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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Предсједница Владе Ана Брнабић 
 

            Београд, 13.11.2020. године 

Број предмета: 131/2020.                       
 

З А Х Т Ј Е В  
 

 

             Поштована госпођо Брнабић, 

 

Обраћам Вам се 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, као кључно питање интеграције, у складу са 

обећањем Комесаријата за избјеглице и миграције из 2012. године.  

 

ТРАЈНО РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА СВИХ ПРОТЈЕРАНИХ СРБА 

 

1. Наставити са Регионалним стамбеним програмом (РХП) док све избјегличке 

породице не буду стамбено ријешене 

 

У Републици Србији је у претходном периоду изграђено више хиљада стамбених 

јединица за избјегла и прогнана лица, углавном средствима међународних организација, и 

Владе Републике Србије у мањој мјери. Међутим, Регионални стамбени програм који је у 

Србији почео 2012. године спроводи се недопустиво споро. Према анкети Комесаријата за 

избеглице и миграције из 2009. године евидентирано је око 17.000 избјегличких породица са 

подручја Хрватске и Босне и Херцеговине са неријешеним стамбеним питањем. Држава је 

обећала да ће у року од 5 година, односно у периоду од 2012. до 2017. године, бити ријешено 

стамбено питање свих 17.000 избјегличких породица. У међувремену, рок за реализацију 

Регионалног стамбеног програма неоправдано је продужен до краја 2021. године а 

Комесаријат за избеглице и миграције је саопштио да ће до краја 2021. године бити ријешено 

свега нешто више од 7.000 породица. Дио прогнаничких породица су подстанари или живе у 

јако тешким условима 25-29 година,јошодвременаратнихсукоба.   

Процјењује се да ћевише од 12.000 избјегличких породица  остати без крова над главом 

јер нису били сви обухваћени анкетом. У Србији је потребно најмање 7.000 станова, 3.000 

пакета грађевинског материјала, 1.500 сеоских имања и 500 монтажних кућа да се 

коначно ријеши стамбено питање протјераних Срба из Хрватске и БиХ.  

Наводим примјер Београда гдје ће бити додијељена 383 стана(Нови Београд и Овча)  а 

има више од 1.800 пријава, што значи да ће око 1.500 избјегличких породица остати испод 

црте. У Београду недостаје још барем 2.500 станова, јер се процјењује да се више од 1.000 

породица није пријавило на конкурс. На подручју Новог Сада биће додијељено 246 станова 

(Футог и Ветерник) а остаће око 500 породица испод црте. У Новом Саду недостаје још 

барем 700 станова јер се процјењује да се најмање око 200 породица није пријавило на 

конкурс. Сличне примјере имамо и у десетинама других градова и општина. 
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ТРАЖИМ ДА ДРЖАВА ИСПУНИ СВОЈЕ ОБЕЋАЊЕ ИЗ 2012. ГОДИНЕ И ДА НАСТАВИ 

СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА ДОК СВЕ 

ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА БРОЈ ЧЛАНОВА, НЕ БУДУ СТАМБЕНО 

РИЈЕШЕНЕ. ПОЗИВАМ КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ДА РАСПИШЕ 

ЈОШ ЈЕДАН, КОНАЧНИ, ЈАВНИ ПОЗИВ НА НИВОУ ЧИТАВЕ СРБИЈЕ ЗА СВА ЧЕТИРИ 

СТАМБЕНА ПРОГРАМА: СТАНОВЕ, СЕОСКА ИМАЊА, ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ 

И МОНТАЖНЕ КУЋЕ, КАКО БИ СЕ ЕВИДЕНТИРАЛИ И РИЈЕШИЛИ СТАМБЕНИ 

ПРОБЛЕМИ СВИХ ПРОТЈЕРАНИХ СРБА ИЗ ХРВАТСКЕ И БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ. 

 

 

2. Омогућити свим протјераним Србима који нису имали избјеглички статус да 

ријеше своје стамбено питање 

 

У Србији има преко хиљаду породица Срба из Хрватске и БиХ који се нису пријавили на 

попису избјеглица 1996. године и немају или нису имали избјеглички статус. Тим лицима 

Комесаријат за избјеглице и миграције не дозвољава да конкуришу за рјешавање стамбеног 

питања, што је велика неправда, иако су протјерани из својих станова и кућа као и остали 

Срби са подручја Хрватске и Федерације БиХ. 

