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Поштовани читаоци,

У сезони годишњих одмора упознајте се са актуелностима на нашем Програму 
кроз осмо издање билтена “Заједно можемо  боље!”. У љетњем издању можете се 
информисати о реализованим активностима током 2022. године.

Ове године објављен је и Трећи јавни позив за подношење предлога 
пројеката. Позив је објављен 9. марта, а рок за подношење предлога пројеката био 
је 7. јун. Овим позивом затвара се циклус финансирања прекограничних пројеката 

у оквиру ИПА финансијске перспективе 2014-2020. Ово је била  последња прилика 
да се у оквиру ИПА буџета 2014-2020 подрже заједничке иницијативе две државе на 
регионалном и локалном нивоу и тиме допринесе постизању циљева и промоцији 
заједничких прекограничних идеја због чега је Програм првобитно и настао.

У циљу  промоције Трећег позива 
одржана је конференција 18. марта 2022. 
године у Бањи Ковиљачи. Кроз хибридни 
формат конференције омогућено је да се 
широј јавности, кроз директно праћење, 
представи како Програм, тако и пројекти, 
који се спроводе у оквиру Другог позива. 

Након тога уследили су виртуелни 
догађаји. Прва Информативна сесија и 

Форум за тражење партнера одржани су истог дана, 21. марта 2022. године, а друга 
Информативна сесија реализована је 4. априла 2022. године.  Ово је била прилика  
да се потенцијални апликанти упознају са правилима Позива и апликационим 
пакетом.

Виртуелним радионицама је 
присуствовало 200 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.

У првој половини године усвојена је одлука о финансирању Програма, која 
чини вишегодишњи програм рада за период  2021-2027.
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Овај програм финансира Европска унија

Вишегодишњи Програм има за циљ промовисање добросуседских односа, 
унапређење друштвено-економског развоја прекограничног подручја Програма 
кроз друштвено и економско укључивање одређених група, посебно младих, и 
конкурентност туризма.

Приоритети одабрани за финансирање у Програму су млади, образовање и 
вештине, као и подстицање туризма и културног и природног наслеђа. Максимални 
допринос Европске уније за спровођење Програма је 14 000 000 евра.

Тренутно се у оквиру нашег Програма спроводи 13 пројеката који се баве 
унапређењем одрживог планирања у области животне средине и подстицањем 
биодиверзитета, унапређењем запошљивости радне снаге и повећањем 
могућности запошљавања, као и унапређењем система управљања за 
интервенције у ванредним ситуацијама. Наш тим је током 2022. године пружао 
пуну подршку корисницима који имплементирају пројекте у оквиру Другог позива. 
Успешно смо обавили мониторинг посете свих пројеката.

Онлајн радионица за имплементацију додељених пројеката у оквиру 
Другог позива 2014-2020 одржана је 14. јуна 2022. године. У циљу подршке 
пројектним партнерима у имплементацији пројекта, радионицу су организовали 
Министарство финансија Републике Србије, Сектор за уговарање и финансирање 
пројеката финансираних од стране ЕУ (ЦФЦУ), уз помоћ Заједничког техничког 
секретаријата Програмa. Радионици је присуствовало 70 учесника. Овај догађај 
представљао је одличну прилику за питања и директне одговоре.

Постигнути резултати у првој половини године чине нас сигурним да ћемо 
и убудуће испуњавати постављене циљеве и успешно спроводити овај Програм!
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Пожарна сезона у пограничном простору Таре и Рогатице дочекана спремније

У протеклом период технички капацитети општине Рогатица и Националног парка Тара додатно су 
унапређени набавком ватрогасне опреме. Добијањем ватрогасне опреме значајно су модернизоване институције 
са напртњачама, ватрогасним цревима и осталом опремом за гашење шумских пожара. Тиме је знатно унапређена 
ефикасност у реаговању приликом гашења шумских пожара У току је и набавка ватрогасних возила за гашење 
пожара чиме ће се побољшати степен интервенције у пограничном подручју.

Током радионице добровољних ватрогасних друштава „размена добре праксе“ закључено је да у  Србији 
има мали број оперативних добровољних ватрогасаца. Како гашење шумских пожара захтева ангажовање знатних 
људских и материјалних ресурса, јако је битно укључивање добровољних ватрогасаца као и јачање и подизање 

њихових капацитета. Нарочито су опасни симултани 
шумски пожари уз појаву шумских пожара на више 
локација. У таквим околностима професионалне 
ватрогасне јединице не могу у потпуности да одговоре 
изазовима које овакви пожари доносе.

