
08.06.2020. 
Министар Дачић и градоначелник Терзић положили камен темељац за десет 
станова за избегличке породице у Краљеву  
 

Kамен темељaц за изградњу зграде са десет станова за избеглице из Босне 
и Херцеговине и Хрватске у Краљеву, у оквиру потпрoјектa 9 Регионалног 
стамбеног програма, положили су први потпредсeдник Владе Републике Србије, 
министар спољних послова Србије и председник Комисије за координацију 
процеса трајне интеграције избеглица Ивица Дачић и градоначелник Краљева др 
Предраг Терзић. Свечаном почетку радова на изградњи зграде у Првомајској 
улици на Берановцу присуствовали су државни секретар Министарства државне 
управе и локалне самоуправе Иван Бошњак, заменица комесара за избеглице и 
миграције Републике Србије Светлана Велимировић, представница УНХЦР 
Александра Ђорђевић, директор Јединице за управљање пројектима у јавном 
сектору Душан Ковачевић, представници међународних и других организација и 
институција, бројни гости и грађани Краљева. 

Како је истакао министар, Регионалним стамбеним програмом планирано је 
да се обезбеди 7.537 трајних стамбених решења и до сада је већ усељено више 
од 4.500 грађана.  

„У петак смо у Новом Саду на Ветернику уселили 276 породица, у 
Пожаревцу сутрадан још двадесет. Управо смо стигли из Новог Пазара, где смо 
такође свечано уручили кључеве за још 20 породица. Регионални стамбени 
програм је у завршној фази, и ако све буде ишло по плану – а верујем да хоће, 
следеће године ћемо се видети поново - да свечано уручимо кључеве за ваше 
нове домове“, поручио је Дачић будућим станарима додајући да је укупна 
вредност овог потпројекта 25,7 милиона евра - 21,9 милиона евра донација, а 3,7 
милиона евра национално учешће. Планирано је да се изгради 350 станова и купи 
још 100, затим да се изгради 50 кућа, подели 200 пакета грађевинског материјала 
и обезбеди 380 сеоских домаћинстава, што је, укупно, 1.080 трајно збринутих 
породица у оквиру овог потпројекта. 

Министар и први потпредседник Владе је истакао да локалне самоуправе 
дају велики допринос обезбеђујући земљиште и пратећу инфраструктуру за 
изградњу, нагласивши да је градоначелник Краљева др Предраг Терзић, са својим 
сарадницима, то и омогућио. Он је захвалио и свим другим учесницима у овом 
хуманом пројекту, без којих не би био реализован. 

Пожелевши породицама које ће овде добити станове пуно здравља и среће 
и да наредне године на истом месту пресецају врпцу на прагу нових домова, 
Дачић је истакао да Влада Републике Србије посвећено ради на стварању бољег 
живота за сваког појединца и грађанина наше земље.  

„Показали смо да и у ванредном стању, у време пандемије новог корона 
вируса, можемо да станемо раме уз раме са најразвијенијим земљама света у 
спремности и жељи да се спаси и заштити сваки живот. Ми ћемо наставити 
одлучно и истрајно на том путу“, рекао је министар и први потпредседник Владе 
Ивица Дачић.  

Градоначелник Краљева др Предраг Терзић је истакао да, као што је 
држава Србија примила велики број избеглих лица у ратовима који су се водили 



на подручју Босне и Херцеговине, Хрватске, у периоду од 1991. до 1995. године, и 
град Краљево је отвореног срца примио велики број избеглица из ових ратова, 
али и велики број интерно расељених лица са подручја Косова и Метохије, која су 
у наш град дошла након НАТО агресије 1999. године.  

„Заједно са Комесаријатом за избеглице, уз снажну подршку председника 
Владе и Републике Србије, радили смо на трајном збрињавању избеглих и 
интерно расељених лица тако што смо градили стамбене објекте, куповали куће 
на сеоском подручју, обезбеђивали пакете грађевинског материјала, како би 
избегла и интерно расељена лица могла да реконструишу своје објекте. И даље 
ћемо, сви заједно, радити како бисмо успели да побољшамо живот сваког 
грађанина Краљева и Србије, без обзира да ли су они рођени у овој земљи, у 
нашем граду, или су после ратова деведесетих година нашли уточиште, и то баш 
на овом месту, на Берановцу, где имамо сада већ читаво насеље у коме живе 
избегла и интерно расељена лица“, поручио је градоначелник Краљева 
захваливши Влади Републике Србије и Комесаријату за избеглице и миграције, 
који дају снажну подршку граду Краљеву, изразивши наду да ће и даље бити 
партнери у побољшању живота свих наших суграђана. 

Државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе 
Иван Бошњак је истакао велику улогу првог потпредседника Владе Ивице Дачића, 
велику подршку председнице Владе Ане Брнабић и председника Републике 
Србије Александра Вучића у завршетку процеса трајне интеграције избеглица. 
Такође је подвукао значај тога што су локалне самоуправе пронашле одговарајуће 
локације, у најбржој и највећој могућој мери решиле све имовинско-правне односе 
на терену.  

„Ми данас можемо да поставимо камен темељац у овом новом насељу где 
имамо и кориснике других програма и очекујем да у новом мандату локалне 
самоуправе коначно решимо и питање корисника СИРП програма и овде у 
Краљеву и у још у шест градова у Србији“, изјавио је државни секретар Бошњак. 
 Заменица комесара за избеглице и миграције Светлана Велимировић је 
истакла да ово представља још један корак ка циљу да се изгради више од 7.500 
стамбених јединица како би избегли наставили живот са једнаким могућностима 
као и домаће становништво у Краљеву које их је прихватило и захвалила најпре 
градоначелнику и граду Краљеву, „који је више пута показао спремност да реши 
овај проблем који нас је снашао у последњој деценији претходног века“.  
 Представница УНХЦР Александра Ђорђевић је навела да су и УНХЦР и 
ОЕБС од почетка Регионалног стамбеног пројекта учествовале у његовој 
реализацији, пожелела успешну градњу и изразила наду да ће се врло брзо 
поново видети - на усељењу. 
 У граду Краљеву ће бити изграђено 10 стамбених јединица – три 
гарсоњере, шест једнособних станова и један двособан стан. Укупна вредност је  
281.457,11 евра без ПДВ-а, односно 337.748,43 евра са ПДВ-ом. Извођач радова 
је К.Г. „УЗОР“  ДОО Крагујевац, а рок за извођење радова је 280 календарских 
дана. 

Рeгиoнaлни стамбени програм зajeднички је 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 у рeгиoну. Спроводи се уз подршку ОЕБС и УНХЦР, а финансиран је 
средствима Европске уније, која је и највећи донатор, Сједињених Америчких 
Држава, Немачке, Норвешке, Италије, Швајцарске, Данске, Турске, Луксембурга, 
Шпаније, Кипра, Чешке, Мађарске, Румуније и Словачке. Фондом РСП управља 
Банка за развој Савета Европе. 

Фондом Регионалног стамбеног програма управља Банка за развој Савета 
Европе, а у нашој земљи Комесаријат за избеглице и миграције представља 
водећу институцију која имплементира програм, док се сам процес избора 
корисника спроводи у сарадњи са локалним самоуправама, уз праћење и надзор 
УНХЦР и ОЕБС. 
 
 