Наведене породице током 90-их година нису из различитих разлога стекле статус 

избјеглице. Дио њих је протјеран током 1991. године када није постојао Комесаријат за 

избјеглице и они су одмах узели српско држављанство и добили личну карту или су се 

пријављивали у Матици исељеника на чијем је челу тада био књижевник Бранислав 

Црнчевић. Трагична је чињеница да Комесаријат чак не жели да призна протјераним 

Србимани потврде Матице исељеника.  

Други дио је, нажалост, имао у рату велике породичне трагедије, губитак чланова уже 

породице, и у том болу и несрећи нису размишљали да се пријаве као избјеглице. Трећи дио, 

они који су дошли у периоду од 1992-1995. године, нису знали да је потребно да се пријаве 

Комесаријату за избјеглице и миграције и да добију избјеглички картон. Четврти дио није се 

пријавио из страха за властиту безбједност. 

Сматрам да Комесаријат својим крутим приступом дискриминише ову групацију 

протјераних Срба и спрјечава их да ријеше кључно питање интеграције.  

 

ТРАЖИМ ДА КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ ДОЗВОЛИ СВИМ 

СРБИМА И ДРУГИМА КОЈИ СУ ПРОТЈЕРАНИ СА ПОДРУЧЈА ХРВАТСКЕ И 

ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ, А КОЈИ НЕМАЈУ ИЛИ НИСУ ИМАЛИ ИЗБЈЕГЛИЧКИ СТАТУС, ДА 

РАВНОПРАВНО СА ОСТАЛИМА КОНКУРИШУ ЗА РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ 

ПИТАЊА. НА ТАЈ НАЧИН ИСПРАВИЛА БИ СЕ ВЕЛИКА НЕПРАВДА ПРЕМА ОВОЈ 

ГРУПАЦИЈИ ПРОТЈЕРАНИХ СРБА. 
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3. Омогућити свим протјераним Србима чији су станови саграђени преко 

Регионалног стамбеног програма или путем разних међународних организација 

да добију тзв. двоструки попуст приликом откупа станова 
 

Ради се о породицама које се у великој већининалазе у тешкој социјално-економској 

ситуацији.Многе од тих породица су били подстанари више од 25-28 годинаи дали су 

десетине хиљада некадашњих марака а сада евра својим бившим газдама.  Поред тога, зграде 

у којима живе грађене су неквалитетно, столарија је најнижег квалитета, електроинсталације 

су лоше урађене, кровови прокишњавају, прилази зградама остали су неуређени… Такве 

зграде временом су постале праве руине. Као примјер наводим зграде у Београду, 

Зрењанину, Убу, Тополи, Рачи и у низу других мјеста. У питању је неприхватљив однос 

према највећим жртвама ратова на простору Југославије. Због наведених разлога сматрам да 

би било праведно да се избјегличким породицама омогући да те станове откупе по што 

повољнијој цијени. Из тог разлога покренуо сам иницијативу према локалним самоуправама 

за смањење цијене откупа станова. На основу моје молбе општине Оџаци и Пожега донијеле 

су Рјешења да се за станове који су изграђени путем донација или суфинансирањем 

избјеглим и прогнаним лицима умањи откупна цијена за 50% и да се на ту умањену цијени 

примјене одредбе Закона о избјеглицама о додатном умањењу за 50 % (тзв. двоструки 

попуст).   

Поред тога, 530 избјегличких и других породица, корисника тзв. СИРП програма, који 

живе у 7 локалних самоуправа (Крагујевац, Стара Пазова, Панчево, Чачак, Ваљево, Краљево 

и Ниш), а чији су станови изграђени средствима Владе Италије, немају право већ 12 година 

да откупе своје станове. Избјегличке и друге породице морају коначно да добију право 

откупа станова под повољним условима и да се у откупну цијену урачуна плаћена кирија. 

Такође, крајње је вријеме да око 80 избјегличких породица које станују у зградама ДИПОС-а 

у Београду исто добију право откупа и да им се у откупну цијену урачуна плаћена кирија. 