Марко Томић, координатор пројекта истиче 
посебно задовољсто у примени магнетних карата: 
“Магнетне карте које су већ у функцији су се показале 
јако оперативним и могу се користи у многим другим 
активностима које нису везане само за шумске 
пожаре. Мислимо да ће овакве карте и други субјекти 
на заштити не само од пожара него и других ризика у 

блиској будућности имати у својим организацијама.”
Успешно је реализована израда документа „Процена ризика од шумских пожара за Национални парк Тара“, 

а пројектни тим са задовољством истиче да су једини субјекат на заштити од пожара који има документ где је 
примењена ГИС технологија у изради потенцијалних сценарија шумских пожара у Националном парку Тара. За сваки 
потенцијални сценарио утврђени су могуће директне штете, вероватноћа ризика и последице шумских пожара. 
Процена ризика је сада одлична основа за израду Оперативно тактичког плана заштите од шумског пожара јер су 
дефинисани сви могући ризици, тј. утврђена карта горивог материјала, путна мрежа са хидрантима, потенцијалне 

опасности од пролећних пожара, ризик од суве грмљавине, сценарио шумског пожара са најгорим последицама. 
Поменуту процену користиће и професионална ватрогасна јединица у Бајиној Башти кроз ГИС апликацију.
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“Премошћавање”

Уређење и опремање Центра за преквалификацију, незапослених и едукацију радника у туризму била 
је једна од првих реализованих активности ове године у оквиру пројеката “Премошћавање“. Поред тога, 
набављена опрема за Економску школу у Ужицу, користиће се за иновативни програм едукације одраслих.

Поред тога, у Сарајеву је успешно завршена петодневна обука за менторе у компанијама. Едукација је омогућила менторима 
да стекну нова знања и вештина, и припреми их за будући рад са полазницима обуке за следећа угоститељска занимања: конобар/
сомелијер, кувар, спремачица/собарица, рецепционер и аниматор у туризму која ће се проводити у наредним данима. Током 
јуна 35 незапослених особа из Кантона Сарајево похађао је обуку за поменута угоститељска занимања. Обука у трајању од преко 
100 часова се састојала од теоријског дела, који се реализовао у Центру за едукацију Привредне коморе Кантона Сарајево, док се 
практична обука спроводила у хотелским објектима. Ускоро се очекује и почетак обуке за аниматоре у туризму.

Током маја месеца одржана је промоција атрактивних занимања везаних за туристичку привреду у Ужицу. 
Промотивне активности реализоване су са циљем да се ученици основних и средњих школа, њихови родитељи и 
наставници упознају са могућностима на тржишту рада.  Промоција је реализована у виду десет презентација, а односила 
се на образовне смерове: кувар, конобар, сомелијер, аниматор у туризму, посластичар или туристички техничар. 

Мај је био резервисан и за мотивационе разговоре и састанке са незапосленим женама са евиденције Националне 
службе за запошљавање филијала Ужице. Циљ састанака био је да се жене из тешко запошљиве категорије информишу и 
мотивишу како би се укључиле у програм доквалификације и преквалификације који се реализује у оквиру пројекта.
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Компаније из сектора дрвне, прехрамбене и металопрерађивачке 
индустрије добиле су прилику да унапреде своје пословање, 
извозне и иновационе капацитете кроз пројекат “Enhance”

У мају 2022. године, одржана је пројектна академија у Горажду и на Златибору за више од 80 представника малих 
и средњих предузећа, институција и невладиних организација. Реч је о едукацији за писање пројеката која је имала 
за циљ да учесницима пружи основна знања о пројектном планирању и процесу израде пројектних предлога. Овом 
едукацијоом компаније добијају могућност лакшег конкурисања на разне фондове. 

“Ово је велика ствар јер едукацију која иде у корак с временом морамо и ми пратити и бити ближи европским и 
другим фондовима и том начину писању пројеката. Ја се овим људима само могу захвалити што сам дио њиховог плана 
и што ме позивају. Данас сам чак овдје довео и кћерку која планира да настави мојим стопама, да се крене едуцирати 
и мислим да је ово одлична ствар у овим тешким временима јер у писању пројеката ми смо пионири”, наводи Харис 
Вучинић, директор фирме Сигма Пласт Горажде. 

