








Уводна реч амбасадора Сема Фабриција, 
шефа Делегације ЕУ у Србији

ЕУ и Србија -  #ЕУзаТебе

Одлуком да се придружи Европској унији Србија је започела изузетан и генерацијски јединствен 
процес модернизације са крајњим циљем да уведе своје грађане у највеће место демократије, 
просперитета и сигурности на свету.

Од 2014. године, када је формално започет процес приступања, Србија је покренула сет 
свеобухватних реформи које утичу на бројне аспекте свакодневног живота обичних грађана: нова 
радна места, могућности за образовање, ефикасније правосуђе, слободу изражавања, очување 
културног наслеђа и заштиту животне средине, да поменем само неке.

Процес приступања је сложен јер се повезује са реформама које могу бити тешко оствариве. То 
понекад ставља суштински напредак који су Србија и ЕУ већ постигле и бројне опипљиве резултате 
у други план. 

Протеклих година небројено пута сте чули о поглављима које треба отворити, мерилима које треба 
испунити, критеријумима које треба поштовати и извештајима које треба усвојити. 

Проста је чињеница да је Европска унија главна политичка потпора Србије, њен највећи инвеститор, 
највећи трговински партнер и главни донатор. Ову чињеницу треба што јасније представити.



ЕУ је најважнији политички партнер Србије

Ступањем на снагу споразума о визној либерализацији (2009), Споразума о стабилизацији и 
придруживању (2013) и, што је најважније, отварањем приступних преговора (2014) Србија је ступила у 
јединствен и привилегован однос са ЕУ, који се не може упоредити са другим земљама ван ЕУ. Такође, 
Европска комисија је Србију препознала (2018) као “водећег кандидата” у региону Западног Балкана 
када је реч о процесу приступања. 

ЕУ је на првом месту по инвестицијама у Србији

У протеклих 15 година компаније из ЕУ су чиниле 75% укупних страних директних инвестиција у Србију. Те 
компаније доносе спрској привреди ефикасност, савремене технологије и знања и вештине. Захваљујући 
томе значајно се повећавају продуктивност и конкурентност, чиме се јача извозни потенцијал Србије, 
повећавају буџетски приходи и привредни раст и стварају нова радна места. Процењује се да су 
компаније из ЕУ створиле 200.000 радних места у Србији.

200.000 
радних места у Србији је отворено 

захваљујући ЕУ инвестицијама



ЕУ је на првом месту као трговински 
партнер Србије

65% трговинске размене Србије је са Европском унијом. Та размена је 2018. 
износила 25 милијарди евра и годишње расте за 10%. Српски извоз у ЕУ расте брже 
и утростручио се у претходних десет година. То значи да је сваке године у Србији 
отворено на хиљаде нових радних места. Осим тога, тржиште Европске уније је 
веома значајно и као извозна дестинација за српске пољопривредне производе, 
јер око половине пољопривредног извоза Србије одлази у ЕУ. Штавише, извоз 
пољопривредних производа Србије у Европску унију се више него удвостручио у 
протеклој деценији.

ЕУ је на првом месту по финансијској 
подршци Србији

У претходних 12  година Србија је добила преко 8 милијарди евра само из буџета 
Европске уније. Око 5 милијарди евра су били зајмови са најповољнијим условима 
отплате од Европске инвестиционе банке (ЕИБ), док је 3,3 милијарде евра 
представљало бесповратну помоћ Европске комисије која никада неће морати да 
се врати. 

Због тога је Србија највећи прималац донација и зајмова ЕУ на Западном Балкану 
и међу највећим примаоцима на свету. Ову дугорочну финансијску помоћ Србија и 
ЕУ заједно програмирају и она се троши на реализацију програма и пројеката који 
доносе конкретне, позитивне промене грађанима, привредницима и друштву у 
целини.

Ако вам се ово и даље чини апстрактним, погледајте овај каталог који по секторима представља неке
од резултата партнерства са ЕУ који настоји да  Србију учини бољим местом за живот.

Јер желимо да Србија успе: # ЕУзаТебе

Амбасадор

3,3 милијарде €

Sem Fabrizi
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Култура

#EUzaTebe брине да историја не остане у магли сећања и чува наше наслеђе, како бисмо 
учили о људима који су на овим просторима били пре нас. Србија је Европа, са народима Уније 
делимо прошлост и културу.

