
Потпројекат 4 

 Вредност четвртог потпројекта износи 17.709.795 евра, од тога је 15.702.685 евра удео 
РСП фонда, док је 2.007.110 евра национална контрибуција. 

 Предвиђено је да се додели укупно 1.345 стамбена решења. 
 Предвиђена је додела 261 стамбене јединице у 13 општина/градова: Ариље, Бор, 

Врњачка Бања, Оџаци, Сомбор, Стара Пазова, Ужице, Лозница, Брус, Кладово, 
Зрењанин, Темерин и Неготин. 

 Завршен избор корисника у свим јединицама локалне самоуправе. 
 Сви станови усељени. 

 



 

 Предвиђена је изградња 69 монтажних кућа за избеглице и бивше избеглице који живе 
на територијама 18 градова и општина: Бачки Петровац, Инђија, Тител, Ћићевац, 
Деспотовац, Ивањица, Крушевац, Параћин, Прибој, Рашка, Сокобања, Сврљиг, Горњи 
Милановац, Лајковац, Мионица, Пожаревац, Смедерево и Топола. 

 Јавни позив је расписан за 30 монтажних кућа 15. децембра 2014. и трајао је до 29. 
јануара 2015. 

 Одлука о решавању стамбених потреба је објављена 12. августа 2015. године. 
 Избор корисника завршен у септембру 2015. године. 
 Све процедуре јавних набавки су завршене, радови изведени, куће завршене и 

испоручене. 



  
 Након одобрења додатних средстава, омогућена је додела још 39 монтажних кућа 

корисницима који су остали испод црте, а били изабрани у оквиру потпројеката 2 и 4 у 
општинама: Аранђеловац, Прокупље, Пећинци, Уб, Шабац, Шид, Оџаци, Смедерево, 
Панчево, Темерин, Стара Пазова, Сремски Карловци, Бачка Паланка, Ириг, Сечањ, 
Сремска Митровица, Горњи Милановац, Бачки Петровац, Жабаљ, Чајетина и Београд. 
Изградња ових кућа је такође је завршена и куће су испоручене. 

 

 Додела 641 пакета грађевинског материјала. 
 Намењен изабраним корисници који су остали испод црте у оквиру првог потпројекта. 
 Испорука материјала је завршена, све изабране породице добиле су пакете 

грашевинског материјала из потпројекта 4.  



   

 

 Куповина 374 сеоских кућа из РСП фонда и контрибуције Републике Србије. 
 Избор корисника завршен за све куће, и оне финансиране из РСП фонда, и оне из 

контрибуције РС. 
 Сви купопродајни уговори су потписани и куће откупљене, осим једне. 

 

        