 Пројектом су израђена два документа “Анализа тржишне интелигенције, иновација и способности комерцијализације 
прекограничних малих и средњих предузећа” и “Регионални статус иновација и приоритета индустрије” , која пружају 
одличну подршку компанијама за будући рад. Документа су доступна у онлине формату (kfbih.com).

“Задовољство нам је да постоји интерес за побољшавањем иновативности привреде Босне и Херцеговине и 
сусједне Србије. Оно што је евидентно јесте да у односу на развијене земље свијета, имамо низак степен инвестиција 
у знање и иновације. Због тога су овакви пројекти и укључене активности изузетно важни, како би се размијенила 
искуства и представиле најбоље праксе”, наводи Алмин Малишевић, директор пројекта “Enhance”.

http://kfbih.com/udoc/analiza%20trzisne%20inteligencije-inovacija%20i%20sposobnosti%20komercijalizacije%20prekogranicnih%20malih%20i%20srednjih%20preduzeca_srb%20bih_final.pdf
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Модернизован тренинг центар у  Шапцу

Оснивање радионице за обуку бравара-заваривача као и радионице за управљање виљушкаром у оквиру Тренинг 
центра Шабац својеврсна је подршка запошљавању и повећању могућности запошљавања на територији Мачванског округа.

О доприносу пројекта говори Немања Пајић, пројект менаџер и председник Скупштине града Шапца: “Самим оснивањем, 
али и досадашњим радом локалног партнерства за запошљавање и пројеката развоја тренинг центра у Шапцу, који својом 
понудом различитих акредитованих тренинга за унапређење знања и вештина незапосленим лицима одговора на потребе 
тржишта рада Град Шабац настоји да усклади потребе послодаваца и незапослених лица.”

Кроз пројекат „3Е“, Град Високо је основао Привредни савет коме је један од задатака да се на локалном нивоу брине 
о ситуацији на тржишту рада. Поред тога, израђен је Локални акциони план запошљавања Града Високо и донете су мере за 
спровођење локалне политике запошљавања до 2024. године.

“Са Мјешовитом средњом школом у Високом успоставили смо нови ниво сурадње и договорили да се у самој школи 
успостави тренинг јединица те да се професори из средње школе оспособе за рад на новој опреми те да проводе активности 
обуке одраслих на 3Д штампачу, ЦНЦ симулаторима те на различитим типовима заваривача који треба да буду набављени 
за наведену тренинг јединицу. Из тог разлога наш тим тренера прошао је обуку за тренере заједно са тренерима из Града 
Шапца,“ истакла је Азра Хусић, пројект координатор Града Високо.



Функционисање Горских служби спашавања унапређује се 
реализацијом пројектних активности

Спасиоци ГСС-а као и чланови планинарског клуба Тара прошли су неколико различитих обука. На Бјелашници је 
одржан први тренинг усавршавања технике алпског скијања, а затим и други тренинг усаврашавања техника скијања, 
турно скијање, као и обука пса за проналажење људи испод лавина. Обуку је укупно прошло 50 спасилаца и чланова 
планинарског клуба “Тара”, у укупном трајању од 14 дана. Већина су били нови спасиоци, који још нису усавршили 
технике скијања, али и старији чланови, које су пар година били неактивни, а сада се поново активирају у служби.
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Пројектом је извршено истраживање правних аката, након чега је израђен и документ “Анализа правног 
оквира за управљање катастрофама и ванредним ситуацијама и успостављање сарадње локалних самоуправа 
пограничног подручја Србије и Босне и Херцеговине”. Реализовано је и истраживање ставова грађана о 
превенцији, спремности и реаговању у катастрофама, на основу којег ће се спроводити кампања о подизању 
свести становништва, кроз пројектне активности.

Функционисање ГСС биће знатно олакшано захваљујући опреми која је набављена кроз пројекат. 

ГСС Србије набавила је моторне санке, квад возило, приколицу за повређене као и део медицинске опреме. 

ГСС Сарајево набавила је канцеларијски мобилијар за семинаре и предавања, и опремила салу са вештачком 
стеном, платформом за симулацију хеликоптерског спасавања као и део индивидуалне техничке опреме (појасеви, 
кациге, ужад). Опремањем тренинг центра стекли су се услови за квалитетнији рад, вежбе и едукацију.