Јачање сарадње организација из сфере културе и креативних индустрија из различитих земаља, 
уз посебну пажњу посвећену заштити културног наслеђа – део је мисије ЕУ у Србији. У оквиру 
промовисања заштите културног наслеђа у Србији, ЕУ је финансирала обнову комплекса 
Голубачке тврђаве из 14. века и фрањевачког манастира у Бачу, као и рестаурацију синагоге 
у Суботици из 1902. године, која је једно од највреднијих остварења сакралне архитектуре у 
стилу мађарске сецесије у централној Европи.

Кроз програм „Креативна Европа“, ЕУ пружа подршку сектору културе и аудио-визуелним 
делатностима за различите установе, удружења, издавачке куће и компаније, кроз потпрограме 
„Култура“ и „МЕДИЈИ“. 



ЕУ је финансирала рестаурацију синагоге у Суботици сарадњи са владама Србије и Мађарске, након четири деценије занемарености ове грађевине. 
Европски фондови искоришћени су и за обнову Голубачке тврђаве и Фрањевачког манастира у Бачу.



12

Повезивање – саобраћај и енергетика

#EUzaTebe улаже у изградњу нових и поправку старих путева, како би Србија била боље 
повезана и унутар својих граница и са другим државама. 

ЕУ је у сарадњи са Владом Србије обезбедила редовно и поуздано снабдевање електричном 
енергијом, користећи зелене технологије које чувају животну средину и повећавају енергетску 
ефикасност, уз коришћење обновљивих извора енергије. Циљ је да се створи самоодрживи 
сектор, заснован на тржишним вредностима и деловању снажног и независног регулаторног 
тела.

ЕУ пружа подршку Србији за унапређење конкурентности саобраћајног система и повезаности 
улагањем у инфраструктуру и пружа помоћ при спровођењу релевантних реформских процеса. 
Међу пројектима су реконструкција Коридора Оријент–Источни Медитеран, модернизација 
железничке пруге на деоницама Ниш–Димитровград и Ниш–Брестовац, као и изградња 
терминала у Батајници, аутопута Ниш–Мердаре и инфраструктуре дуж обале Дунава.



Деоницу пута на Коридору 10 финансирала је ЕУ чиме ће се омогућити сигурнији и бржи превоз робе и путника. ЕУ улаже у путну инфраструктуру Србије јер 
њени путеви повезују важне европске правце.
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Дигиталне технологије

Захваљујући подршци ЕУ, убудуће ће бити мање високих рачуна за телефон. #EUzaTebe за 
повољнији мобилни саобраћај у ромингу у региону #RoamLikeAtHome.

ЕУ је 2018. године покренула иницијативу „Дигитална агенда за Западни Балкан“, која подржава 
прелазак региона на дигитализовану економију. Све стране су се обавезале на јачу сарадњу у 
областима широкопојасног повезивања, сајбер сигурности и поверења, дигиталне економије 
и друштва, истраживања, иновација и роминга. 

Уз снажну подршку Европске уније, регионална дигитална сарадња довела је до Регионалног 
споразума о ромингу 2019. године, захваљујући коме ће накнаде за роминг у региону бити 
ниже. Споразум је важна прекретница на европском путу партнера на Западном Балкану и 
снажан је политички сигнал за остваривање даљег напретка у смањењу накнада за роминг 
између ЕУ и Западног Балкана. 



Током Дигиталног самита Западног Балкана у Београду, априла 2019. године, потписан је регионални споразум који ће смањити цене роминга (до потпуног 
укидања) и приближити грађане региона једне другима.
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Пољопривреда и храна

Како бисмо били сигурни у квалитетет хране, #EUzaTebe помаже Србији да достигне 
стандарде какви постоје у земљама чланицама у производњи и пољопривреди.

Почев од 2000. године, ЕУ финансира овај сектор, који обухвата и пројекте руралног развоја 
и здравствену заштиту биљака и животиња, с циљем достизања стандарда ЕУ и побољшања 
конкурентности. Приоритети подршке усмерени су на регистрацију пољопривредног земљишта, 
административну контролу за исплату финансијске подршке, увођење информационих 
система, искорењивање болести животиња, следљивост животињских производа, здравствену 
контролу биља и животиња, као и управљање животињским отпадом.

