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Поштовани читаоци,

у сезони годишњих одмора упознајте се са актуелностима на нашем Програму кроз шесто издање билтена 
“Заједничке идеје за бољу будућност!”. У љетњем издању можете се информисати о активностима током 
2021. године, као и о уговореним пројектима у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина.

Наш тим је током 2021. године пружао пуну подршку корисницима који су кренули са имплементацијом пројеката 
крајем прошле и током ове године, као и пројектима који завршавају реализацију ове године. Успешно смо обавили наступне 
мониторинг посете пројектима из Другог позива, те и завршне мониторинге пројектима из Првог позива.

Континуриано смо укључени у процес програмирања ППС СРБ-БИХ за финансијску перспективу 2021-2027. Други 
нацрт Програмског документа је представљен на Јавним косултацијама одржаним 19. априла 2021. године. Учесници овог 
догађаја су дали свој допринос овом важном процесу кроз давање предлога за унапређење овог документа. 

У сусрет Трећем позиву за припрему предлога пројеката одржали смо две радионице на тему „Припрема предлога 
пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-БиХ 2014–2020“. Виртуелне радионице одржане су 26. и 28. 
априла 2021. године са циљем да се потенцијални апликанти упознају са Програмом прекограничне сарадње две земље, 
његовим циљевима, структурама и приоритетима, кључним аспектима пројектног циклуса и развијања пројеката али и да 
добију практичне савете о начину аплицирања и припреми матрице логичког оквира.  

Радионицама је присуствовало преко 40 представника националних и локалних институција, развојних агенција 
и невладиних организација. Сви заинтересовани имали су прилику да добију одговоре на питања и учествују активно у 
дискусији.

Постигнути резултати у првој половини године чине нас сигурним да ћемо и убудуће испуњавати постављене 
циљеве и успешно спроводити овај Програм!

Пратите наш Програм и учествујте у стварању заједничких идеја за бољу будућност!
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У оквиру Другог позива за подношење предлога пројеката 13 пројеката добило је 
прилику да у наредном периоду оствари планиране резултате.

Општине с а  нула отпада –  заједно бројимо до нула

Дошло је време да се и у Србији и Босни и Херцеговини развије концепт “Нула отпада” кроз пројекат “Општине са 
Нула отпада”, као и да се промовише управљање ресурсима пре управљања отпадом, односно смањење настанка отпада 
на његовом извору. Овај приступ захтева промену до сада стечених навика и културе живљења на прво место стављајући 
смањење коришћења материјала и енергије.

Пројектне активности се спроводе у шест пилот општина: Високо, Илијаш и Сарајево Центар у БиХ и Бајина Башта, 
Владимирци и Крупањ у Србији. За наведене општине у оквиру пројекта ће се креирати Акциони планови за нула отпада. 
Такође, стручњаци из ове области ће креирати инвестиционо – техничку документацију базирану на концепту нула отпада, 
те развити интерактивну ГИС мапу дивљих депонија у свакој општини. Овакве мапе ће увелико олакшати лоцирање депонија 
јавним комуналним предузећима, а пројекат ће додатно осигурати чишћење по једне депоније на подручју општина. 
Становништву пилот општина биће додељени сетови канти за одвојено прикупљање отпада, као и компостери за збрињавање 
органског отпада. Реализација ових активности припремиће тло за развој циркуларне економије и концепта нула отпада у 
прекограничном подручју, а пилот општине истаћи као „покретаче“ одрживог модела управљања отпадом у региону.

“Значај пројекта Општине са нула отпада огледа се у ширем утицају који ће произаћи из имплементације пројектних 
активности, а који ће усмерити решавање проблема у систему управљања отпадом ка концепту нула отпада и у коначници 
ка заједничкој транзицији ка циркуларној економији“ наводи Шејла Махмутовић, пројект менаџер.
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Премошћавање

Како би превазишли заједнички проблем тј. недостатак квалификованог и добро обученог особља у туристичкој 
привреди, Удружење Ужички центар за људска права и демократију, Економска школа Ужице и Привредна комора Кантона 
Сарајево приступили су решавању проблема кроз пројекат ”Премошћавање”. Покушаће да допринесу повећању одрживе 
запошљивости и мобилности кроз оснаживање младих људи и особа којима је потребна професионална преквалификација 
како би брже дошли до посла. Унапређење услуга у туризму усклађених са тржишним захтевима и подстицање запошљивости 
младих жена и жена које су тешко запошљиве основни је императив овој пројекта.

