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У понедељак, 19. новембра, почели радови на изградњи зграде за избегла и
прогнана лица. Комплетну изградњу зграде финансира Развојна банка Евопе Локална самоуправа обезбедила три обједињене парцеле за градњу.
Прошле недеље, 19. новембра, у насељу Пејтон у Оџацима, званично су почели радови
на изградњи стамбене зграде намењене за смештај избеглих и прогнаних лица. Реч је о
завршној фази пројекта „Закуп-откуп“, чију изградњу у комплетном износу финансира
Развојна банка Европе. Поменутим пројектом, чија је укупна вредност око 12.800 000
евра, обухваћено је 30 општина у Србији, а тренутно се, осим у Оџацима, исте зграде
граде у 17 локалних заједница. Свака од зграда која се буде градила у оквиру пројекта,
који за циљ има трајно стамбено збрињавање избеглих и прогнаних лица, исте је
вредности, а предвиђено је да шест месеци након што стекну право становања избегле и
прогнане породице могу откупити станове без камате на велики број рата.
Од повереника за избеглице и миграције општине Оџаци Милана Орлића сазнајемо да
ће, кад се зграда у насељу Пејтон изгради, кључ у руке добити 20 избеглих и расељених
породица.
Орлић подсећа да се зграда гради на пет нивоа, приземље, три спрата и поткровље, и
да су станови адекватни структури корисника.

-Листа избеглих и прогнаних породица које ће добити кључ у руке у згради која се гради
у насељу Пејтон, објављена је у мају месецу прошле године. На конкурс локалне
самоуправе поднето је 32 захтева. Неки од њих нису испуњавали услове, тако да је
комисија разматрала 24 захтева. За 4 породице које су остале испод црте, а испуњавају
услове из конкурса, предвиђена је куповина адекватних станова, најкасније 60 дана по
усељењу у зграде која се гради у насељу Пејтон - појашњава Орлић и додаје да је за
реализацију пројекта „Закуп-откуп“ локална самоуправа обезбедила три обједињене
парцеле на којима се зграда гради, грађевинску дозволу, сагласност за прикључак на
водоводну и електро мрежу.
Према речима саговорника „Наших новина“, јавни позиви, конкурси, додела станова и
све радње које су претходиле почетку градње завршене су у мају месецу 2016. године.
-Локална самоуправа све преузете обавезе на време је испунила. Грађанима који су на
плацу на ком се гради зграда имали гараже, понуђене су адекватне локације на
двадесетак метара од градилишта и они су недуго по уклањању гараже монтирани каже Орлић и додаје да је оптималан рок до којег би неимари из фирме ,,КЕЈ“ из
Ваљева, извођач радова, требало да окончају посао 11 месеци од дана почетка градње.
Истакавши да се изградњом зграда у 30 локалних заједница у Србији завршава
реализација пројекта „Закуп-откуп“, Орлић каже да ће се проблем стамбеног
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збрињавања избеглих и прогнаних породица које немају решен стамбени стаус решавати
откупом сеоских домаћинстава са окућницом и монтажних објеката.
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