У наредним годинама ЕУ планира да значајно повећа подршку пољопривредницима кроз 
нове програме помоћи руралном развоју и путем бесповратне помоћи која ће српским 
пољопривредницима бити на располагању за суфинансирање инвестиција у пољопривреди. 



Кроз ИПАРД програм, ЕУ суфинансира куповину пољопривредних машина, чиме доприноси модернизацији пољопривреде.  Тиме се очекују већи приноса 
и бољи резултати. Од 2019. године ЕУ ће финансирати набавку скоро 500 трактора за пољопривреднике у Србији.
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Локални развој

#EuzaTebe подстиче равномеран развој свих делова Србије. #EUzaTebe оснажује локалне 
заједнице улажући у пројекте који ће побољшати живот грађана.

ЕУ подржава локални развој, како би се унапредиле конкурентност и друштвена кохезија на 
локалном нивоу у Србији, те побољшало окружење за рад малих и средњих предузећа, путем 
подршке за пружање ефикаснијих услуга које се тичу управљања земљиштем, издавања 
дозвола и подршке при реализацији мањих инфраструктурних интервенција које позитивно 
утичу на локалну економију и квалитет живота. 

Развој општина – „Програм ЕУ ПРО“ има за циљ јачање капацитета општина за привлачење 
инвестиција, унапређење конкурентности и развој пословања, отварање нових радних места 
и подстицање друштвене кохезије на локалном нивоу. Осим тога, подршка је усмерена и на 
финансирање инфраструктурних интервенција које ће допринети подизању квалитета живота 
грађана. 



Пијаца у дољевачком насељу Пуковац, једна од највећих у југоисточној Србији, добила је нови изглед захваљујући средствима ЕУ. ЕУ је финансирала на 
стотине оваквих пројеката локалног развоја, а тренутно улаже још 25 милиона евра широм Србије како би помогла локалним заједницама и предузећима. 
Захваљујући томе, развијају се боље услуге и доприноси се привредном развоју и запошљавању на локалном нивоу.    
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Заштита животне средине

Захваљујући раду #EUzaTebe, отпадне воде више се не уливају у реке. Много посла је пред 
нама, али борба за чисту воду, плаво небо и зелене паркове је битна за све нас.

Почев од 2000. године, захваљујући пројектима ЕУ за заштиту животне средине, више од милион 
грађана је добило боље снабдевање чистом водом, квалитетније управљање отпадом, чистији 
ваздух, безбедније управљање опасним хемикалијама, али и функционалније опште прописе 
у овој области, који пружају бољи основ за унапређење еколошких дозвола и инспекцију, 
побољшан надзор квалитета воде и ваздуха, као и бољу информисаност грађана о овој теми.

Неке од најважнијих резултата представљају изграђени погони за прераду отпадних вода у 
Суботици, Шапцу, Лесковцу, Кули, Врбасу, изграђен нови систем водоснабдевања у Великом 
Градишту, систем за одлагање пепела у Термоелектрани „Никола Тесла“ Б и уграђени 
филтрациони системи у термоелектранама „Никола Тесла“ А и Б у Обреновцу.



Погон за прераду отпадних вода у Лесковцу један је од неколико пројеката заштите животне средине које финансира ЕУ. Захваљујући овом погону, живот 
преко 80.000 становника овог краја је унапређен услед заштите површинских и подземних извора воде.
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Владавина права

Како би правда била достижна и сигурна за све, #EUzaTebe финансира реформу правосуђа.

Борба против организованог криминала, корупције, заштита права грађана и осигуравање 
функционисања правосудног система, само су неки од задатака Србије на путу испуњавања 
критеријума Европске уније у области владавине права. Осигуравање владавине права се 
тиче и права и слобода појединаца и развоја читаве земље. Инвеститори се осећају сигурније у 
окружењу у ком се гарантује владавина права, а против корупције се бори. 

Два преговарачка поглавља која се баве владавином права, Поглавље 23 (правосуђе и 
основна права) и Поглавље 24 (правда, слобода и безбедност), представљају саму срж 
приступног процеса ЕУ. ЕУ улаже значајна средства у унапређење ове области, на пример 
кроз модернизацију и дигитализацију правосуђа те обнову и обезбеђивање електронске 
опреме Правосудној академији у којој се правници обучавају, чиме се унапређује ефикасност и 
професионализам српског правосуђа.