Остварење циља предвиђено је кроз реализацију четири сета активности:
•	 Едукацију и пренос знања директним корисницима пројекта, као и успостављање два центра за теоријску 

обуку радника у туризму,
•	 Активности умрежавање и планирање развоја услуге сталне преквалификације и усаврашавања радника у 

туризму,
•	 Промоцију занимања у туризму у основним школама прекограничне области Златиборски округ и Кантона 

Сарајево,
•	 Спровођење активности у циљу подизања видљивости пројекта.

Надамо се да ће овај пројекат допринети повећању туристичких потенцијала, побољшану туристичке слике региона 
и на крају да ћемо имати задовољне туристе услугама у прекограничном региону.
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Успос тав љање сис тема одрживог управ љања к абас тим 
отпадом на територији градова Ужица и Ту з ла -  BW L

Увођење новог система у управљање кабастим отпадом представља велики изазов за јавни сектор и локалну 
заједницу у целости, тако да су ЈКП Регионална депонија Дубоко из Ужице, ЈКП Комуналац и Центар за екологију и енергију 
из Тузла пред великим задатаком у успостављању функционалног и одрживог система. Овај тим има прилику да по трећи 
пут сарађује на пројекту прекограничне сарадње у циљу што ефикаснијег управљања отпадом у општинама Ужице и Тузла.

“Промене јавних политика никада нису лаке, а посебно када подразумевају увођење реда тамо где га није било 
деценијама. Нов систем, који ћемо развити кроз пројекат, захтеваће промену навика и код грађана, али и у самим 
комуналним предузећима. Биће потребно изаћи из тзв. “зоне комфора” и напустити устаљену праксу да се кабасти 
отпад избацује из домаћинства када год и где год се пожели. Уместо таквог начина, сада ће бити потребно ускладити се 
са предефинисаним планом и програмом, који подразумиева већ одређену локацију контејнера и време предвиђено за 
одлагање кабастог отпада. Са друге стране и комунална предузећа ће морати да се придржавају те исте динамике, како би 
систем био функционалан и одржив”, овако о пројекту говори искусан пројектни менаџер Милош Радојевић.

BWL пројекат прави искорак у управљању кабастим отпадом и за Републику Србију и за Босну и Херцеговину, и као 
такав може служити као узорни модел и осталим локалним заједницама у региону. Пројектни партнери верују да ће успети 
у својој намери и да ће достигнућа овог пројекта бити подстрек и за неке будуће.
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Јачање капацитета институција заштите и спашавања – CoPRIS

Институције из Сремске Митровице и Тузле покушаће да кроз пројекат “Јачање капацитета институција заштите 
и спашавања” да повећају отпорност на природне и људски изазване катастрофе у прекограничном подручју поменутих 
градова, као и да допринесу примени најбољих пракси за смањење ризика од природних и других несрећа, све са циљем 
заштите људи, животне средине и имовине у прекограничном подручју Сремске Митровице и Тузле.

Водиља у реализацији пројектних активности је да се јачањем капацитета заштите и спашавања на прекограничном 
подручју, везаним за спремност и одговор на природне и друге несреће, пратећи најбоље праксе Европске уније у 
превенцији катастрофа те одговора свих релевантних институција укључених у систем заштите и спашавања, дугорочно 
ојачају капацитети свих институција, смањи рањивост локалне заједнице и повећа отпорност на природне и друге несреће, 
односно несреће изазване човековим деловањем у прекограничном подручју Тузле и Сремске Митровице.

