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Ministarstvo rada i socijalne skrbi Crne Gore 23. ožujka 
2016. godine organiziralo je posjetu gradilištu u Koniku, 
u blizini Podgorice, gdje je upravo započela gradnja 
120 stanova. U stanove će se useliti najugroženije 
romske obitelji iz kampa Konik 1 sa statusom interno 
raseljenih osoba (IRO) s Kosova ili strani državljani s 
prebivalištem ili boravištem u Crnoj Gori. Završetak 
ovog projekta očekuje se tijekom druge polovine 2017. 
godine. Nakon uspješne provedbe projekta u Nikšiću, 
čiji je završetak planiran za svibanj ove godine i kojim 
će se osigurati domovi za 62 ugrožene obitelji, ovo je 
drugi projekt RSP-a koji se provodi u Crnoj Gori.

Osim ministrice rada i socijalne skrbi Zorice Kovačević, 
ovom događaju prisustvovali su i potpredsjednik Vlade 
Vujica Lazović, gradonačelnik Podgorice Slavoljub 
Stjepović, kao i predstavnici donatorske zajednice 
RSP-a, NJ.E. Mitja Drobnič, voditelj Delegacije EU u Crnoj 
Gori, Nj.E. Margaret Ann Uyehara, veleposlanica SAD-a, 
kao i NJ.E. Gudrun Elisabeth Steinacker, veleposlanica 
Njemačke. U posjeti gradilištu bili su i predstavnici 
UNHCR-a i OESS-a.

 Ministrica Kovačević izrazila je zahvalnost donatorima 
za razumijevanje dugoročnog problema u vezi s interno 
raseljenim osobama u Crnoj Gori i regiji. Ona je izjavila 
da je čitava zemlja postala jedno veliko gradilište RSP-a 
i da je ponosna na ono što je postignuto tijekom jedne 
godine – predstojeći završetak gradnje zgrade u Nikšiću, 
početak gradnje u Koniku i skori početak gradnje na 
još jednom RSP gradilištu u Pljevljima.

RPSZ projekt u kampu Konik 1 dio je šire strategije 
zatvaranja kampa koja uključuje i gradnju 48 stanova 
koju financira EU kroz IPA fondove. Gradnja ovih stanova 
završena je prošle godine, a ključevi su dodijeljeni 
odabranim korisnicima u prosincu 2015.

U CRNOJ GORI ZAPOČELA GRADNJA 120 STANOVA U KONIKU

Priča s naslovnice
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 KORISNIČKE OBITELJI U BIH I SRBIJI USELILE SU SE U SVOJE NOVE DOMOVE 

Nakon gotovo 20 godina života u nehumanim uvjetima, nekoliko obitelji u Bosni i Hercegovini i Srbiji konačno se uselilo u nove 
ili obnovljene domove zahvaljujući montažnim kućama, paketima građevinskog materijala i pomoći u obnovi financiranim 
kroz RSP.

Vijesti

  KORISNIČKE OBITELJI 

Obitelj Tepšić iz Krnješevaca u Srbiji počela je gradnju kuće 
na vlastitoj parceli prije 14 godina. U listopadu 2014. godine 
dodijeljeni su im paketi građevinskog materijala koje je osigurao 
RSP. Nakon godinu dana materijal je postavljen, a kuća završena, 
što je ovoj obitelji omogućilo da u znatno boljim uvjetima 
započne svoj novi život.

Sa svojom suprugom i troje djece Fehim Gondžić živi u Olovu, koje 
se nalazi 50 km sjeveroistočno od Sarajeva u Bosni i Hercegovini. 
Gondžići su jedna od 20 obitelji kojima je zahvaljujući RSP-u 
prošle godine osigurano dugotrajno stambeno rješenje. Njihova 
je kuća obnovljena, što je Fehimu i članovima njegove obitelji 
omogućilo da se usele u svoj novi dom.

