Зрењанин
25. јануар 2019. године
Саопштење за медије
Свечано уручени кључеви за 11 станова за избеглице у Зрењанину, у оквиру четвртог
потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији
У Зрењанину су данас, 25. 01. 2019. године, свечано уручени кључеви за 11 станова за
избеглице из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, у оквиру четвртог потпројекта Регионалног
стамбеног програма у Републици Србији (РСП).
Објекат је финансиран из Фонда Регионалног стамбеног програма са 275.000 евра, уз
контрибуцију општине Зрењанин од шест милиона динара. Извођач радова је ГП „Кеј“ д.о.о. Ваљево.
Догађају су присуствовали Ивица Дачић, први потпредсeдник Владе Републике Србије,
министар спољних послова и председник Комисије за координацију процеса трајне интеграције
избеглица, Владимир Цуцић, комесар за избеглице и миграције Републике Србије, Чедомир Јањић,
градоначелник Зрењанина, Њ.Е. Сем Фабрици, aмбасадор, шеф Делегације Европске Уније у Србији,
Њ.Е. Андреа Орицио, амбасадор, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, Ивана Јелић, представник УНХЦРа у Србији, Јане Кнутруд, заменица амбасадора Краљевине Норвешке у Србији, Иван Бошњак,
државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе, Драган Катуца, директор
Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд као и представници других
државних и међународних институција и организација, и корисници.
Први потпредседник Владе Ивица Дачић захвалио се свим учесницима РСП, донаторима као
и локалној самоуправи и грађанима Зрењанина који су у она тешка времена примили велики број
избеглица.
Пре саме церемоније уручења кључева породицама, окупљенима су се обратили и амбасадори
Сем Фабрици и Андреа Орицио, градоначелник Зрењанина Чедомир Јањић, државни секретар Иван
Бошњак, а у име свих корисника захвалио се Горан Томаш.
Потпројекат 4 РСП вредан је више од 13 милиона евра. У оквиру овог потрпојекта додељује
се укупно 661 стамбено решење: 30 монтажних кућа, 261 стан, 300 пакета грађевинског материјала и
70 сеоских кућа.

У потпројекту четири вишестамбени објекти предвиђени су да се граде у 13 јединица локалне
самоуправе. Из овог потпројекта две зграде су сада усељене а у току је градња у Лозници, Неготину,
Темерину, Сомбору, Брусу, Бору, Ужицу (Севојно), Старој Пазови (Голубинци), Оджацима,
Врњачкој Бањи и Кладову.
Рeгиoнaлни стамбени прoгрaм (РСП) je зajeднички вишeгoдишњи прoгрaм Републике Србије,
Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Хрватске, кojи имa зa циљ дa oбeзбeди трajнa стaмбeнa
рeшeњa зa нajугрoжeниjе избeгличке пoрoдице, из све четири земље, од којих је највише у Србији.
Спроводи се уз подршку ОЕБС-а, УНХЦР-а и Банке за развој Савета Европе, а финансиран је
првенствено донаторским средствима Европске уније, која је и највећи донатор, затим Сједињених
Америчких Држава, Немачке, Норвешке, Италије, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга,
Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке.

За више информација можете да се обратите Светлани Палић из Комесаријата за избеглице
и миграције – 064-8281-611, svetlana.palic@kirs.gov.rs