Побољшање запошљивос ти људи из осетљивих група 
пру ж ањем нових знања и вештина

Вишедеценијско искуства Царитаса Шапца, ПроРехе и СЕЦ-а у областима социјалне заштите, социјалног 
предузетништва и едукације одраслих основ је за настанак пројекта “Побољшање запошљивости људи из осетљивих група 
пружањем нових знања и вештина”. Унапређивање запошљивости људи из рањивих група у прекограничној области и 
повећање могућности за њихово запошљавање биће потпомогнуто и учешћем Општине Богатић као партнером, јавним 
органом, доносиоцем одлука и спрегом са вишим инстанцама јавне власти. 

Пројектни менаџер, Мирољуб Николић, истиче да се важност пројекта огледа превасходно у успостављању боље 
сарадње у прекограничној области на пољу социјалног предузетништва. Додаје да је број неформалних обука за особе из 
друштвено угрожених група недовољан како у Србији, тако и у Босни и Херцеговини, док су реалне потребе за едукацијом ове 
категорије становништва заиста велике. Овај пројекат треба да промени постојеће стање. На крају, али свакако не најмање 
важна, ту је и чињеница да активности овог пројекта делују веома афирмативно на саме кориснике, а то су дуго незапослена и 
тешко запошљива лица, особе из друштвено рањивих категорија друштва, међу којима и особе са инвалидитетом. Пружањем 
прилике да стекну знања и вештине којима ће постати конкурентни на тржишту рада пружа им се и прилика за запошљење. Са 
друге стране, у секторима социјалне заштите и социјалне пољопривреде има доста простора за запошљавање, али недостаје 
стручно оспособљеног кадра. Овај пројекат спаја та два проблема и нуди јединствено решење на добробит целе заједнице. 

Надамо се да ће кроз пројекат незапослена лица добити нове практичне вештине из области социјалног предузетништва 
(социјалне заштите и социјалне пољопривреде) на основу потражње тржишта рада и сличности са обе стране границе.
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Побољшана спремност за ванредне ситуације и координирани 
одговор у прекограничном подручју Србије и Босне и 
Херцеговине - CBC-IePCR

Горска служба спасавања Србије, Горска служба спасавања Станица Сарајево, Горска служба спасавања Брчко 
и Планинарски клуб Тара настојаће да у наредном периоду подигну капацитете за претраге и спашавање у поплавама, 
као и капацитете за пружање медицинске помоћи на неприступачним теренима у тренуцима када ситуација то захтева. 
Процењује се да ће се смањити време одзива спасилаца до места где је потребно извршити акцију. Такође, спасиоцима 
ће бити омогућено да на реалним теренима и у контролисаним условима стичу и усавршавају стечена знања. Бенефити 
пројеката нису само усмерени ка становништву пограничне регије, већ и бројним туристима који посећују регију.

“Горске службе спасавања које су основане на територији бивше 
СФРЈ, имају дугогодишњу сарадњу кроз Међународну асоцијацију Горских 
служби спасавања. Овај пројекат има за циљ да ојача везе између чланица 
асоцијације. Усклађивањем знања и разменом искустава се све поменуте 
службе развијају у истом смеру. Израдом он-лине тренинг платформе и 
ИТ апликације планираних пројектом свима ће и у сваком тренутку бити 
доступне ажурне информације и протоколи који се тичу наших домена 
спашавања”, истакао је Владимир Каћурић, Директор извршног одбора 
Горске службе спасавања.
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3E -  Заједно у  образовању за запошљивос т и  запошљавање

Град Шабац и Град Високо, покушаће да пројектом 3Е допринесу смањењу недостатка радне снаге у металној 
индустрији на подручју оба града. Партнери на пројекту пружиће подршку запошљавању и повећању могућности 
запошљавања на подручју мачванског округа и Зеничко- добојског кантона. 

Намера Града Шапца је подела свих знања и искустава стечених у досадашњем раду локалног партнерства за 
запошљавање и пројеката везаних за идеју развоја тренинг центра у Шапцу који својом понудом различитих акредитованих 
тренинга за унапређење знања и вештина незапосленим лицима одговора на потребе тржишта рада.