Дигитализована писарница Основног суда у Ужицу кроз пројекат ЕУ „Унапређење ефикасности у правосуђу“. Захваљујући овом пројекту, више од  700 
хиљада грађанских и привредних предмета добило је епилог.
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Управљање миграцијама

Мигрантска криза је изазов за целу Европу, а #EUzaTebe и Србија заједно раде на томе да 
одговоре ефикасно и хумано.

ЕУ пружа значајну подршку Србији у управљању миграцијама. Ова подршка подразумева 
пружање хуманитарне помоћи и заштиту миграната, конкретно заштиту деце и стварање 
услова за прихват и бригу у прихватним центрима и центрима за азил. Ова подршка обухвата 
испоруку хране, пружање здравствене неге и образовања, те помаже Србији да заштити 
границе и бори се против кријумчарења миграната. ЕУ заједно са националним властима 
ради на унапређењу капацитета за успостављање система којим се управља смештајним 
капацитетима у складу са стандардима ЕУ. Од 2015, ЕУ је за Србију издвојила преко 100 милиона 
евра за управљање миграцијама. 



Деца у Прихватном центру за мигранте кроз едукативне садржаје уче нове вештине и креативно проводе слободно време. Управљање миграцијама за ЕУ 
значи заштиту друштва уз истовремено старање о заштитити права и достојанства.
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Здравство и заштита потрошача

#EuzaTebe донира возила и опрему за домове здравља, како би омогућила приступ 
квалитетним медицинским услугама, адекватном лечењу и доброј превенцији за све. 

ЕУ је уложила значајна средства у здравствени сектор – за набавку лекова, нова возила хитне 
помоћи, опремање болница и домова здравља, лабораторија, завода за јавно здравље, центра 
за трансфузију крви, а улагано је и у набавку опреме за безбедно управљање медицинским 
отпадом и остале аспекте релевантне за овај сектор. Законодавство ЕУ у овој области које 
Србија уводи има за циљ да безбедност, здравље, економске и правне интересе потрошача 
подигне на виши ниво.



Донацијом нових амбулантних возила Универзитетској дечијој клиници у Тиршовој, ЕУ је обезбедила деци и родитељима бржи приступ здравственим 
услугама. ЕУ је обезбедила набавку укупно 252 амбулантна возила за  здравствене центре у градовима широм Србије.
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Демократија и људска права

Једнака људска права за све један су од стубова Европске уније. Зато, #EUzaTebe оснажује 
друштво како би се она поштовала у свим областима, од политике до економије.

ЕУ активно промовише и подржава цивилно друштво у Србији кроз више од 300 пројеката 
у областима као што су развој демократије, добра управа, владавина права, борба против 
дискриминације, социјална инклузија, економски развој и култура. Подршка је усмерена и на 
дијалог јавног и цивилног сектора, подизању свести јавности и државних институција на значај 
укључивања цивилног друштва и грађана у процесе доношења одлука на свим нивоима. 

У ери интернета, ЕУ велику пажњу посвећује едукацији младих кроз програме који се 
баве медијском писменошћу али и помаже грађанима да заштите своје право на слободу 
информисања. Помоћ је највидљивија у областима истраживачког новинарства, тренинга за 
новинаре и модернизацији јавних медијских сервиса.



У оквиру помоћи изградњи демократских институција и подршке људских права у Србији, ЕУ ради са државним органима и невладиним организацијама 
које се боре за основна права и слободе. Један од примера је НВО “Civil Rights Defenders” која се залаже за поштовање фундаменталних права и спроводи  
пројекат који финансира ЕУ под називом “Ко брани бранитеље?” - посвећен заштити безбедности организација за људска права.
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Образовање

Квалитетно образовање је кључ напретка сваког појединца и читавог друштва. 
#ErasmusPlus омогућава младима да се модерно школују са вршњацима широм Европе, како 
би стечено искуство применили у Србији.

Европска унија је од 2003. године донирала значајна средства за реформу сектора образовања, 
с циљем јачања друштвеног и економског развоја. Почев од предшколског образовања, преко 
основног, средњег, стручног и високог образовања и образовања одраслих, ЕУ је најважнији 
партнер Србије када је реч о увођењу нових стандарда, развоја програма наставе и учења, као 
и стручном усавршавању наставника и финансирању нове школске опреме. 

