу финансирао РСП у једној од новоизграђених зграда у Овчи.
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ЗАПОЧЕТА ИЗГРАДЊА 270 СТАНОВА У КАМЕНДИНУ

Полагање камена темељца за изградњу 270 станова у београдском насељу Камендин обележено је 17. новембра 2017. године
догађајем у организацији Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије. Овај пројекат, чији је циљ стамбено збрињавање
1.712 угрожених РСП корисничких породица у Србији, део је пројекта СРБ5, који је у новембру 2014. године одобрила Скупштина
донатора РСП фонда. У 27 општина широм Србије планирана је изградња 1.262 нова стана укупне вредности 46,8 милиона евра,
од чега ће 10,4 милиона евра бити обезбеђено кроз национално учешће. Поред тога, пројекат СРБ5 укључује и доделу 200 пакета
грађевинског материјала и куповину 241 сеоске куће. Завршетак радова у Камендину планиран је за почетак 2019. године, када
ће се уселити корисници – избеглице из Хрватске и Босне и Херцеговине. Одабир корисника за доделу ових станова тренутно је
у току, а примљено је близу 2.000 захтева.

КОРИСНИЧКИМ ПОРОДИЦАМА ИЗ СРБИЈЕ УРУЧЕНИ
КЉУЧЕВИ МОНТАЖНИХ КУЋА И УГОВОРИ О ДОДЕЛИ
ПАКЕТА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
У Београду је 1. септембра уручено 302 уговора о додели пакета
грађевинског материјала породицама које су избегле из Босне
и Херцеговине и Хрватске и живе на територији града Београда.
Испорука је започета у октобру 2017. године, а завршетак уградње
очекује се до јула 2018. године. Ова 302 стамбена решења
представљају део трећег РСП пројекта у Србији (СРБ3). Укупна
вредност пројекта којим ће се обезбедити трајно стамбено
решење за око 700 породица на територији града Београда,
износи 13,6 милиона евра. У оквиру овог пројекта претходно
је већ купљено 69 сеоских кућа, док је ове године обезбеђено
још 235 стамбених јединица завршетком изградње станова у
београдском насељу Овча.

www.regionalhousingprogramme.org

У НЕКОЛИКО ГРАДОВА У СРБИЈИ ЗАПОЧЕТА
ИЗГРАДЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
Током марта 2017. године, Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије организовао је три догађаја – у Сремској
Митровици, Крушевцу и Прокупљу – којима је обележен почетак
радова на изградњи стамбених зграда за стамбено збрињавање
40 избегличких породица у Сремској Митровици, односно по 20
у Крушевцу и Прокупљу. Укупна вредност сваког од наведених
пројектата процењује се на 700, 450 и 400 хиљада евра, а планирано
је да радови на изградњи буду завршени у року од годину дана.
Поред ове три, у спровођењу пројекта СРБ2 учествује укупно девет
општина у Србији. У преосталих шест општина – Параћину, Вршцу,
Бајиној Башти, Шапцу, Кикинди и Шиду – с радовима на изградњи
још 200 станова кренуће се почетком 2018. године.
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Унапређена регионална сарадња
РСП је ојачао суседске
односе и подстакао
партнерске земље на
сарадњу и изградњу
међусобног поверења

Министарка за људска права и избеглице Босне и Херцеговине г-ђа Семиха Боровац, у свом
обраћању на 11. састанку Управног одбора РСП-а одржаном у Паризу, 29. новембра 2017. године,
пренела је заједничко саопштење Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне Горе и Србије, у којем се још
једном потврђује наставак посвећености ових земаља РСП-у. Партнерске земље су у саопштењу
истакле да је у својству програма реконструкције након сукоба, РСП јединствен програм и у
регионалним и у светским оквирима. Поред тога, РСП такође остварује и значајан допринос у
погледу решавања питања смањења сиромаштва, социјалне инклузије и економског оснаживања,
као и пружања подршке Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији у процесу приступања ЕУ.
На основу принципа Сарајевског процеса и Заједничке декларације које су потписали министри
спољних послова Босне и Херцеговине, Црне Горе, Републике Хрватске и Републике Србије,
ми, представници водећих институција четири партнерске земље укључене у спровођење
Регионалног стамбеног пројекта (РСП), овим путем поново потврђујемо своју посвећеност
и преданост обезбеђивању пуне политичке, финансијске, правне, социјалне и других видова
подршке неопходне за окончање дуготрајне расељености настале услед сукоба у региону
током деведесетих година прошлог века.
Како је у неколико наврата истакнуто, РСП и на регионалном и на глобалном нивоу представља
јединствен програм реконструкције након сукоба. Покренут је као део ширег политичког
споразума и представља иницијативу засновану на партнерству између наше четири земље.
Сарадња између наших земаља допринела је обнови међусобног поверења, регионалној
стабилности, промоцији мира и коегзистенције у региону, а што је још важније, дала је конкретне
резултате.