Još jedno korisničko domaćinstvo iz Olova kojem je dodijeljena 
pomoć za rješavanje stambenog pitanja domaćinstvo je braće 
Ramiza i Asima Hasanića. Njihove dvije obitelji zajedno broje 
9 članova, a tijekom prethodnih dvadeset godina oni su živjeli 
pod istim krovom u maloj trošnoj kući. Njihova nova kuća 
obnovljena je na istom mjestu gdje se nalazila i prethodna, 
koja je uništena tijekom rata.

 19 OPĆINA U BOSNI I HERCEGOVINI 
POTPISALO SPORAZUME O PROVEDBI 
PROJEKTA BIH3  

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 
Semiha Borovac 26. siječnja 2016. u Sarajevu je potpisala 
sporazume o provedbi s gradonačelnicima i čelnicima 19 
lokalnih samouprava s ciljem početka provedbe projekta BiH3 
– Gradnja 438 stanova u višestambenim zgradama za lokalnu 
integraciju izbjeglica i raseljenih osoba u BiH.

Sporazume su također potpisali i sljedeći ministri entiteta: 
ministar Edin Ramić u ime Federalnog ministarstva raseljenih 
osoba i izbjeglica; ministar Davor Čordaš u ime Ministarstva za 
izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske i Rifet Mujanović, 
voditelj Odjela za izbjeglice, raseljene osobe i stambena pitanja 
Brčko distrikta BiH.

Cilj ovog projekta procijenjene vrijednosti od 14,4 milijuna 
eura jest lokalna integracija 338 interno raseljenih osoba i 100 
povratnika iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Stanovi će biti u 
vlasništvu lokalnih samouprava koje osiguravaju infrastrukturu, 
kao i druge oblike doprinosa u okvirnoj vrijednosti od 2 milijuna 
eura. Preostalih 12,4 milijuna eura financira se iz RSP fonda.

Do sada je Skupština donatora odobrila četiri projekta za BiH 
ukupne okvirne vrijednosti od 40 milijuna eura kojima bi se 
trebalo osigurati stambeno rješenje za oko 1870 obitelji u 70 
gradova i općina diljem BiH. Prvi odobreni projekt trenutno je u 
tijeku i njime će se omogućiti rješavanje stambenog pitanja za 
170 obitelji, od kojih je za 20 već osiguran građevinski materijal, 
dok će tijekom 2016. njih 150 dobiti pomoć u obnovi svojih 
novih domova po sustavu „ključ u ruke”.
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Primjeri iz partnerskih zemalja

BOSNA I HERCEGOVINA POTPISALA SPORAZUM O DODJELI BESPOVRATNIH 
SREDSTAVA ZA PROJEKT BIH4

Zamjenik predsjedajućeg Vijeća ministara i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda 3. 
veljače 2016. potpisao je u Sarajevu Sporazum o dodjeli granta za projekt BIH4 – Obnova 435 obiteljskih kuća za 
povratak izbjeglica i raseljenih osoba i gradnja 45 obiteljskih kuća za lokalnu integraciju interno raseljenih osoba u BiH. 
Bespovratna pomoć u iznosu od 8,6 milijuna eura pokriva 89 % procijenjene ukupne vrijednosti projekta.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac, koja je također prisustvovala ceremoniji potpisivanja, 
istaknula je da je nakon paneuropskog projekta „Koridor 5c” RPSZ najveći projekt koji Vlada provodi. Podsjetila je 
da RPSZ treba osigurati stambena rješenja za 5400 obitelji ili 14000 izbjeglica i raseljenih osoba u zemlji. Zamjenik 
generalnog direktora Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) Stephan Sellen izjavio je da će projekt ne samo osigurati 
pristojne životne uvjete za gotovo 500 ugroženih obitelji, već će i pokazati što je sve moguće postići zahvaljujući 
regionalnoj suradnji, što je jedno od najvrjednijih obilježja i dodatna vrijednost RPSZ-a

Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su i donatori RSP-a i predstavnici partnera iz Veleposlanstva SAD-a, kao i iz 
delegacija UNHCR-a i OESS-a u Bosni i Hercegovini.