Очекујем да ће обје категорије избјегличких породица (СИРП и ДИПОС) коначно постати 

власници станова и да ће се на тај начин исправити велика неправда која је чињена према 

њима у претходном периоду.  

 

ТРАЖИМ ДА ВЛАДА ПРЕДЛОЖИ  ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ИЗБЈЕГЛИЦАМА 

КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРИЈЕДНОСТ СТАНОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ УГОВОРА О 

КУПОПРОДАЈИ УМАЊИТИ ЗА 75 %, УМЈЕСТО ДОСАДАШЊИХ 50 %.  НА ТАЈ НАЧИН 

ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ БИ ДОБИЛЕ ТЗВ. ДВОСТРУКИ ПОПУСТ ПРИЛИКОМ 

ОТКУПА СТАНОВА У КОЈИМА ЖИВЕ. 
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4. Омогућити ратним војним инвалидима и породицама палих бораца који су 

станове добили кроз Пројекат „Социјално становање за ратне војне инвалиде и 

породице палих бораца“ да станове добију бесплатно у власништво 
 

Пројекат је спровело Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 

сарадњи са јединицама локалне самоуправе у којима је пројекат реализован. Средства за 

реализацију овог пројекта донирала је Влада Јапана за 11 општина и Национални 

инвестициони план у још 6 општина. Укупно је изграђено 318 станова у 17 општина 

(Кикинда, Нови Сад, Инђија, Панчево, Београд, Смедерево, Лозница, Крагујевац, Крушевац, 

Ниш, Лесковац, Сомбор, Кула, Сремска Митровица, Аранђеловац, Чачак и Ваљево). Ради се 

о породицама које ни након 20 и више година нису успјеле да постану власници станова у 

којима живе због високе откупне цијене или због имовинско-правних проблема. У питању је 

дугогодишња и недопустива дискриминација посебно угрожених категорија грађана који су 

изгубили чланове својих породица или остали трајни инвалиди током ратова који су вођени 

на простору бивше Југославије у периодуод 1991-1999. године. 

 

ТРАЖИМ ДА ВЛАДА СРБИЈЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ ДОНЕСЕ УРЕДБУ О ИЗМЈЕНИ 

И ДОПУНИ УРЕДБЕ О РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАТНИХ ВОЈНИХ 

ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА КОЈОМ ЋЕ БИТИ ОМОГУЋЕНО ДА СЕ 

РАТНИМ ВОЈНИМ ИНВАЛИДИМА И ПОРОДИЦАМА ПАЛИХ БОРАЦА СТАНОВИ У 

КОЈИМА ЖИВЕ  БЕСПЛАТНО ДОДИЈЕЛЕ У ВЛАСНИШТВО. АКО НИЈЕ МОГУЋЕ ДА 

СТАНОВЕ ДОБИЈУ БЕСПЛАТНО, ДА ИМ СЕ ОДОБРИ ПОПУСТ У ИЗНОСУ ОД 75%  

КОЈИ ТРАЖИМ ЗА ОСТАЛЕ ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ (ТЗВ. ДВОСТРУКИ ПОПУСТ).  

 

 

5. Омогућити свим протјераним Србима помоћ у грађевинском материјалу до 

износа од 550.000 динара за завршетак радова 

 

Комесаријат за избјеглице и миграције одбија захтјеве за грађевински материјал 

породицама које су у ранијем периоду већ оствариле ту врсту помоћи у износу већем од 

180.000 динара. Један дио избјегличких породица је у ранијем периоду добио помоћ у 

висини од 200.000 до 300.000 динара. Са наведеним средствима још увијек нису завршили 

своје куће, али Комесаријат за избјеглице и миграције не дозвољава да поново конкуришу.  