министарка Семиха Боровац

Програм је до данас обезбедио трајна стамбена решења за 2.160 најугроженијих корисничких
породица, што не би било могуће без свесрдне подршке донатора на челу с Европском унијом.
Желели бисмо да искористимо ову прилику и изразимо своју захвалност свим РСП донаторима
за њихово поверење и подршку, која је партнерским земљама омогућила да раде заједно на
изградњи домова и боље будућности онима којима је то најпотребније. Сарадња између четири

За најбољег министра у Савету
министара Босне и Херцеговине
од стране "Независних новина"
проглашена је Семиха Боровац,
министарка за људска права и
избеглице.
"Посебно сам ганута јер је ово
признање подршка читалаца,
грађана БиХ. Ово није признање само
мени, већ целом Већу министара.
Овде сам како бих изразила
призање медијима и новинарама
и њиховој часној професији.
Свима у БиХ нам је потребно више
дијалога, разумевања, поштовања
и самокритичког преиспитивања
властитих ставова. Сигурна сам
да у свима вама који следите овај
пут имамо јаке партнере у борби за
изградњу сигурније будућности за
нашу децу".
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партнерске земље које су радиле заједно на изналажењу и спровођењу решења, показала се
виталном за успех РСП-а. Овим путем, желели бисмо да истакнемо значај одржавања и даљег
унапређења регионалног карактера програма.
---Посветили смо се обезбеђивању трајних и одрживих стамбених решења за најугроженије
избеглице и расељена лица. Што је најважније, такође препознајемо и то да се угроженим
корисничким породицама мора обезбедити приступ комуналним услугама, економским
могућностима и социјалним правима у циљу обезбеђивања њихове трајне и одрживе (ре)
интеграције. У том смислу, ревидирали смо процену потреба за одржив повратак, израдили
планове одрживости и идентификовали мере деловања како би се олакшала (ре)интеграција
РСП корисника у њихове локалне заједнице. Обезбедили смо национално учешће и такође
унапредили и своје имплементационе капацитете.
Сви ми имамо велику одговорност према корисницима програма. Њихова будућност у великој
мери зависи од нашег рада и наставка посвећености РСП-у.
Париз, 29. новембар 2017. године

Видљивост рсп-а
ИЗЛОЖБА У ЕУ ИНФО ЦЕНТРУ, БЕОГРАД

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ

Почетком јануара 2017. године, организована је фото изложба

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (КИРС)
и Развојна банка Савета Европе одржали су 28. фебруара
2017. године у Новом Саду конференцију за новинаре у циљу
представљања најновијих резултата Регионалног стамбеног
програма. Конференција за новинаре организована је у контексту
годишњег састанка повереника КИРС-а, која је ове године била
посвећена спровођењу РСП-а у Србији.

на којој је приказано 60 фотографија и представљени резултати
два стамбена пројекта за избеглице, „Регионалног стамбеног
програма“ и „Подршке Европске уније за унапређење животних
услова присилних миграната“.

КРАТКИ ФИЛМОВИ О РСП КОРИСНИЦИМА
У марту 2017. године завршени су нови кратки филмови о
корисницима из четири партнерске земље: породица Гонџић
уселила се у своју новоизграђену кућу у месту Олово у Босни и
Херцеговини. Илинка Кнежевић из Книна у Хрватској добила је
стан финансиран средствима РСП-а. Драга Вујовић се са својим
сином уселила у нови стан у Никшићу у Црној Гори. Ненад Тумара
добио је нову монтажну кућу у Пећинцима у Србији.