Кроз пројекат је опремљен и Планинарски дом у Растишту, чиме су услови за боравак спасилаца у овом 
делу Таре подигнути на значајно виши ниво.
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Oпштине нула отпада

Ниска свест о предностима и важности превенције, поновне употребе и рециклирања отпада један је од 
највећих проблема са којима се суочавају Србија и Босна и Херцеговина.

Удружени заједничком вољом и ентузијазмом за заштиту животне средине, Центар за енергију, 
животну средину и ресурсе – ЦЕНЕР 21 из БиХ и Инжењери заштите животне средине из Србије, посвећени 
су обезбеђивању дугорочне ефикасности ресурса у сектору управљања отпадом у ове две земље. Тим 
настоји да допринесе јачању економског развоја у шест пилот општина: Бајина Башта, Владимирци, Крупањ, 
Високо, Илијаш и Сарајево Центар, кроз увођење концепта нула отпада. Пошто овај принцип захтева промену 
менталитета и става грађана према проблему, тим храбро почиње са изградњом капацитета заинтересованих 
страна и подизањем јавне свести. До данас је обучено близу 300 представника комуналних предузећа за 
управљање отпадом, локалних самоуправа, оператера система, сакупљача отпада, друштвених предузећа, 
невладиних организација, зелених предузетника и академске заједнице у прекограничном региону. Полазници 
обуке су упознати са техничким делом стратегија за постизање нултог отпада на локалном нивоу, кроз примере 

најбољих доступних пракси и проверених технологија на терену. Поред тога, научили су које су стратегије 
најбоље за подршку пословних модела заснованих на принципима нула отпада, како применити економске 
подстицаје и које методе комуникације користити за укључивање локалне заједнице у процес транзиције на 
нулти отпад. Ове активности су имале за циљ покретање дијалога и промовисање добрих пракси управљања 
отпадом које су неопходне у процесу преласка са линеарног на кружни концепт управљања отпадом.

„Тренутни капацитети за одвојено сакупљање отпада су недовољни и износе само око 5% потребне 
инфраструктуре. Да би се достигао задовољавајући ниво, потребно је обезбиједити улагање у инфраструктуру 
као и у едукацију грађана о правилном управљању отпадом. Овај пројекат ће свакако бити од помоћи у 
унапрјеђењу система одвојеног прикупљања отпада и придонијети реализацији наших стратешких циљева 
везаних за смањење отпада у Кантону Сарајево” нагласио је Аднан Шаћировић, представник комуналног 
предузећа за управљање отпадом КЈКП Рад из Босне и Херцеговине. 

Концепт је још увек у раној фази у обе земље, али тим снажно верује у његов потенцијал да се даље 
развија. Кроз ИПА напоре прекограничне сарадње, општине су доставиле два кључна документа како би 
подстакли локалне актере да смање отпад и користе ресурсе на рационалнији начин: Смернице о концепту 
нултог отпада у општинама и Смернице о праћењу и извештавању о комуналном отпаду.
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За пилот општине Илијаш, Високо, Сарајево Центар, Владимирци, Крупањ и Бајина Башта припремљени 
су акциони планови са циљем успостављања конкретног плана активности и стратешке визије за смањење 
отпада на локалном нивоу, пратећи принципе нула отпада и циркуларне економије. Тако ће шест пилот 
општина послужити као пример добре праксе показујући предности увођења концепта нула отпада, који је 
већ заживео у земљама Европске уније. Резултати спроведених промена биће представљени широј јавности и 
заинтересованим странама у сектору.

„Проблеми са којима се најчешће сусрећем и које сматрам једним од најзначајнијих су свакако изазови у 
комуникацији релевантних институција, јавних предузећа и доносилаца одлука са грађанима и организацијама 
цивилног друштва. Мис лим да смо изгубили културу дијалога и учешћа јавности у процесу доношења одлука која 
је директно повезана са квалитетом наших живота. Када се локална заједница оснажи, она може пос лужити 
као модел по коме се могу организовати друге локалне заједнице. Посебно бих истакла прекогранични значај 
овог пројекта, који додатно повезује становнике суседних земаља у борби за чистију и здравију будућност“ 
– истакла је Милица Лукић, еколошка активисткиња, представница НВО сектора и чланица Међународног 
удружења за урбану климу. 