20 OPĆINA POTPISALO SPORAZUME O PROVEDBI PROJEKTA BIH2

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 15. veljače 2016. organizirana je ceremonija potpisivanja Sporazuma 
o suradnji na provedbi projekta BiH2 – Osiguranje stambenih rješenja za 780 domaćinstava za povratak i reintegraciju 
ili lokalnu integraciju, koji će rezultirati obnovom i gradnjom 380 stambenih jedinica u 20 općina u Federaciji BiH.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha i Borovac pozdravila je potpisivanje sporazuma ističući pritom 
značajnu ulogu općina u provedbi projekta RPSZ u BiH.

U Republici Srpskoj 15. lipnja 2016. očekuje se potpisivanje sličnog sporazuma o suradnji s općinama kojim će se 
osigurati 400 stambenih jedinica.

 BOSNA I HERCEGOVINA
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NAPREDUJE PROVEDBA SVIH PROJEKATA U HRVATSKOJ

Nakon uspješnog završetka projekta u Korenici gdje je u jesen 2015. završena gradnja stambene zgrade za 29 
obitelji, trenutno su aktivna još tri gradilišta: u Glini, Kninu i Benkovcu.

Gradnja dviju stambenih zgrada za smještaj 40 obitelji u Kninu napreduje u skladu s planom gradnje. Izlivena je 
betonska ploča u podrumu i podižu se zidovi na prvom katu. Završetak gradnje predviđen je za prvu polovinu 2017 
godine.

Obnova i proširenje Doma za starije osobe u Glini napreduje po planu, a završetak gradnje predviđa se za prvu 
polovinu 2017.

Početak radova na zgradi u Benkovcu, koja će osigurati smještaj za 21 izbjegličku obitelj iz BiH, predviđen je za 
prvi tjedan travnja.

U GLINI ODRŽAN SASTANAK VISOKIH DUŽNOSNIKA

Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić posjetio je Glinu u srijedu, 23. ožujka 2016. godine, zajedno sa svojim 
suradnicima. Članove delegacije u Poglavarstvu grada primili su gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević i njegova 
zamjenica Sanja Štingl Vlašić koji su ih informirali o glavnim problemima i izazovima u Glini, kao i o napretku radova 
na obnovi.

Župan je istaknuo da ova posjeta Glini predstavlja ispunjenje obećanja da će županijske i lokalne vlasti surađivati 
u izradi projekata: „Najvažnije teme današnjeg sastanka uključivale su gospodarski razvoj, zapošljavanje mladih, 
obrazovanje i obnovu lokalne infrastrukture kao što su putovi ili vodovod i kanalizacija”, rekao je župan.

„Također namjeravamo ovakvu suradnju uspostaviti i na razini društvenih aktivnosti, kao što je otvaranje glazbene 
škole u Glini”, izjavio je župan. Nakon sastanka, predstavnici su posjetili i gradilište Doma za starije i osobe s 
invaliditetom, čija se gradnja financira iz fonda za RPSZ.

USPJEŠNO ZAVRŠEN JAVNI NATJEČAJ ZA GRADNJU 120 STAMBENIH JEDINICA U 
KAMPU KONIK

Zorica Kovačević, ministrica rada i socijalne skrbi i Žarko Živković, direktor Direkcije za javne radove, potpisali 
su 11. veljače 2016. ugovor s konzorcijem „LD gradnja” za izgradnju stambenih jedinica za 120 najugroženijih 
obitelji iz kampa Konik. Tom prigodom potpisan je i ugovor s predstavnicima konzorcija „ING Invest” za radove 
građevinskog nadzora.

Postupak javne nabave pripremila je i provela Direkcija za javne radove. Istog dana, Ministarstvo rada i socijalne 
skrbi, Direkcija za javne radove i Grad Podgorica potpisali su sporazum o provedbi RPSZ-a u Podgorici, kojim su 
obuhvaćena pitanja kao što je provedba radova na gradnji, odabir korisnika, vlasništvo i održavanje kampa Konik.

