Министар Дачић у Голубинцима свечано уручио кључеве од 30 нових станова
среда, 18. септембар 2019.

Говор првог потпредседника Владе Србије и министра спољних послова Ивице Дачића
на церемонији свечаног усељавања у станове за избеглице у Голубинцима, у оквиру
реализације Регионалног стамбеног програма у Републици Србији:
„Уважени гости,
Даме и господо,
Драги пријатељи,
Веома ми је драго што имам прилику да баш овде у Голубинцима свечано уручим кључеве
од 30 станова, онима који су пре више од две деценије неправедно протерани из својих
домова. Моје задовољство је утолико веће, јер је управо на овом месту пре непуне две
године отпочета реализација Потпројекта 4, којим смо покушали да испунимо очекивања
оних који све ове године живе у избегличким условима. Желео бих да захвалим свима који
су марљивим радом допринели успеху Програма. Ипак, највећу захвалност дугујемо
управо корисницима, који нису изгубили наду да за њих долази једно лепше и сигурније
животно раздобље.
{youtube}oQ8ZQode_WI{/youtube}
Овом приликом желим да поздравим и нашег домаћина у Голубинцима, председника
општине Стара Пазова - господина Ђорђа Радиновића, који је са својим сарадницима
обезбедио земљиште и пратећу инфраструктуру за овај објекат. Такође, наше госте и
најважније сараднике – шефа Сектора за сарадњу у Делегацији Европске уније у Србији
Ингвеа Енгстрома, затим в.д. сталног координатора УН-а и шефа Представништва
УНХЦР-а у Србији Ханса Фридриха Шодера, комесара за избеглице и миграције
Владимира Цуцића и директора Јединице за управљање пројектима у јавном сектору
Драгана Катуцу.
Наша држава посвећено ради на пружању помоћи и збрињавању свих избеглих са
простора бивше Југославије. Обезбеђена су средства за решавање стамбених потреба за
више од 7 хиљада избегличких породица. До сада, у оквиру овог програма, додељено је
близу 3.800 стамбених јединица, а у току је додела више од две стотине пакета
грађевинског материјала и скоро стотину сеоских кућа.
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За Потпројекат 4 издвојено је 18,6 милиона евра, а вредност радова у Голубинцима
износи 736.913 хиљада евра.
О успешности Потпројекта 4 говори и то да су до сада завршени станови у осам јединица
локалне самоуправе: у Ариљу, Зрењанину, Лозници, Кладову, Неготину, Врњачкој Бањи и
у Темерину, од укупно 13 у којима се гради. Са задовољством желим да подсетим да смо
заједно и у Старој Пазови - 27. августа прошле године положили камен темељац за
изградњу 169 станова из Потпројекта 5 са циљем да што већи број угрожених породица
добије стамбено решење.
Вама који се данас усељавате у станове желим сву срећу коју сте засигурно заслужили, а
која је нама била највећи мотив. Наша залагања говоре о томе да никада нисте били
заборављени, као и да ће свака стамбено збринута породица допринети развоју и даљем
унапређењу нашег друштва. Дубоко верујем да доделом кључева отпочиње ново поглавље
у животима свих вас, те вам истински желим да оно буде обојено извесношћу, миром и
напретком, који су такође били наша водећа замисао.
Још једном поздрављам све учеснике овог догађаја, са жељом да успешно наставимо пут
ка реализацији започетих радова заједничком вољом, стварајући лепшу будућност за све
вас који сте огроман терет поднели избеглиштвом, за будуће нараштаје, за нашу државу!
Хвала на пажњи и живели!"
{youtube}MsuWl_GcVh4{/youtube}
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