Тренутно се  припремају ваннаставне активности за шест пилот средњих школа, са циљем едукације 
ученика и њихових наставника о концепту циркуларне економије у којој су рециклажа и поновна употреба 
препознати као нова пословна прилика. Свака школа ће добити вредну опрему за рециклажу пластике за 
практичну примену стеченог знања о циркуларној економији. Пројектне активности ће у наредном периоду 
бити усмерене на конкретна решења за унапређење система управљања отпадом кроз набавку и дистрибуцију 
адекватне опреме и ГИС мапирање нелегалних депоније и чишћење депонија.
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Е - учење и јачање перспек тиве запошљавања у  сек тору 
спорта с а  инва лидитетом –  С ТЕПин

Постављање СТЕПин платформи и организовање две онлајн едукативне сесије обележиле су прву 
половину ове године. Сесије на обе платформе обухватале су различите теме као што су лидерство и тимски рад 
у сектору спорта особа са инвалидитетом, спортски тренинг и исхрана, комуникација и маркетинг, организација 
спортских догађаја за особе са инвалидитетом, принципи класификације параолимпијског спорта, здравствене 
бенефиције и добре праксе.

 СТЕПин онлајн едукација је затворена 01.06.2022. пошто су практичне сесије почеле и трају до средине 
јуна у Сарајеву и у Руми. Практичне сесије су отворене за учешће, али је акценат стављен на оне који су 
учествовали у онлајн едукацији, како би стечено знање оком СТЕПин онлајн обуке могли практично да примене. 

Омар Емрић, један од учесника онлајн СТЕПин едукације и изабрани кандидат за СТЕПин Job shadowing, 
изнeo је своје утиске: „Заиста сам уживао у онлајн сесијама, као и у прилици да пратим сесије на обје СТЕПин 
платформе. Успио сам да упознам многе учеснике из Србије и да научим како спорт за особе са инвалидитетом 
изгледа у Србији. Захвалан сам што сам изабран да учествујем у активностима Job shadowing-а у Руми, а 
сада ћу и у пракси моћи да видим како спортски стручњаци раде са особама са инвалидитетом у Руми“. Job 
shadowing активности одржане су у другој половини јуна, а четири најбоља учесника имала су прилику да 
посете спортске клубове који раде са параспортистима у Сарајеву и Руми. Акценат је стављен на параспортове 
који су најуспешнији у Србији и БиХ. 

„У име СТЕПин пројектног тима, који је марљиво радио на финализацији активности СТЕПин пројекта, 
веома смо задовољни позитивним повратним информацијама које смо добили од наших СТЕПин онлајн 
едукација. Радују се што је организована оваква едукација, а посебно што се тиче видео материјала који су 
доставили стручњаци из области спорта за особе са инвалидитетом. Пројекат је свакако утицао на подизање 
свијести о потребама сектора инвалидског спорта, а стечена знања и вјештине ће помоћи у развоју пријеко 
потребних људских ресурса“, рекла је Аела Ајдиновић, менаџер пројекта СТЕПин.
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Прик упљено -  уситњено -  спашено!

Нови систем управљања кабастим отпадом успостављен је на 40 локација на територији Ужица и Тузле. Кабасти отпад 
се увелико преузима и из сеоских месних заједница, чиме је покривена целокупна територија два града. Тренутно остварени 
резултати мере се стотинама тона прикупљеног и третираног кабастог отпада, који у коначници није завршио на телу депонија, 
чиме се, у великој мери, доприноси продужетку њиховог века трајања. Прикупљени кабасти отпад се, по доласку на рециклажна 
дворишта, секундарно раздваја по сировинском саставу, затим ситни у специјалним машинама које су набављене кроз BWL 

пројекат, те напослетку усмерава у даље токове управљања 
отпадом: на тржиште рециклаже, на спаљивање у цементну 
индустрију, на санитарно депоновање.

“Овакав начин функционисања система треба да 
доведе до потпуног напуштања старих навика и начина 
одлагања кабастог отпада - поред путева, у природи, 
поред комуналних контејнера и сл. Надамо се да нећемо дуго 
чекати да у потпуности нестану немиле слике кабастог 
отпада свуда у окружењу” речи су Момира Миловановића, 
директора предузећа РЦУО Дубоко.

