Свечано уручено 235 кључева станова за избеглице из Босне и Херцеговине и Хрватске у оквиру Ре
понедељак, 05. март 2018.

Говор првог потпредседника Владе Србије и министра спољних послова Ивице Дачића
на данашњем свечаном уручивању 235 кључева станова за избеглице из Босне и
Херцеговине и Хрватске у оквиру трећег потпројекта Регионалног стамбеног програма:
„Уважени гости,
Даме и господо,
Задовољство ми је да вам се данас, по први пут у овој години, обратим поводом наставка
спровођења Регионалног стамбеног програма у Републици Србији. Данас обележавамо
завршетак радова на изградњи 235 станова у Овчи, у оквиру трећег потпројекта
Регионалног стамбеног програма.
На овом истом месту, 9. септембра 2016. године, поставили смо камен темељац за
изградњу 235 станова за породице избегле из Босне и Херцеговине и Хрватске. Рећи ћу
вам само да је током радова на градилишту у просеку свакодневно било између 100 и 110
радника, по потреби у две смене. Поносан сам што смо успели да за прилично кратко
време завршимо овај велики пројекат који ће омогућити дом великом броју људи и почетак
неке нове и растерећеније животне фазе.
Вредност пројекта у Овчи је 9,8 милиона евра, а финансијска средства за изградњу ових
станова обезбеђена су делом из донаторског фонда Регионалног стамбеног програма,
преко Банке за развој Савета Европе, и делом из буџета Града Београда. Захваљујем
овом приликом и челницима града, као и другим локалним самоуправама, који су
препознали значај регионалног стамбеног програма и допринели да пројекат заживи.
Њихов допринос је веома значајан и у контексту одрживости целог програма. Искуство
нам је показало да пружање помоћи жртвама рата и прогона, дугорочно гледано,
подстиче просперитет нових нараштаја и стабилност у свим сферама друштва.
Даме и господо,
Дозволите да вас подсетим да је трећи потпројекат Регионалног стамбеног програма, који
се односи на кориснике са пребивалиштем на територији града Београда, вредан 13,6
милиона евра намењених за више од 700 стамбених решења за избегличке породице са
територије Београда. Имао сам ту привилегију да у оквиру овог потпројекта у јуну 2016.
године уручим 69 уговора за откуп сеоских домаћинстава, а у септембру 2017. у установи
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културе „Вук Стефановић Караџић" 302 уговора за пакете грађевинског материјала. У
Београду, као и у Србији, заиста се интензивно гради, а средином новембра прошле
године почела је и градња нових 270 станова у земунском насељу Камендин.
Поред овакве статистике речи су сувишне, јер она најбоље говори о постигнутим
резултатима. Част ми је и задовољство да будем активан учесник програма и допринесем
подизању његове видљивости. Захваљујем вам што сте данас овде и што континуирано
пратите и пружате подршку нашим напорима да пронађемо и обезбедимо трајна решења
за избеглице које су деведесетих година прошлог века напустиле своја огњишта широм
бивше Југославије и решиле да остану у Републици Србији. Србија је свесна чињенице да
су за решавање овако тешких питања потребни и време и искрена посвећеност, да је
неопходна сарадња држава порекла и прихвата, као и спремност да се за сва отворена
питања пронађу правична и одржива решења.
Полазећи од потреба избеглица, пре свега неопходности остварења и заштите њихових
права, истрајавали смо у напорима да Сарајевски процес одржимо у животу и да
истрајемо у проналажењу одрживих решења, свесни да је практична помоћ – она која
решава животно важна питања – уједно и најефикаснија.
Зато бих још једном желео да се захвалим свима који су својим изузетним радом и
залагањем допринели досадашњем успеху - домаћим институцијама на челу са
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, међународним партнерима
који нам пружају подршку - Европској унији, УНХЦР-у, ОЕБС-у, као и многобројним
билатералним донаторима. Верујем да ћемо и даље имати ваше разумевање и подршку и
надам се да ћемо се и у овој, баш као и у прошлој години, често окупљати.
Хвала."

{youtube}ANZ8FxuwVh8{/youtube}

{youtube}njt5py5Rx5g{/youtube}
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