Град Високо ће по примеру Града Шапца основати своје партнерство за запошљавање и развити свој локални 
акциони план запошљавања који ће специфичним мерама допринети смањењу незапослености на подручју Града Високо.

 “Град Шабац његује дугу традицију добрих односа са БиХ и зато се посебно надам да ће пројекат „3Е“ Заједно у 
образовању за запошљивост и запошљавање остварити своје циљеве кроз размену искустава, мишљења и активности. 
Најважнији међу њима свакако јесте да незапослене особе стекну нове практичне вештине, у реалним радним околностима, 
а након тога, уз помоћ истих дођу до брзог запошљења. Сматрам да ће искуства и резултати из многобројних пројеката 
умногоме допринети имплементацији и спровођењу овог, а његови циљеви бити остварени у пуном капацитету”, истиче 
Немања Пајић, пројект менаџер и председник Скупштине града Шапца.
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Здрави и бе збедни гас трономски производи к ао потенција л 
за  ново запошљавање

Пројекат је усмерен на развој професионалних компетенција младих који ће током 18 месеци имати прилике 
да стекну нова гастрономска знања и вештине у циљу повећања конкурентности на тржишту рада. Креирање 
новог програма здраве исхране без алергена кроз школско предузетништво треба да омогући бољу перспективу за 
запошљавање и професионално укључивање младих. Здрава исхрана препозната је као заједнички развојни изазов 
у популацији младих, у оба погранична подручија, чиме је јасно дефинисан примарни друштвени проблем којим ће се 
бавити пројекат, истакао је Јован Јовановић, пројектни менаџер.

Унапређење к апацитета јавних с лу жби у  облас ти 
управ љања отпадом у  прекограничном регион

Побољшање одрживог планирања заштите животне средине унапређивањем јавне службе (администрација, 
систем инспекције и надзора) у вези са чврстим отпадом и управљањем отпадним водама основни је задатак 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине и његових партнера: Министарства за просторно 
планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске из Бања Луке, Републичке управе за инспекцијске послове, 
Инспектората Републике Српске из Бања Луке и Јавне научноистраживачке установе института за заштиту и екологију 
Републике Српске из Бања Луке.

Кувари, професори, угоститељи и прехрамбени произвођачи 
биће укључени у пројекат кроз различите програме обука, 
радионице, саветовање, посете, јавне трибине и округле столове. 
Производни погон за припрему будућих гастрономских производа 
биће оспособљен кроз опремање школских кухиња у Руми и 
Зворнику. Планирана је анализа окружења у циљу тржишног 
позиционирања нових производа, успостављање wеб портал као 
активног интернет сервиса који ће омогућити бољу економску 
сарадњу у пограничном подручју. Пројекат ће допринети стварању 
подстицајног окружења за младе уз одрживо решавање друштвених 
проблема запошљавања и правилног развоја младих.

„Изузетно ми је драго, јер верујем да ће до 
октобра 2022. године бенефити у повећању капацитета 
на многим нивоима бити изражени, омогућен бољи рад 
јер сама тема отпада и управљања отпадом паралелно 
носи са собом одређени надзор који је озбиљан посао, 
између осталог и наше инспекције, одељења које је 
овде у Сремској Митровици, које ће чини ми се имати 
највише бенефита и задовољства да на овом пројекту 
учествује и даје свој допринос“, истакла је током 
отварајуће конференције Бранкица Табак, подсекретарка 
покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту 
животне средине.
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Унапређење управ љања сис темом заштите од пож ара у 
прекограничном подручју  БиХ и Србије

Пројекат промовише бољу сарадњу између различитих актера, иновативан је за оба партнера и укључује размену 
најбољих пракси у прекограничном подручју.

