
Потпројекат 2 

 Вредност другог потпројекта износи 12.848.584 евра, од чега је 11.196.583 eвра удео 
Фонда РСП, а 1.652.000 евра је из националне контрибуције. 

 Додела 200 стамбених јединица (од чега 160 станова у закуп са могућношћу откупа и 
40 за социјално становање у заштићеним условима ) за избеглице у следећих 9 
општина/градова: Шид, Сремска Митровица, Шабац, Крушевац, Прокупље, Параћин, 
Кикинда, Бајина Башта и Вршац. 

 Изабрани сви корисници у свим општинама/градовима. 
 Завршено пројектовање и уговорени радови за свих девет локација. 
 Прво од девет градилишта отворено у Сремској Митровици у априлу 2017. године, 

последње у Шиду у јулу 2018. 
 Објекат у Сремској Митровици са 40 станова завршен и кључеви свечано уручени 

корисничким породицама 20. јула 2018. 
 До сада је усељено укупно 145 станова. 

 

 Додела 119 монтажних кућа за избеглице и бивше избеглице које живе на територији 
27 градова и општина: Зрењанин, Панчевo, Смедеревo, Сремска Митровица, Лозница, 
Шабац, Аранђеловац, Бачка Паланка, Жабари, Ириг, Кула, Петровац на Млави, Рума, 
Сечањ, Смедеревска Паланка, Србобран, Сремски Карловци, Стара Пазова, Темерин, 



Топола, Уб и Шид, као и градских општина Београда – Барајево, Обреновац, Сурчин и 
Чукарица. 

 

 Јавни позив је расписан 4. новембра 2014. и трајао је до 19. децембра 2014. 
 Коначна листа реда првенства је објављена 1. септембра 2015. године. 

 Уговори за пројектовање и изградњу потписани у мају 2016. године. 
 Радови почели у новембру 2016. До августа 2018. г. изграђено 114 кућа, а након тога и 

преосталих пет. 
 Додела 334 пакета грађевинског материјала у 29 јединица локалне самоуправе. 
 Из Фонда РСП финансирана је набавка 250 пакета грађевинског материјала за 

кориснике у 20 јединица локалне самоуправе.  



 

 80 пакета грађевинског материјала је контрибуција Републике Србије и спроводи се у 
девет општина. 

 Избор корисника завршен у свих девет општина, као и јавна набавка и испорука 
грађевинског материјала. До августа 2018. г. више од половине корисника завршило са 
уградњом. 

 Свих 334 пакета грађевинског материјала су испоручени корисницима. 
 Куповина 245 сеоских кућа у 20 јединица локалне самоуправе. 
 Завршен избор корисника у септембру 2016. 
 Свих 245 сеоских домаћинстава је купљено и додељено корисницима. 



 

 Куповина сеоских кућа у оквиру ове компоненте је започета у августу 2016. године и 
завршена до фебруара 2017. 

 Ова компонента укључује мали грант (помоћ у материјалу за поправку предметне 
куће). Тендери су завршени у 19 од 20 општина. 

 