CRNA GORA

REPUBLIKA HRVATSKA

Primjeri iz partnerskih zemalja
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Na događaju organiziranom u Skupštini Grada Beograda 
4. ožujka 2016. predstavljene su investicije RPSZ-a u 
Beogradu, koje trenutno iznose 18,5 milijuna eura. Ovo 
je također bila i prilika za predstavljanje trenutačnih i 
budućih projekata koji će se u Beogradu financirati iz 
RSP fonda, a kojima će se osigurati dugotrajna stambena 
rješenja za oko 2700 ugroženih obitelji.

Ovom prilikom predstavnici Grada Beograda, Komesarijata 
za izbjeglice i migracije i JUP „Istraživanje i razvoj” potpisali 
su Sporazum o gradnji 270 stanova u beogradskom 
naselju Kamendin koje se nalazi na teritoriju općine 
Zemun.

Kroz RPSZ također su osigurana sredstva za još jedan 
projekt u Beogradu, kojim će biti obuhvaćena gradnja 235 
stanova u Ovči, gradnja 80 montažnih kuća, dodjela 250 
paketa građevinskog materijala i kupovina 50 seoskih 
kuća. Procjenjuje se da će gradnja svih stambenih jedinica 
na teritoriju Grada Beograda biti završena do kraja 2017.

Ovom događaju prisustvovali su sljedeći visoki 
predstavnici interesnih skupina RPSZ-a u Srbiji: Ivica 
Dačić, potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova; 

Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, Oscar Benedict, 
zamjenik voditelja Delegacije EU i NJ.E. Kyle Randolph 
Scott, veleposlanik SAD-a. Osim njih, događaju su 
prisustvovali i predstavnici partnerskih organizacija 
RPSZ-a – UNHCR i OESS, kao i predstavnici donatora 
RPSZ-a – Norveške, Švicarske i Njemačke.

Ovom prilikom Ivica Dačić izjavio je da više tisuća obitelji 
treba dobiti dom zahvaljujući Regionalnom stambenom 
programu u Srbiji. „Tu činjenicu, koja nas obvezuje, 
moramo imati na umu i uložiti sve napore kako bismo 
posao završili do kraja. Regionalni stambeni program 
u Srbiji je u punom zamahu i u 2016. očekuju se daljnji 
uspjesi u provedbi na terenu.”

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio je da je 
Regionalni stambeni projekt u Republici Srbiji od velike 
važnosti za najugroženije izbjeglice na teritoriju Grada 
Beograda. „Naš glavni grad bio je pod najvećim pritiskom 
izbjegličke krize, ali se također ulažu značajni napori i daje 
doprinos u cilju osiguranja trajnih stambenih rješenja 
svima koji su svoje domove izgubili.”

RPSZ PREDSTAVLJEN U SKUPŠTINI GRADA BEOGRADA

REPUBLIKA SRBIJA

Primjeri iz partnerskih zemalja
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Opredijeljeni i uplaćeni doprinosi u fond za RPSZ
(na kraju ožujka 2016. godine)

Ukupno opredijeljeno 159,4 milijuna

Ukupno uplaćeno 120,3 milijuna

Europska unija 121.3
84.2

Švicarska  5.0
4.0

Italija   5.0
3.0

Danska  1.3
1.3

Turska 1.0
1.0

Luksemburg 0.5
0.5

Njemačka 5.0
5.0

SAD 15.3
15.3

Norveška 5.0
5.5

DOPRINOSI PO DONATORIMA
Donatori su dodijelili 159,4 milijuna eura, od čega su uplatili 120,3 milijuna u RSP fond. S dodijeljenih 121,3 milijuna 
eura i uplaćenih 84,2 milijuna, Europska unija glavni donator RSP fonda.