 

ТРАЖИМ ДА СЕ ИЗБЈЕГЛИЧИМ ПОРОДИЦАМА КОЈЕ ЈОШ УВИЈЕК НИСУ ЗАВРШИЛЕ 

СВОЈЕ КУЋЕ, А ДОБИЛЕ СУ ПОМОЋ У ГРАЂЕВИСКОМ МАТЕРИЈАЛУ У ИЗНОСУ 

МАЊЕМ ОД 550.000 ДИНАРА,  ОМОГУЋИ ДА ПОНОВО КОНКУРИШУ. НА ТАЈ НАЧИН 

БИ СЕ ИСПРАВИЛА НЕПРАВДА ПРЕМА ОВИМ ПОРОДИЦАМА И СВИ ОНИ КОЈИ СУ 

ДОБИЛИ МАЊЕ ИЗНОСЕ МОГЛИ БИ ДА КОНКУРИШУ ЗА ДОДАТНА СРЕДСТВА ТЈ. 

ЗА РАЗЛИКУ ДО НАВЕДЕНИХ 550.000 ДИНАРА. 
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6. Ријешити имовинско-правна питања која онемогућавају откуп станова 

 

У Србији у 12 локалних самоуправа није могуће кренути у процес откупа станова јер је 

потребно ријешити имовинско-правне проблеме (Београд, Пожаревац, Деспотовац, 

Лесковац, Земун, Инђија, Стара Пазова, Крагујевац, Рача, Рековац, Мајданпек, Неготин). 

Примјер насеља Сава у Обреновцу, гдје 78 избјегличких породица ни након 20 година не 

могу да откупе станове у којима живе. Захтјеве за откуп поднијели су 2013. године и од тада 

нису могли добити никакву информацију, све до 8. априла 2019. године када се Комесаријат 

огласио и упутио им допис у коме их је обавијестио да због несређених имовинско-правних 

односа није могуће реализовати купопродају и да треба поново да поднесу захтјев за закуп. 

 

ТРАЖИМ ДА СЕ МАКСИМАЛНО УБРЗА РЈЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ 

ПИТАЊА КАКО БИ СЕ ТИМ ПОРОДИЦАМА ОМОГУЋИЛО ДА МОГУ ПО ЗАКОНУ О 

ИЗБЈЕГЛИЦАМА, ТЈ. У СКЛАДУ СА НАШОМ МОЛБОМ О ДВОСТРУКОМ ПОПУСТУ 

(75% ОД ТРЖИШНЕ ЦИЈЕНЕ), ПОДНИЈЕТИ ЗАХТЈЕВЕ ЗА ОТКУП И КОНАЧНО 

ПОСТАТИ ВЛАСНИЦИ СТАНОВА У КОЈИМА ЖИВЕ. 

 

 

7. Омогућити избјегличким породицама које су добиле станове кроз пројекат 

„Социјално становање у заштићеним условима“ да имају право откупа тих 

станова по истим условима који важе и за остале избјеглице 

 

Имамо низ локалних самоуправа у којима су изграђени станови кроз наведени 

пројекат:Жабари (12), Мало Црниће (6), Шабац (36), Лозница (30), Ниш (16), Сомбор 

(9), Темерин (20), Топола (8)… 

ТРАЖИМ ДА ВЛАДА СРБИЈЕ ДОНЕСЕ УРЕДБУ КОЈОМ БИ ИЗБЈЕГЛИЧКЕ ПОРОДИЦЕ 

КОЈЕ СУ ДОБИЛЕ СТАНОВЕ КРОЗ ПРОЈЕКАТ "СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У 

ЗАШТИЋЕНИХ УСЛОВИМА"  ДОБИЛЕ ПРАВО ОТКУПА СТАНОВА У КОЈИМА ЖИВЕ. 

 

8. Максимално убрзати рјешавање поднијетих захтјева и доношење коначних 

листа након завршених конкурса за све видове рјешавања стамбених питања 

 

Као примјер наводим Нови Сад гдје су конкурси за станове у Футогу и Ветернику 

расписани почетком 2018. године и за њих још увијек није објављена коначна листа. 

Слична ситуација је и са конкурсима за станове на Новом Београду и у Овчи за које 

још увијек нема резултата. 

ТРАЖИМ ДА ВЛАДА ПОСТАВИ ЈАСНЕ РОКОВЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ КОНАЧНИХ ЛИСТА. 
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9. Максимално убрзати рокове изградње станова и монтажних кућа и усељење у 

исте, као и додјелу сеоских имања и грађевинског материјала 

 

Наводим само неке од бројних примјераскандалозно и срамно споре изградње 

станова за избјеглице.У Шапцу је коначна листа за станове за 25 избјегличких 

породица објављена 14.8.2015. године а рок за завршетак изградње био је 5.11.2018. 

