Дачић: Влада Републике Србије снажно подржава овај пројекат и та подршка неће изостати ни у на
петак, 29. мај 2020.

Први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије Ивица Дачић
уручио је данас на свечаној церемонији кључеве од три стана за избегле породице у
Бачком Петровцу, у оквиру реализације Регионалног стамбеног програма у Републици
Србији у оквиру Потпројекта 5.
„Данас имамо велику част и задовољство да заједно уручимо кључеве три стана за
најугроженије породице које су услед ратног вихора деведесетих година биле принуђене
да напусте своја огњишта у Босни и Херцеговини и Хрватској, и које су преко 25 година
лишене оног места за живот које се може звати дом", изјавио је министар Дачић.
{youtube}sgsQIAa4CCU{/youtube}
Укупна вредност Потпројекта 5 Програма, у оквиру којег су изграђени и станови,
износи 52 милиона евра, од чега удео из буџета Републике Србије износи 13,2 милиона
евра. Потпројекат 5 предвиђа изградњу укупно 1.267 станова у 25 општина, доделу 200
пакета грађевинског материјала, као и куповину 380 сеоских кућа. У првој фази, за
станове у Бачком Петровцу издвојено је око 125.800 евра.
Министар је подсетио да су до сада станови уручени породицама и у Ваљеву, Крупњу,
Зрењанину, Смедеревској Паланци, Нишу, Новом Пазару, Новом Саду, као и многим
другим општинама.
Шеф српске дипломатије је нагласио да Влада Републике Србије снажно подржава овај
пројекат, и да та подршка неће изостати ни у наредном периоду.
„Наша је дужност и обавеза да помогнемо нашим суграђанима у савладавању препрека
које им је судбина донела", закључио је министар Дачић.
Преносимо говор у целости:
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„Уважени гости,
Даме и господо,
Драги пријатељи,
Данас имамо велику част и задовољство да заједно уручимо кључеве три стана за
најугроженије породице које су услед ратног вихора деведесетих година биле принуђене
да напусте своја огњишта у Босни и Херцеговини и Хрватској, и које су преко 25 година
лишене оног места за живот које се може звати дом.
Регионални стамбени програм представља вишегодишњи успешан пројекат који поред
Србије обухвата Босну и Херцеговину, као и Хрватску, а за циљ има трајно збрињавање
избеглица са ових простора.
Укупна вредност Потпројекта 5 Програма, у оквиру којег су изграђени и станови које ћемо
данас уселити, износи 52 милиона евра, од чега удео из буџета Републике Србије износи
13,2 милиона евра. Потпројекат 5 предвиђа изградњу укупно 1.267 станова у 25 општина,
доделу 200 пакета грађевинског материјала, као и куповину 380 сеоских кућа. У првој
фази, за
станове у Бачком Петровцу издвојено је око 125.800 евра, а са задовољством могу да
саопштим да је започета реализација следеће фазе, у оквиру које је предвиђена
изградња још шест станова. Подсетићу вас, даме и господо, да су до сада станови
уручени породицама и у Ваљеву, Крупњу, Зрењанину, Смедеревској Паланци, Нишу,
Новом Пазару, Новом Саду, као и многим другим општинама.
Овај програм не би био могућ без подршке донатора, пре свега Европске Уније, али и
других пријатеља и партнера попут САД, Немачке, Норвешке, Шпаније, Швајцарске,
Румуније, Чешке, Мађарске, Словачке, Италије, Данске, Турске, Луксембурга, Кипра, међу
којима су и међународне организације као што су УНХЦР, ОЕБС и Савет Европе.
Такође, немерљива је подршка коју локалне заједнице пружају њиховим новим
суграђанима, те стога желим да поздравим и да се захвалим председнику општине Бачки
Петровац Срђану Симићу и локалној самоуправи на помоћи у реализацији овог пројекта, а
грађанима Бачког Петровца на гостопримству и солидарности коју су пружили њиховим
новим комшијама. Данас су са нама и други пријатељи и партнери у пројекту, које такође
срдачно поздрављам.
Желим да нагласим да Влада Републике Србије снажно подржава овај пројекат, и да та
подршка неће изостати ни у наредном периоду. Наша је дужност и обавеза да помогнемо
нашим суграђанима у савладавању препрека које им је судбина донела.
Драги пријатељи,
Желим вам од срца, пре свега, добро здравље и да у вашим новим домовима стварате
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само лепе успомене, да градите нови, спокојнији и безбрижнији живот!
Живела Србија!"
{joomplucat:2101 limit=4|columns=4}
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