Средства ЕУ су усмерена ка институционалном развоју, увођењу стандарда и усклађивању са 
европским системима. Србија успешно учествује у програму Еразмус+, као лидер на Западном 
Балкану. Од 2014. године, око 8.000 студената, наставника и професора учествовало је у 
програмима мобилности, док је више од 3.300 људи дошло у Србију. ЕУ улаже и у оснаживање 
студената и отварање школа демократским вредностима.  



Ђаци основне школе у тутинском селу Западни Мојстир добили су нову школу захваљујући средствима ЕУ. Квалитетно образовање основни је предуслов за 
нaпредак друштва, а ЕУ много улаже у овај сектор како би Србија створила јаку базу за будућност.
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Наука и иновације

Ако имаш иновативну идеју, ЕУ кроз своје фондове те подржава да је оствариш. #EUzaTebe, 
јер иновације и предузетништво су основа развоја српске привреде.

Хоризонт 2020 је програм ЕУ који омогућава финансирање научних и истраживачких радова на 
универзитетима, институтима, као и у малим и средњим предузећима и великим компанијама. 
То је највећи програм европских инвестиција у науку који подржава истраживачке и иновативне 
пројекте, програме стратешког и примењеног истраживања, као и активности блиске тржишту, 
како би се унапредила конкуретност на глобалном плану.

ЕУ на овај начин помаже унапређење науке, истраживања и иновација у функцији привредног 
развоја, као једног од приоритета Владе Србије.



Дигитално обрађивање земље на даљину – роботички систем који може да анализира квалитет земљишта и стање биљака. Пољопривредници на тај начин 
могу да унапреде производњу. Заједнички подухват ЕУ и Србије вредан 28 милиона еура претвара новосадски „Биосенс Институт“ у европски центар 
изузетности у напредној технологији одрживе пољопривреде.
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Млади и спорт

Млади су наша будућност, али и садашњост, па их #EUzaTebe подржава да постигну најбоље 
резултате, било да се ради о спорту или активизму.

Подршка политикама које се односе на младе кључна је за изградњу заједничког европског 
идентитета. ЕУ пружа једнаке могућности за младе у образовању и на тржишту рада, и 
подстиче активније учешће младих у друштву, чиме се решавају проблеми њихове високе 
незапослености и неактивности, као и неусклађености понуде и потражње за одређеним 
вештинама на тржишту рада. 

Кроз програм Еразмус+ млади стичу нова искуства и имају прилику да се сусретну са европским 
богатством култура и језика, те се на тај начин лакше запошљавају, стичу нове вештине и 
компетенције. Спортска компонента програма подржава партнерства с циљевима као што 
су борба против нетолеранције и дискриминације у спорту, подршка добром управљању и 
једнаком приступу спорту за све.



Под покровитељством Делегације ЕУ одржана је Европска недеља спорта на Бачкој тврђави. Кроз програме за младе, ЕУ им омогућава да стекну нове 
вештине које ће им касније помоћи да буду конкурентнији на тржишту рада.
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Друштвено-економски развој и нова радна места

#EUzaTebe помаже малим предузећима широм Србије, како би повећала продуктивност и 
број запослених.

ЕУ и Влада Републике Србије посвећене су јачању конкурентности на локалном нивоу, путем 
унапређења инфраструктуре и подстицања развоја пословне климе, али и путем подршке 
малим и средњим предузећима, чиме се генерише привредни раст и отварају нова радна места.

Локалне самоуправе имају главну улогу у стварању бољих услова за напредак и развој грађана 
и предузећа. Осим тога, оне имају кључну улогу у обликовању и реализацији реформи које се 
тичу приступања ЕУ. ЕУ зато пружа континуирану подршку локалном развоју у циљу смањења 
регионалних разлика, привлачења инвестиција, те генерисања раста и нових радних места на 
локалном нивоу.



Предузеће Кран Комерц из Књажевца набавило је нову машину уз помоћ ЕУ фондова. Кроз различите програме и фондове ЕУ, бројни мали бизниси добили 
су прилику и средства да развију пословање.
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Јавна управа

#EUzaTebe улаже у дигитализацију администрације, јер је ефикасност кључна за остварење 
грађанских права и економски развој.

Помоћ ЕУ јавној управи покрива шест централних области, попут стратешког оквира за 
реформу јавне управе, развој и координацију политика, јавне услуге и управљање људским 
ресурсима, одговорност, пружање услуга и управљање јавним финансијама. 