Спровођењем овог пројекта допринијеће се координацији и сарадњи у прекограничном подручју Босне и 
Херцеговине и Србије у вези са системом управљања хитним интервенцијама у случају пожара, оствариће се боље 
управљање ватрогасним системима у општинама Рогатица и Бајина Башта, побољшаће се капацитети за спречавање, 
реаговање и спашавање у ванредним ситуацијама у пожарима у општинама Рогатица и Бајиној Башти (Националном 
парку Тара) путем побољшања људских капацитета, надоградњом техничких капацитета, разменом најбољих пракси и 
умрежавањем, а све то ће допринети одрживом развоју прекограничног подручја између Босне и Херцеговине и Србије“ , 
истакла је Зорана Бојовића, пројектни менаџер. 

Такође, носиоци пројекта истичу да ће се током реализације пројекта оснажити људски капацитети Општине 
Рогатица, Националног парка Тара, Општине Бајина Башта и релевантних шумских газдинстава, обучиће се запослени у 
ватрогасним јединицама, шумским газдинствима, као и представници управника заштићених подручја и представници 
цивилне заштите. Допринос се очекује и у јачању капацитета ватрогасне службе за превенцију и спашавање.

Подршк а успос тав љању и унапрјеђењу механизама за 
подршк у с амозапошљавању кроз с арадњу иновативних 
лок а лних заједница и нових преду зећа у  прекограничном 
подручју  –  СИС ТЕМ

Опћина Ново Сарајево у партнерству са Опћином Илијаш и Кровном организацијом младих Србије (КОМС), као и са 
општинама Сремска Митровица и Лозница реализоваће пројекат СИСТЕМ са циљем да повећају могућности запошљавања 
кроз заједничке активности на развоју нових механизама за подршку самозапошљавању, кроз примену нових методологија 
у прекограничном подручју БиХ и Србије, кроз примјену заједничких програма, образовање, пренос знања као и активности 
на подизању свести о значају подузетништва.

Овај пројекат омогућава да системски креирамо подршку самозапошљавању и континуирано радимо на побољшању 
услова и креирању повољног пословног окружења – истакнула је Азра Прашовић, пројектни менаџер.

Начелник Опћине Ново Сарајево др. Хасан Тановић истиче да Опћина Ново Сарајево имплементацијом овог пројекта 
жели послати јасну поруку отвореног и пожељног партнера за сарадњу. Овај пројекат је у складу са стратешким циљевима 
развоја Опћине и резултат је појачаних активности и опредељења локалне администрације за креирањем и коришћењем 
доступних финансијских средстава из ЕУ фондова, као и успоставом дуготрајне сарадње са локалним заједницама на 
регионалном нивоу.
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S T E P i n

Олимпијски комитет Босне и Херцеговине заједно са Параолимпијским комитетом Босне и Херцеговине, Факултетом 
за спорт и физичко васпитање Универзитета у Новом Саду и Таеквондо клубом „Драгон“ настојаће да у период од 15 месеци 
допринесу повећању могућности запошљавања особа са инвалидитетом у спортском сектору.

Пројектни партнери бавиће се питањима лоших перспектива запошљавања младих нудећи им перспективу у 
новим професионалним услугама у сектору за спорт са инвалидитетом. Сектор за спорт са инвалидитетом представља нови 
и прилично иновативан сектор тржишта рада у прекограничном региону, који до сада није био укључен у традиционалне 
наставне планове и програме, али је подржан уз помоћ појединаца који долазе из различитих сфера рада, као што су 
тренери, спортски администратори, професори спорта и физичке активности, дипломци здравља и медицине. Поред 
пружања приступа новим услугама и олакшавања запошљавања, STEPin ће допринети социјалној инклузији преко границе 
побољшавајући шансе за особе са инвалидитетом да се баве спортом.

Посебна пажња током STEPin пројекта биће успостављање STEPin платформе која ће понудити могућности 
интернетског образовања посебно осмишљеног за могућности запошљавања у сектору за спорт са инвалидитетом 
и практичне образовне сесије које ће се фокусирати на пружање знања и вештина онима који би жељели да постану 
међународно сертификовани класификатори. Поред тога, активности на запошљавању пружају могућност одабраним 
кандидатима да из прве руке искусе рад међународних класификатора.