Opredijeljeni i uplaćeni doprinosi u RSP fond mogu se prikazati na sljedeći način:

FINANCIJSKI PREGLED RPSZ-A

Na kraju ožujka 2016. financijska situacija RSP-a može se sažeto prikazati na slijedeći način:

Ukupne brojke za RPSZ  (u milijunima eura, na kraju ožujka 2016. godine)

Oprijedijeljeno za RPSZ

Potpisano ugovora o doprinosu

Isplaćeno darovnica

Dodatni troškovi
39

5

Potpisano ugovora o darovnici

Odobreno darovnica 133

133

Uplaćeno u RSP fond  120

268

186159  projekata  27 tehnička pomoć / operativni troškovi

  Status RSP fonda

ISPLATE OD SIJEČNJA DO OŽUJKA
0,6 milijuna eura za SRB1 Dodjela 70 montažnih kuća i 125 paketa građevinskog materijala u korist 195 domaćinstava; 
druga tranša darovnice u korist ovog projekta isplaćena je 24. veljače.

1,5 milijuna eura za SRB3 Pomoć za 715 izbjegličkih obitelji kroz četiri različita stambena rješenja: prva tranša 
darovnice za komponentu 1 isplaćena je iz RSP fonda 24. veljače.

11,5 milijuna eura za SRB5 Pomoć za integraciju izbjeglica – projekt 5: prva tranša darovnice u korist ovog projekta 
isplaćena je 24. veljače.

3,3 milijuna eura za BIH3 Gradnja 438 stanova u višestambenim zgradama za lokalnu integraciju izbjeglica i interno 
raseljenih osoba u BiH; prva tranša darovnice isplaćena je iz RSP fonda 11. ožujka.

Ove četiri isplate daju ukupan iznos isplaćen iz RSP fonda u korist stambenih projekata u iznosu od 39 milijuna eura.
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RADNI SASTANAK U ORGANIZACIJI 
KIRS-A OKUPIO PREDSTAVNIKE 
PARTNERSKIH ZEMALJA

U razdoblju od 29. veljače do 2. ožujka 2016., 
Komesarijat za izbjeglice i migracije Republike Srbije 
(KIRS) organizirao je sastanak povjerenika u Šapcu 
na temu provedbe RPSZ-a. Sastanku su prisustvovali 
i predstavnici ostalih partnerskih zemalja, Jedinice za 
upravljanje projektima, Tehnička podrška, kao i CEB, 
UNHCR i OESS. Uoči ovog sastanka različite radne 
skupine u vezi sa Sarajevskih procesom održale su 
svoje redovne sastanke.

Izvještavajući o postignućima tijekom protekle godine, 
komesar Vladimir Cucić rekao je da se službeni broj 
osoba smještenih u kolektivnim centrima tijekom istog 
razdoblja smanjio za gotovo 9000. Gospodin Cucić 
prisutne je podsjetio da kriza ne smije biti izgovor za 
nerješavanje statusa izbjeglica iz bivše Jugoslavije.  

Govoreći o RPSZ-u, predstavnik Banke za razvoj Vijeća 
Europe Igor Burazin izjavio je da je postignut značajan 
napredak u provedbi, dodajući i da bi donatori željeli 
vidjeti da su sredstva iz RSP fonda utrošena, kao i da 
se ljudi useljavaju u svoje domove diljem zemlje.

ODRŽAN 16. REGIONALNI 
KOORDINACIJSKI FORUM RPSZ U 
PODGORICI

Šesnaesti po redu Regionalni koordinacijski forum 
RPSZ-a održan je 3. veljače u Podgorici, okupivši 
sudionike iz svih partnerskih zemalja i predstavnike 
EU-a, SAD-a i CEB-a. Ovom sastanku prethodili su 
sastanci Radne skupine za javno informiranje i pripremu 
partnerskih zemalja za RKF.