године. Међутим, зграда још увијек није завршена и станари већ шесту годину од 

објаве листе чекају на усељење. У Крушевцу је коначна листа за станове објављена 

24.7.2015. године.Изградња је почела у марту 2017. године а зграда са свега 20 

станова још увијек није усељена.У Борује коначна листа објављена 23.7.2015. године 

и 15 породица више од пет година чека да се усели у станове. УШидује коначна листа 

објављена 28.8.2015. године а 10 породица још увијек не зна, након више од пет 

година, када ће радови бити завршени и када ће добити кључеве станова.У Сомбору  

је коначна листа о избору корисника објављена 30.12.2015. а кључеви су станарима 

уручени тек након више од четири године тј. 24.1.2020.  

Такође, веома лоша ситуација је и у Лучанима у којима се гради 15 станова за 

избјеглице. Тамо је државна институција Јединица за управљање пројектима (ЈУП) 

недавно раскинула уговор са извођачем и у плану је да се тек на прољеће изабере 

нови извођач како би се на љето наставило са радовима.Наводим и 

примјеренедопустиво споре додјеле грађевинског материјала у Београду, Старој 

Пазови, Иригу,као и у Новом Саду, у коме се на додјелу 24 пакета грађевинског 

материјала чекало пуне три године. Сличних примјера дискриминације и 

малтретирања избјегличких породица има још у низу локалних самоуправа.  

 

 

10. Максимално убрзати склапање купопродајних уговора након истека закупа од 

шест мјесеци, колико је предвиђено Законом о избјеглицама 

 

У СЛУЧАЈУ ДА СЕ УГОВОРИ НЕ ПРИПРЕМЕ НА ВРИЈЕМЕ ТРАЖИМ ДА СЕ 

ПЛАЋЕНА ЗАКУПНИНА ОД СЕДМОГ МЈЕСЕЦА ДО СКЛАПАЊА УГОВОРА 

РАЧУНА У ОТКУПНУ ЦИЈЕНУ. 

 

 

11. Смањити таксу коју избјеглице плаћају приликом овјере купопродајних уговора  

 

ТРАЖИМ ДА ВЛАДА СМАЊИ ТАКСУ ЗА ОВЈЕРУ КУПОПРОДАЈНИХ УГОВОРА 

БАРЕМ ЗА 50 % ОД САДАШЊЕ ЦИЈЕНЕ ЈЕР СЕ РАДИ О УГРОЖЕНОЈ КАТЕГОРИЈИ 

СТАНОВНИШТВА. ВЕЛИКА ВЕЋИНА ИЗБЈЕГЛИЧКИХ ПОРОДИЦА НАЛАЗЕ СЕ У 

ТЕШКОЈ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОЈ СИТУАЦИЈИ И ТРЕБА ИМ ИЗАЋИ У СУСРЕТ 

И ПОКАЗАТИ РАЗУМИЈЕВАЊЕ. 
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12. Максимално убрзати реновирање уништених и демолираних станова у Земун 

Пољу који су додијељени ратним војним инвалидима и породицама палих 

бораца прије годину дана и омогућити да се што прије уселе и постану власници   

 

Обратило ми се више грађана који су на основу Одлуке комисије за стамбена питања 

града Београда, на сједници одржаној 22. новембра 2019. године, добили станове на конкурсу 

за рјешавање стамбених потреба куповином и давањем станова у закуп на локацији 

Камендин 2, у Земун Пољу (укупно 52 породице). Како се ради о ратним војним инвалидима 

и члановима породица палих бораца замолили су ме за помоћ да коначно уселе у додијељене 

станове а да им не спомињем имена, из страха за властиту безбједност. Неки од њих су 

одлазили до зграда и затекли застрашујуће призоре оштећења новоизграђених објеката и 

ураслог околиша. Обиласком су примјетили да су многи станови проваљени. Из зграде се  

износе санитарни и кухињски елементи (бојлери, судопере,ВЦ шоље, батерије...), електро 

инсталација (каблови, утичнице, прекидачи...). Разбијена су многа стакла на приземним 

локалима, прозорима и балконским вратима, покидани и покрадени вертикални олуци и 

лимови са приземља фасада, и још много других видних оштећења.  

