Саопштење за медије
Позив избеглицама из Босне и Хрватске да се евидентирају за стамбено збрињавање
Београд, 11. фебруар 2015. - Ради успешног наставка спровођења Регионалног
стамбеног програма, који има за циљ да стамбено збрине 16.780 најугроженијих
избегличких породица у Републици Србији, Комесаријат за избеглице и миграције
Републике Србије позива све породице избеглица из Босне и Херцеговине и Републике
Хрватске, које нису решиле своје стамбено питање, да се евидентирају у локалном
повереништву у периоду од 18. фебруара до 18. марта 2015. године. Овај позив се односи
на већ евидентиране избеглице, као и на оне који до сада нису евидентирани.
Избегличке породице треба да понесу документацију коју поседују како би се
могло утврдити да ли испуњавају услов за добијање тражене помоћи (односи се на
породице које у власништву имају плац или стамбени објекат коме је потребна
адпатацији/доградња).
У августу 2012. године, као припрема за Регионали стамбени програм, почело је
евидентирање стамбених потреба избеглица у свим јединицама локалне самоуправе у
Србији. Како евидентирање и ажурирање података о евидентираним породицама које су у
стању потребе треба да буде континуирано, неопходно је наставити са наведеним
активностима.
У септембру 2013. године у Србији је почела реализација Региналног стамбеног
програма. До сада су изабрани корисници за доделу пакета грађевинског материјала и
монтажних кућа у оквиру првог потпројекта, док је у оквиру потпројеката 2 и 4 у току
избор корисника за решавање стамбених потреба избеглица давањем у закуп стамбених
јединица са могућношћу куповине и корисника за доделу монтажних кућа.
Рeгиoнaлни прoгрaм стaмбeнoг збрињaвaњa (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи
прoгрaм Републике Србије, Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе и Републике
Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa рeшeњa зa oкo 27.000
нajугрoжeниjих избeгличких пoрoдицa, oднoснo зa oкo 74.000 људи у рeгиoну. Oд тoг
брoja 16.780 пoрoдицa je у Србиjи, тaчниje oкo 45.000 људи. РСП Србије биће спроведен у
наредних пет година кроз више потпројеката.
Регионални стамбени програм Републике Србије вредан је 330 милиона евра.
Регионални стамбени програм све четири земље вредан је 584 милиона евра и финансиран
је средствима Европске уније, која је највећи донатор, Сједињених Америчких Држава,
Немачке, Италије, Норвешке, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, Румуније,
Чешке, Словачке и Мађарске.