“Мобилне дробилице које смо набавили кроз 
пројекат, у потпуности испуњавају наше техничко-

логистичке потребе и врло смо задовољни што смо успели да их набавимо у правом тренутку - пре скока цена на тржишту и 
отежаних услова испоруке и транспорта. Већ сада уочавамо потребу за набавком додатних машина овог типа, јер смо видели 
њихове пуне могућности и схватили колико су потребне комуналним предузећима која управљају отпадом, каква су ЈКП Дубоко 
и ЈКП Комуналац”, истакао је директор предузећа РЦУО Дубоко.

BWL пројекат настоји да изврши системску промену у области управљања кабастим отпадом. Међутим, неопходан 
је паралелни рад на подизању капацитета доносилаца одлука и ресорних служби у овој области. До сада је спроведено 13 
тематских радионица са преко 280 учесника у оба града, са намером додатног едуковања и међусобног информисања, које 
треба да резултира дефинисањем одрживих јавних политика у 
области управљања овом врстом отпада, на локалном нивоу. 

Мирела Уљић, помоћница градоначелника Тузле, 
истакла је да је нови начин управљања кабастим отпадом био 
предвиђен у Плану управљања отпадом за Град Тузлу, али је до 
његове реализације дошло тек у оквиру BWL пројекта.

Да би новоуспостављени систем био одржив активно 
учешће становништва је императив на коме је интензивно 
рађено претходних пола године. У ту сврху организовано је 
преко 40 јавних скупова са приближно 700 учесника и на томе се неће стати. Преосталих 3 месеца пројекта наставиће се са 
интензивним информисањем корисника система.  

Наилa Мркаљевић, секретар МЗ “Стари Град” Тузла, истакла је: „Нови систем прикупљања и одвоза кабастог отпада у 
градској зони је од стране грађана одлично прихваћен. До реализације БWЛ пројекта, овај отпад се одвозио два пута, а сада се одвози 
12 пута годишње. Резултат тога је да нема више гомилања тога отпада поред контејнера, у стубиштима зграда или његовог 
бацања у ријеке Солину и Јалу и на јавне површине. Према сакупљеним количинама, које се повећавају сваког мјесеца, примјећује се 
велики напредак, јер грађани полако али сигурно мијењају свијест и однос према својој околини.“

За претходних 7 месеци примене новоуспостављених система, наранџасти контејнери већ су постали препознатљив сигнал 
и позив становништву два града за одлагање кабастог отпада, у одређеним терминима и на одређеним локацијама. Остаје нада и 
очекивање да ће системи успостављени кроз BWL пројекат, обезбедити своју одрживост у два града, у времену које долази.
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Побољшање полож аја м ладих у  облас ти запошљавања

Пројекат „Систем“ има за циљ да повећа могућност запошљавања младих кроз јачање капацитета и 
побољшану сарадњу између  локалних заједница и нових предузећа. За постизање овог циља успостављен 

је мрежни механизам - Локално партнерство 
за запошљавање БиХ-Србија, који омогућава 
синергију деловања актера из јавног, владиног, 
приватног, невладиног и образовног сектора.

Партнерство за запошљавање окупља 
10 чланица из Босне и Херцеговине и Србије 
које су у децембру 2021. године потписале 
Меморандум о разумевању.

Генерална секретарка Кровне 
организације младих Србије, Миљана Пејић 
истакла  је значај меморандума као својеврсног 
средства за умрежавање са актерима који 
се баве унапређењем самозапошљавања и 
генерално запошљивости у Србији и Босни 
и Херцеговини. Незапосленост је ендемски 
проблем, у читавом региону, зато је потребно 
заједничким снагама радити на побољшању 
положаја младих у овом аспекту, у томе се 
огледа значај овог меморандума.

У протеклом периоду расписан је 
Јавни позив за учешће у Програму подршке 
самозапошљавању, а који је осмишљен 
на начин да кроз едукативно-менторске 
активности омогући даљи и бржи развој 
пословних идеја. Учесницима ће бити 
осигурана подршка у јачању личних 
предузетничких капацитета, развоју модела 
и пословног плана за свој подухват, техничкој 
имплементацији производа и/или услуга 
као и презентацији пословних планова 
потенцијалним инвеститорима.
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Овај програм финансира Европска унија

Управљање чврстим отпадом и отпадним водама у пограничном региону

Једногодишњом имплементацијом пројекта „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у 
прекограничном региону” побољшава се рад на управљању чврстим отпадом и отпадним водама, а надлежне еколошке  инспекције су уз 
помоћ нове опреме и технологије унапредиле надзор и контролу објеката.