 

ТРАЖИМ ДА СЕ У ШТО КРАЋЕМ РОКУ ПОНОВО ИЗВРШИ САНАЦИЈА НАСТАЛЕ 

ШТЕТЕ С ЦИЉЕМ ДА СЕ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ И ПОРОДИЦЕ ПАЛИХ БОРАЦА 

ШТО ПРИЈЕ УСЕЛЕ У ДОДИЈЕЉЕНЕ СТАНОВЕ. 

 

 

Поред кључног, стамбеног питања, постоје и остали проблеми који муче избјегличку 

популацију.  

 

1. Омогућити свим протјераним Србима и њиховој дјеци, који подносе захтјев за 

пријем у држављанство Републике Србије, да то учине по повлашћеној такси за 

прогнана лица у износу од 1.070,00 динара, без обзира на то да ли у тренутку 

подношења захтјева имају или немају важећи избјеглички статус 

 

СМАТРАМ ДА ЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈА И НЕДОПУСТИВО ДА ИЗБЈЕГЛИЧКЕ 

ПОРОДИЦЕ И ЊИХОВА ДЈЕЦА ПЛАЋАЈУ ВИСОКУ ТАКСУ У ИЗНОСУ ОД 19.370,00 

ДИНАРА. РАДИ СЕ О НАЈВЕЋИМ ЖРТВАМА РАТА И СТОГА ТА ТАКСА ТРЕБА ДА 

БУДЕ СИМБОЛИЧНА БЕЗ ОБЗИРА НА ТРЕНУТНИ СТАТУС. 

 

 

2. Омогућити свим протјераним Србима, против којих се воде поступци за ратне 

злочине пред судовима у Хрватској и Босни и Херцеговини, пријем у српско 

држављанство, као и онима против којих се воде судски поступци у Београду, 

или је судски поступак већ окончан и осуђена лица су одслужила казну затвора. 

Велика већина поступака против Срба води се на основу лажних доказа. 
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СМАТРАМ ДА СЕ ОВДЈЕ РАДИ О ДИСКРИМИНАЦИЈИ И ДА ЈЕ ПОТРЕБНО ДАТИ 

ИНСТРУКЦИЈУ УПРАВИ ЗА УПРАВНЕ ПОСЛОВЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА ДА СЕ СВИМ СРБИМА ОМОГУЋИ ПРИЈЕМ У СРПСКО ДРЖАВЉАНСТВО, 

БЕЗ ОБЗИРА НА СУДСКЕ ПОСТУПКЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ. 

 

 

3. Повећати средства за економско оснаживање протјераних Срба 

  

ТРАЖИМ ДА СЕ ОБЕЗБИЈЕДЕ ДОДАТНА СРЕДСТВА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ 

ПРОГНАНИХ ЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ ПОРОДИЦА. 

 

  

4. Омогућити право на додјелу једнократне новчане помоћи, бесплатних дрва за 

зиму, лијекова, хуманитарних пакетахране и хигијене, свим угроженим 

категоријама протјераних Срба, без обзира на то да ли тренутно имају важећи 

избјеглички статус или не 

 

ТРАЖИМ ДА КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И МИГРАЦИЈЕ СВИМ ПРОГНАНИМ 

ЛИЦИМА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У ТЕШКОЈ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОЈ И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ СИТУАЦИЈИ  ОБЕЗБИЈЕДИ  ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ, БЕЗ ОБЗИРА 

НА ТО ДА ЛИ ЛИЦЕ ИМА ИЗБЈЕГЛИЧКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ ИЛИ ЛИЧНУ КАРТУ. 

 

 

Молим Вас да својим ауторитетом помогнете и да утичете на то да Влада Србије преузме 

одговорност да се стамбено питање и сви изнад наведени дугогодишњи проблеми 

избјегличких породица што прије ријеше на праведан и свеобухватан начин.  

 
С поштовањем!  

 

                                                                         Предсједник Савеза Срба из региона  

                                                                                     и народни посланик 
 

 

                                                                                                             Миодраг Линта 
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