ЕУ пружа најобимнију помоћ кроз буџетску секторску подршку, с циљем да подржи делотворно 
и благовремено спровођење реформе јавне управе, ослањајући се на одговарајућу стратегију 
реформе, а у складу с начелима ЕУ. Активности у овом сектору усредсређене су на јачање 
институционалних капацитета и капацитета у домену људских ресурса Владе Србије, у циљу 
координације, спровођења и надзора над програмима реформи јавне управе и управљања 
јавним финансијама.



Добра јавна управа и контрола јавних финансија кључни су за напредак земље и добробит грађана. ЕУ подржава државне органе да поступање оријентишу 
ка грађанима. Улагања у услуге е-управе и дигитализацију настоје да олакашају приступ јавним службама.
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Цивилна заштита

Да ли сте знали да је ЕУ највише помогла Србији у санирању последица поплава и донирала 
172 милиона евра? #EUzaTebe, јер солидарност се показује кад је најтеже.

Током разорних поплава у мају 2014, ЕУ је помогла Србију кроз највећу операцију Механизма 
ЕУ за цивилну заштиту. Тада је обезбеђена помоћ у виду чамаца, хеликоптера, пумпи и 
комплета хуманитарне помоћи, евакуисано је 32.000 људи, а ЕУ је организовала донаторску 
конференцију на којој су прикупљена значајна средства за обнову поплављених подручја.

Србија је део овог Механизма и учествује у реаговању у ванредним ситуацијама заједно са још 
33 европске државе. Земље учеснице удружују своје ресурсе који се стављају на располагање 
државама погођеним катастрофама широм света, а Координациони центар за реаговање овог 
Механизма даноноћно је у приправности и надгледа ниво ризика од несрећа широм планете, 
док у ванредним ситуацијама служи као информативно и координационо чвориште.



Кроз помоћ ЕУ у Обреновцу, санирана је штета од поплава на преко 1300 стамбених објеката, а изграђена је и опремљена 41 кућа.
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Друштвено укључивање

Једнаке шансе су основа срећног друштва. Kако нико не би био искључен, #EUzaTebe улаже у 
инклузију и право на пристојан живот, без обзира на порекло, године, етничку припадност...

Социјална политика, односно друштвена кохезија, са конкретним фокусом на социјалној 
заштити и инклузији, један је од кључних темеља ЕУ и начела процеса проширења. Међу 
вредностима које се промовишу су једнакост, толеранција и основна друштвено-економска 
права, право на пристојан живот и услове рада, право на адекватну социјалну заштиту и 
образовање, те право на живот у здравом и безбедном окружењу.

ЕУ финансира низ пројеката усмерених на социјалну заштиту и инклузију угрожених група у 
Србији, као што су деца, особе са инвалидитетом, избеглице и интерно расељена лица, Роми, 
старији, повратници и мигранти, омогућавајући на тај начин њихову друштвену инклузију и 
учешће на тржишту рада.



Учеснице у пројекту „Ромски образовни инкубатор“ у селу Прекодолце, општина Владичин Хан. ЕУ је до сада уложила више од 11.4 милиона евра у област 
решавања стамбеног питања и смањења незапослености угрожених група.
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Мир, помирење и добросуседски односи
#EUzaTebe пружа домове за најугроженије људе након сукоба деведесетих на територији 
бивше Југославије, јер је Унија мировни пројекат.

ЕУ је најважнији мировни пројекат на територији Европе који је омогућио трајни мир и 
економски просперитет огромном броју људи. Србија је део Европе, не само са географске, 
већ и са тачке гледишта економије и културе. Помирење, добросуседски односи и регионална 
сарадња су важна начела приступног процеса Србије. У том смислу је важно укључити младе 
у овај процес. 

Изградња мостова и повезивање територија ће значајно допринети развоју добросуседских 
односа и даљем унапређењу мира и помирења, а уз то ће донети велике економске предности, 
попут побошљања инвестиционог амбијента.



Ратови у бившој Југославији оставили су многе људе без крова над главом. ЕУ финансира преко 80% буџета Регионалног стамбеног програма који обезбеђује 
нове домове за ибеглице и интерно расељене из бивше Југославије. Крајем 2018, у оквиру програма обезбеђени су станови за близу 2.500 најугроженијих 
избегличких породица у Србији.
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