
 

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Предсједница Владе Ана Брнабић 

 

Београд, 28.12.2020. године 

Број предмета: 158/2020.            

 

З А Х Т Ј Е В  

 

 

        Поштована госпођо Брнабић, 

 

  Обраћам Вам се други пут, као предсједник Савеза Срба из региона и народни 

посланик, са захтјевом да Влада Србије трајно ријеши стамбено питање свих протјераних Срба 

из Хрватске и Федерације Босне и Херцеговине у складу са обећањем Комесаријата за 

избеглице и миграције из 2012. године (у даљем тексту: Комесаријат). На писмо које сам Вам 

послао 13. новембра 2020. годинe нисте одговорили, већ сте га прослиједили Комесаријату 

ради даљег поступања. У писму сам навео 16 стамбених и других проблема протјераних Срба 

у процесу интеграције. Нажалост, комесар Владимир Цуцић ми је 10. децембра прослиједио 

негативне одговоре у вези десет прoблема, позитивне одговоре у вези два проблема а за четири 

проблема је одговорио да нису у надлежности Комесаријата.  

  Негативни одговори комесара Цуцића су: држава неће испунити обећање из 2012. 

године о рјешавању стамбеног питања свих протјераних Срба; Комесаријат неће омогућити да 

сви протјерани Срби који нису имали или немају избјеглички статус равноправно са осталима 

конкуришу за рјешавање стамбеног питања; Комесаријат се противи тзв. двоструком попусту 

приликом откупа станова; Комесаријат се противи да избјегличке породице које су добиле 

станове кроз пројекат „Социјално становање у заштићеним условима“ стекну право откупа 

тих станова по истим условима који важе за остале избјеглице; Комесаријат неће ништа 

учинити на убрзању рјешавања поднијетих захтјева и доношењу коначних листа након 

завршених конкурса; Комесаријат неће ништа учинити да се убрзају рокови изградње станова 

и монтажних кућа, купопродаје сеоских имања и додјеле пакета грађевинског материјала; 

Комесаријат неће ништа учинити да се избјегличким породицама, након истека законског рока 

од шест мјесеци закупа, мјесечна кирија урачунава у цијену откупа до тренутка склапања 

купопродајног уговора и Комесаријат неће повећати средства за економско оснаживање 

протјераних Срба и неће омогућити право на додјелу једнократне помоћи, дрва за огрев, 

лијекова, хуманитарних пакета хране и хигијене свим угроженим категоријама протјераних 

Срба, без обзира на то да ли тренутно имају важећу избјегличку легитимацију или личну карту.  

   Комесар Цуцић је позитивно одговорио да треба омогућити свим протјераним Србима 

да добију помоћ у грађевинском материјалу у вриједности до 550.000 динара како би у 

стамбеном објекту били обезбијеђени нормални услови за становање према броју чланова 

породице. Нажалост, у претходном периоду имали смо доста случајева избјегличких породица 

које су добиле помоћ у материјалу између 200.000 и 300.000 динара а Комесаријат је одбио да 

им додијели додатну помоћ у грађевинском материјалу до 550.000 динара да заврше куће. 

Такође, комесар Цуцић је позитивно одговорио да је Комесаријат покренуо све неопходне 

поступке да се ријеше имовинско-правна питања у низу локалних самоуправа која спречавају 

да избјегличке породице коначно постану власници станова и других стамбених јединица. 

Нажалост, рјешавање имовинско-правних питања у неким локалним самоуправа траје више од 

20 година, што је апсолутно недопустиво.  



 

        

Комесар Цуцић је одговорио да Комесаријат није надлежан да ратни војни инвалиди и 

породице палих бораца који су станове добили кроз Пројекат „Социјално становање за ратне 

војне инвалиде и породице палих бораца“ исте добију у власништво бесплатно или, ако то није 

могуће, уз минималну новчану накнаду; да Комесаријат није надлежан да се свим протјераним 

Србима и њиховој дјеци омогући да плаћају повлашћену таксу за пријем у држављанство 

Србије у износу од 1.070,00 динара, без обзира на то да ли у тренутку подношења захтјева 

имају или немају важећи избјеглички статус; да Комесаријат није надлежан да се свим 

протјераним Србима, против којих се воде поступци за ратне злочине пред судовима у 

Хрватској и Босни и Херцеговини, омогући пријем у српско држављанство, као и онима 

против којих се воде судски поступци у Београду или је судски поступак окончан и осуђена 

лица су одслужила казне затвора. Желим да похвалим чињеницу да је у међувремену завршено 

реновирање уништених и демолираних станова у Земун Пољу у које су се коначно уселили 

ратни војни инвалиди и породице палих бораца након чекања више од годину дана. 

       Поред горе наведених проблема избјегличке породице се условљавају да морају имати 

пријављено пребивалиште на територији одређене локалне самоуправе да би стекли право да 

конкуришу за рјешавање стамбеног питања путем додјеле стана. Такође, у посљедње вријеме 

јавио нам се значајан број избјегличких породица које су стамбено питање ријешиле 

куповином стана на кредит. Наведене избјегличке породице нису добиле никакву помоћ и 

траже да им се конкретно помогне као и другим избјегличким породицама.      

     Тражим од Вас да Влада Србије учини све што је у њеној моћи да се настави Регионални 

стамбени програм и коначно ријеши стамбено питање свих протјераних Срба. Комесар Цуцић 

је у свом одговору навео да је Србија тражила 302 милиона евра а да је на донаторској 

конференцији одобрено 134.544.723 евра. Допринос Србије износи 30.692.425 евра или 18,5% 

укупних средства. Укупни износ је 165.237.148 евра, од чега је планирано рјешавање 

стамбеног питања око 7.600 избјегличких породица. У овом случају остаће стамбено 

неријешено више од 12.000 избјегличких породица, што представља кршење горе наведеног 

обећања државе. Из тог разлога Влада Србије мора што прије да покрене иницијативу о 

сазивању још једне донаторске конференције.  

       Молим Вас да делегацију Савеза Срба из региона примите на састанак у што краћем 

временском року како бисмо разговарали на тему рјешавања стамбених и других бројних 

проблема протјераних Срба у процесу интеграције.  

         

       С поштовањем!  

 

                                       Предсједник Савеза Срба из региона  

                                               и народни посланик 

 

                                                 

                                                                         ___________________________  

Миодраг Линта  

Контакт телефон:  

063 7686 837 

 

 

 