“Сасвим је сигурно да ће резултатима пројекта бити ојачани капацитети надлежних органа за заштиту животне средине, повећана 
ефикасност инспекције заштите животне средине, побољшани систем 
мониторинга животне средине и побољшана сарадња са еколошким 
невладиним организацијама” – рекао је Немања Ерцег в.д.помоћник 
покрајинског секретара у Покрајинском секретаријату за урбанизам 
и заштиту животне средине као и менаџер пројекта. Посебно је 
истакао значај сарадње са пројектним партнерима који представљају 
институције система управљања отпадом у програмском подручју 
као и невладиним организацијама чији је допринос веома важан, јер 
сарадња са њима доприноси решавању еколошких питања која су у 

надлежности Секретаријата и партнерских организација.
Фокус пројекта је на унапређењу капацитета знања јавних служби у области управљања отпадом и отпадним водама кроз стручне 

семинаре, размену информација на округлим столовима и радионицама и сарадњу са грађанима и невладиним организацијама. 
У сврху унапређења капацитета рада јавних служби, а посебно еколошких инспектора, у току пројекта набављена су теренска 

возила и компјутерска опрема за унапређење теренског рада инспекције, мобилна лабораторија за брзу детекцију загађења, као и 
стационарна лабораторија у Бањалуци. 

У Новом Саду је 20.01.2022. одржан Експертски семинар 
за коришћење нове лабораторијске опреме, на тај начин су 
запослени у лабораторијама које учествују у реализацији 
пројектних активности обучени за управљање новим 
технологијама и методама којима ће се у будућности користити.

Експертски семинар у области заштите животне средине 
одржан је у Бијељини 31.03.2022. На семинару су презентовани 
циљеви и регулатива ЕУ у области управљања отпадом и 
отпадним водама, принципи циркуларне економије, процена 
ризика и мониторинг дивљих депонија, као и примери правилног 
управљања отпадом и регионалног система управљања 
отпадом. 

У Сремској Митровици 24.05.2022. одржан је Семинар за невладине организације, јавне службе и грађане на коме је 
заинтересованој јавности презентован пројекат са прегледом законодавних одредби из области управљања отпадом и отпадним водама, 
и начин поступања еколошке инспекције.

Посебан значај реализованих пројектних догађаја је то што су присутни имали прилику да се упознају са промотивним видеом а 
затим сајтом, као и мобилном апликацијом коју грађани могу користити приликом пријављивања дивљих депонија. Више о раду и начину 
употребе ових алата је говорио др Никола Маодуш који је истакао да овакав вид комуникације треба да буде у служби грађана као и да 
олакша инспекторима рад на терену приликом вршења надзора. Направљени алати су функционални, лако се користе и подаци који ће 
се прикупљати на овај начин ће увелико олакшати комуникацију како институција тако и свих заинтересованих удружења и појединаца. 
Комуникациони алати приказују, поред основних информација о пројекту, партнерима и активностима, мапу дивљих депонија у 
програмском подручју уз могућност да грађани пријављују нове дивље депоније које нису унете у базу и на тај начин се поспешују 
комуникацију и сарадњу са еколошким инспекцијама.



Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020
www.srb-bih.org

Билтен број  8 ,  јул  2022.

П р а т и т е  н а ш  п р о г р а м  и  к р е и р а ј т е

З а ј е д н и ч ке  и д е ј е  з а  б о љу  бу д у ћ н о с т !
w w w. s r b - b i h . o r g

w w w. e u z a t e b e . r s / e n / p r o j e c t s / c r o s s - b o r d e r - c o o p e r a t i o n - p r o g r a m m e - s e r b i a - a n d - b o s n i a - a n d -
h e r z e g o v i n a - 2 0 1 4 - 2 0 2 0

w w w. f a c e b o o k . c o m / i p a . c b c . s r b b i h

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 62 пројеката, укупне 
вредности од 19,50 милиона еура.

www.srb
-bih.org
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-bih.org
www.euzatebe.rs/en/projects/cross
www.facebook.com/ipa.cbc.srbbih