„На основу претходног истраживања и успешно спроведеног пројекта Параинспирисани, евидентан је недостатак 
могућности запошљавања у сектору за спорт са инвалидитетом. Даље, истраживање је указало на потребу за специјалним 
образовањем и шансе за практично учење. Дакле, STEPin заједно са нама на ово 15 месеци дуго путовање где ћемо открити 
нове вештине и могућности у сектору за спорт са инвалидитетом “, рекао је проф.др. Изет Рађо, потпредседник Олимпијског 
комитета Босне и Херцеговине.
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Преостала три пројекта са Првог позива за предају предлога пројеката 
ушла су у завршну фазу реализаације у првом делу 2021. године

C B C  N a t u r e  N E T

Национални Парк Сутјеска у партнетству са Шумарским факултетом и Србијашумама искористио је последњи 
квартал имплементације за представљање резултата и реализацију активности које су фокусиране на подизање свести о 
заштити животне средине, посебно међу најмлађом популацијом.

Покренута је кампања за подизања свести о заштити животне средине у оквиру које је организован читав низ акција 
у основним и средњим школама у пројектном прекограничном подручју. У оквиру ове кампање организована је акција 
„Чишћење школе“ у 12 школа обухваћених пројектом. Ове акције имале су за циљ едукацију и подизање свести о заштити 

животне средине са посебним фокусом на очувању природног наслеђа. Организована је друга регионална конференција 
и округли сто у Парку природе на Златибору у периоду 1-2.јула 2021. године. Посебан осврт је дат идентификовању 
кључних актера из туристичког сектора, те размени иновативних идеја за промоцију и развој туристичких услуга у свих 
пет заштићених подручја обухваћених пројектом. Крај пројекта обележен је завршном конференцијом на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду.
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Унапређење управ љања чврс тим отпадом у  урбаним и 
рура лним подручјима Бајине Баште,  Вишеграда и Хан 
Пијеск а

Како се пројекат ближи крају све су јаснији показатељи директног утицаја који је постигнут спровођењем пројектних 
активности.

Општина Бајина Башта је добила значајно техничко унапређење у систему управљања отпадом које се поред 
прикупљања и третмана већих количина отпада, а посебно суве селектоване компоненте огледа и у третману отпада 
животињског порекла.

У самом граду је повећан квалитет услуге прикупљања селектованог отпада, а проширење подручја са кога се 
прикупља отпад на територије сеоских месних заједница омогућава дугорочно чистију животну средину и у руралном 
подручју.

Увођење система селекције отпада у општинама Вишеград и Хан Пијесак се успешно приводи крају, а пројектни 
партнери из БиХ, користе искуства колега из Бајине Баште, како би што лакше пребродили почетне проблеме и лакше 
дошли до бољих резултата. 

Бајина Башта ће на основу јасних улазних параметара који се добијају из успостављене пилот компостане израдити 
одговарајући пројекат за будућу компостану која ће и по капацитетима и по технологији одговарати потребама малог града 
на десној обали Дрине.
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Овај билтен је произведен уз финансијску подршку Европске уније.
Садржај билтен је исклјучива одговорност оперативних структура 

уклјучених у имплементацију ИПА програма прекограничне 
сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020, те ни на који начин 

не одражава ставове Европске уније.

О нама

ИПА Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020 реализује се у оквиру Инструмента 
претприступне помоћи (ИПА II).

Обе државе заједничким снагама спроводе Програм. Министарство за европске интеграције Републике Србије 
и Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине задужени су за координацију Програма и називамо их 
Оперативне структуре. Министарство финансија Републике Србије, Одељење за уговарање и финансирање Програма 
из средстава Европске уније (ЦФЦУ) одговорно је за све уговоре као Уговорно тело. Програм се спроводи уз помоћ 
Заједничког техничког секретеријата (ЈТС).

Укупни буџет Програма за период 2014-2020 износи 14.000.000 ЕУР, док је очекивано суфинансирање корисника 
2.223.529, 41 ЕУР.

До сада је у оквиру Програма, од његовог оснивања 2007. године уговорено 59 пројеката, укупне вредности од 
18,46 милиона еура.
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