ИНТЕРВЈУ У НЕДЕЉНИКУ
Амбасадор ЕУ у Србији Мајкл Давенпорт и комесар за избеглице

РСП на ХРВАТСКОЈ НАЦИОНАЛНОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ
Гости ТВ емисије под називом „Призма“ емитоване у јуну 2017.
године били су г-дин Ивица Прескар испред водеће институције РСП
у Хрватској – Државног уреда за обнову и стамбено збрињавање и
г-дин Невен Црвенковић из UNHCR-а, који су представили резултате
РСП-а и приказали неколико инсерата из последњег филма о
спровођењу РСП-а у Хрватској. Погледајте снимак емисије

ЧЛАНАК О РСП-У У „DEUTSCHE WELLE“

је на РСП интернет страници. Прочитајте чланак

Новинар медијске куће Deutsche Welle посетио је Београд у јуну
2017. године и у контексту састанака Скупштине донатора/Управног
одбора пратио рад учесника у спровођењу РСП-а, након чега је о
РСП-у објављен чланак на интернет презентацији ове медијске
куће на српском, енглеском и немачком језику. Прочитајте чланак

ДНЕВНЕ НОВИНЕ "ОСЛОБОЂЕЊЕ" О РСП-у

РСП на ТВ N1

Почетком октобра, у дневним новинама „Ослобођење“ објављен

Представници РСП партнерских земаља гостовали су 14. фебруара
у емисији на регионалном ТВ каналу N1. Њиховом заједничком
поруком истакнут је позитиван утицај који РСП остварује на
регионалну сарадњу између земаља. Погледајте снимак емисије

и миграције Републике Србије Владимир Цуцић дали су интервју
за издање српског часописа „Недељник“ од 14. фебруара 2017.
године. Интегрална верзија интервјуа на енглеском језику доступна

је текст о напретку РСП-а у БиХ. Представљени су досадашњи
резултати и наглашена изузетна важност једног оваквог пројекта
како за повратнике, тако и за стабилност у целом региону.

Током целе године организује се велики број промотивних
догађаја током церемонија уручења кључева и почетка
грађевинских радова у све четири партнерске земље,
како би се РСП промовисао на регионалном нивоу и шире.
У циљу јачања односа с локалним и регионалним
медијима, у пролеће 2018. године планиран је регионални
медијски караван, који ће бити организован у блиској
сарадњи с партнерским земљама, СЕВ-ом, UNHCR-ом и
ОЕБС-ом, као и донаторском заједницом.
Циљ каравана је представљање РСП активности и
резултата у све четири партнерске земље медијима
у региону кроз посете РСП корисницима, упознавање
с различитим стамбеним моделима, интервјуе с
националним координаторима и другим учесницима у
програму и сл.

www.regionalhousingprogramme.org
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Рсп састанци
Једанаести по реду састанак Управног одбора Регионалног стамбеног програма и
петнаести састанак Скупштине донатора РСП фонда одржан је 29. новембра у Паризу.

Једанаести по реду састанак Управног одбора Регионалног стамбеног програма и петнаести састанак Скупштине
донатора РСП фонда одржан је 29. новембра у Паризу.
Органи управљања РСП-а састали су се у циљу давања осврта на напредак РСП-а и разговора о будућим приоритетима.
С готово 3.000 угрожених породица стамбено збринутих на крају 2017. године, учесници у РСП-у заједнички су изразили
своје задовољство тренутним напретком и утицајем који програм остварује на регионално помирење на Западном
Балкану.
У знак препознавања доброг напретка, Норвешка и Немачка најавиле су да ће у РСП фонд наменити нова средства:
Норвешка ће издвојити додатних 15 милиона норвешких круна (око 1,5 милиона евра), док ће Немачка обезбедити још
1,5 милион евра. Ова средства надовезују се на намеру Европске уније да 2017. године определи додатних 44,8 милиона
евра за РСП и трећу донацију САД-а из септембра 2017. године у износу од 10 милиона долара.
Скупштина донатора једногласно је изабрала Сједињене Америчке Државе као копредседавајућег Скупштине донатора
РСП фонда и Управног одбора за 2018. годину. Прочитајте чланак

Кључне бројке (закључно с1. децембром 2017. године):

Намењено за РСП:
Опредељено за РСП фонд:
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284 милиона евра
171 милион евра

Одобрено бесповратних средстава:

183 милиона евра

Одобрено бесповратних средстава:

85 милиона евра

Нови доприноси донатора
Известан број донатора је током 2017. године наменио нова средства за РСП фонд, у знак признања напретка
постигнутог протеклих година. Европска унија најавила је да ће до краја године определити додатних
45 милиона евра. Сједињене Америчке Државе у септембру су дале своју трећу донацију у износу од
10 милиона евра. Норвешка је у децембру издвојила додатних 15 милиона норвешких круна (око 1,5 милиона
евра), док ће Немачка до краја године обезбедити још 1,5 милион евра.

СРЕДСТВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЛИЛИ ДОНАТОРИ
284 милиона евра

0,5

Европска унија

24

Луксембург

232 милиона евра

САД
1
Турска

7,5

Немачка
1,3

7

Данска

Норвешка

5

Швајцарска

5

Италија

Г-дин Колин Волф,

Г-ђа Ненси Ајрис,

Г-дин Георг Хагл,

Г-дин Олав Рајнертсен,

шеф сектора за регионалну
сарадњу и програме на Западном
Балкану у оквиру Директоријата
ЕУ за проширење при Европској
комисији:

заменица директора Канцеларије
за Европу, Централну Азију
и Америку у оквиру Бироа за
становништво, избеглице и
миграције (PRM/ECA) Државног
секретаријата САД:

шеф Канцеларије за Западни
Балкан при Савезном
министарству иностраних
послова Немачке:

виши саветник у Канцеларији
за европске послове при
Министарству спољних послова
Норвешке:

Социјални, измирујући и регионални

РСП представља снажан

Немачка је била и наставиће да буде

Задовољство ми је да најавим нова

карактер РСП-а приказује основне

пример регионалног измирења.

посвећена РСП-у. Нашом додатном

средства за РСП фонд у износу од

принципе Европске уније. Сада

Сједињене Државе су програму

донацијом од 1,5 милиона евра РСП

1,5 милиона евра од Норвешке, као

када је темпо спровођења солидан,

допринеле с укупно 30 милиона

фонду истиче се ова посвећеност и

знак поверења Норвешке у програм

неопходно је усмерити напоре ка

долара. Поред тога, Сједињене

уважавају досадашњи импресивни

и захвалности за скорашњи добар

обезбеђивању трајности резултата.“

Државе планирају да наставе с

резултати.“

напредак.“

давањем доприноса допунским
мерама којима се унапређују
животни услови и економска
одрживост за РСП кориснике.“

www.regionalhousingprogramme.org
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РСП тим
Г-дин Ерик Свин придружио се Регионалном стамбеном пројекту на функцији представника Владе Сједињених Америчких Држава.
Г-дин Свин запослен је у Канцеларији за Европу, Централну Азију и Америку у оквиру Бироа за становништво, избеглице и миграције
(PRM) Државног секретаријата САД. Члан је тима који израђује и управња одговором Владе Сједињених Америчких Држава на
избегличка и миграцијска питања на европском контитенту.
Конкретно, г-дин Свин је водећи официр за поменута питања за територију Западног Балкана. У том својству, он надгледа и прати
финансијски допринос Владе Сједињених Држава РСП-у, додатну подршку за одрживост програма којом управљају НВО, као и
подршку Владе Сједињених Држава операцијама UNHCR-а, МКЦК-а и МОМ-а у Европи. Г-дин Свин је дипломатски службеник Државног
секретаријата САД, а претходно је функцију обављао у Москви, русији и Ченају у Индији.
Г-дин Свин долази на позицију г-дина Џерија Каларикала, чији допринос РСП-у изузетно цене сви учесници у спровођењу програма.

Планови за 2018. годину
Година 2018. биће још једна значајна година за РСП, будући да се очекује завршетак
близу 3.500 стамбених јединица и њихова додела квалификованим корисницима у четири
партнерске земље.

• Изградња/реконструкција
преко 700 кућа широм Босне
и Херцеговине;
• Изградња 400 станова у
различитим општинама
у Босни и Херцеговини;
• Додела близу 1.000 пакета
грађевинског материјала и
куповина 370 сеоских кућа
широм Србије;
• Изградња 270 станова
у београдском насељу
Камендин и близу 200
станова у другим општинама
у Србији;

• Изградња 121 монтажне куће
у Србији;
• Куповина 170 станова
у Србији, Црној Гори и
Хрватској;
• Иградња станова за
51 корисника у Конику,
Подгорица и за 94 корисника
у Беранама, Црна Гора
• Реконструкција 62 куће
у Хрватској;
• Изградња 50 кућа у
Црној Гори.

Партнерске земље су на основу преосталих и најављених нових средстава која ће у РСП
фонд бити опредељена у 2018. години, позване да почетком године поднесу пријаве за
добијање бесповратних средстава у оквиру нових пројеката.
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Босна и
Херцеговина

Хрватска

Црна Гора

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