OBUKE I RADIONICE

Obuka o provedbi programa dodjele bespovratnih 
sredstava: u razdoblju od 19. do 22. siječnja 2016. 
Tehnička podrška u Beogradu organizirala je obuku 
za predstavnike KIRS-a i JUP-a. Cilj ove obuke bio je 
upućivanje rukovoditelja projekata za program dodjele 
bespovratnih sredstava i provedbenih timova u JUP-u i 
KIRS-u u pravila i načela upravljanja i provedbe programa 
dodjele bespovratnih sredstava iz položaja ugovaračkog 
tijela. 

Radionica za podnositelje prijava za dodjelu darovnica:
od 25. do 27. siječnja 2016. Tehnička podrška organizirala 
je radionicu u Beogradu s ciljem upućivanja lokalnih 
samouprava u pravila i načela provedbe programa 
dodjele bespovratnih sredstava iz položaja podnositelja 
zahtjeva.

Radionica o upravljanju rizikom: u razdoblju od 10. 
do 11. veljače 2016. CEB je na Vlašiću organizirao 
radionicu za strukture za provedbu RPSZ-a u Bosni i 
Hercegovini, Fond za povratak, UNHCR i OESS kako bi 
se izradio registar rizika prilagođen RPSZ-u, zajedno s 
instrumentima za upravljanje utvrđenim rizicima.

U ožujku 2016. godine Vlada Republike Hrvatske imenovala je Nikolu Mažara za novog predstojnika Državnog ureda 
za obnovu i stambeno zbrinjavanje umjesto Mirele Stanić Popović koja je na tom položaju bila od 2013.

RPSZ ovom prigodom želi zahvaliti na uloženim naporima i izuzetnom angažmanu gospođi Stanić-Popović tijekom 
trajanja njezinog mandata na položaju predstojnice Ureda. Zahvaljujući njenoj profesionalnosti i posvećenosti 
RPSZ-u, prvi su se korisnici uselili u svoje nove domove u Hrvatskoj.

  Regionalne aktivnosti

  RPSZ tim
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RPSZ događaji

4. travnja 2016.
Početak radova u okviru HR5 – Izgradnja stambene zgrade za 21 obitelj, 
Benkovac, Hrvatska

12. travnja 2016.
Uručivanje ključeva korisnicima obnovljenih kuća u okviru BiH1 – Dodjela građevinskog 
materijala za 20 obitelji i pomoć u obnovi po sustavu „ključ u ruke” za 150 obitelji, 
Olovo, Bosna i Hercegovina

Kraj svibnja 2016.
Početak radova u okviru MNE3 – Gradnja doma za 68 starijih osoba / osoba s invaliditetom,
Pljevlja, Crna Gora

Svibanj 2016.
Završetak radova u okviru MNE1 – Gradnja dvaju blokova stanova za 62 interno raseljene 
obitelji i predaja ključeva korisnicima, Nikšić, Crna Gora

Kraj svibnja 2016.
Useljenje obitelji u montažne kuće u okviru SRB1 – Dodjela 125 paketa građevinskog 
materijala i 70 montažnih kuća u korist 195 domaćinstava, Srbija

RPSZ sastanci

11. svibnja 2016. 
ХVII. Regionalni koordinacijski forum, Zagreb, Hrvatska

8. lipnja 2016. 
ХII. Tehnička komisija, Pariz, Francuska

28. – 29. lipnja 2016. 
ХII. Skupština donatora / VIII. Upravni odbor, Sarajevo, BiH

  Predstojeće aktivnosti (travanj – lipanj 2016.)





Regionalni stambeni program osnovan je kako bi se osiguralo dugotrajno stambeno zbrinjavanje za 74000 ugroženih osoba 
koje su nakon sukoba u razdoblju 1991. – 1995. dobile status izbjeglih ili raseljenih osoba.

Regionalni stambeni program financira i podržava međunarodna zajednica

www.regionalhousingprogramme.org

Republika 
Hrvatska

Crna Gora Republika 
Srbija

Bosna i 
Hercegovina 


