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Поштовани читаоци,

Тренутно се у оквиру нашег Програма спроводи 10  (7 из Другог позива и 3 из Трећег позива 
за подношење предлога пројеката) пројеката који се баве унапређењем одрживог планирања у 
области животне средине и подстицањем биодиверзитета, унапређењем запошљивости радне 
снаге и повећањем могућности запошљавања, унапређењем система управљања за интервенције 
у ванредној ситуацији, подстицањем социјалне и економске инклузије рањивих група, као и 
подстицањем туризма ради доприноса социјалном и економском развоју пограничне области.

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

Билтен број 9, фебруар 2023.

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 !

http://www.srb-bih.org
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Шест општина у Србији и БИХ на путу ка нула отпада

Након припреме пилот општина за увођење новог система управљања отпадом, пројекат „Општине са нула отпада“ се ухватио 
у коштац са великим бројем нелегалних депонија које ничу преко ноћи, а најчешће се налазе у шумама, на обалама река и у руралним 
деловима у близини насељених градова широм БиХ и Србије.

Према проценама из маја 2022. године, на подручју БиХ лоцирано је око 1100 дивљих депонија, а према подацима из Програма 
управљања отпадом у Републици Србији за период 2020–2031. године, на подручју Србије постоји преко 3.500 дивљих депонија. У оквиру 
пројекта очишћено је 6 дивљих депонија у ове двие земље, а активности чишћења депонија спровеле су оперативне јединице комуналних 
предузећа уз надзор представника пилот општина: депонија у насељу Слатина, општина Центар Сарајево; депонија у месној заједници 
Драгогради, насеље Спахин Хан, општина Илијаш; депонија у месној заједници Мало Чајно, град Високо; депонија на регионалном путу 
Бајина Башта–Ужице; депонија у насељу Дебрц, општина Владимирци; и депонија у општини Крупањ. Уклањању нелегалних депонија  

претходила је израда ГИС мапа за лоцирање дивљих 
депонија у ових 6 општина.

Имајући у виду недовољно развијену 
инфраструктуру комуналних предузећа, у 
оквиру пројекта набављена је опрема за 6 јавних 
комуналних предузећа у пилот општинама која 
укључује контејнере различитих запремина, а 
према потребама које су исказала предузећа. У 
пилот општинама у Србији, јавним комуналним 

предузећима је уручено 12 металних контејнера запремине 1,1m3 и 3 велика контејнера запремине 5m3, док је у пилот општинама у 
БиХ, комуналним предузећима додељено укупно 9 великих контејнера запремине 7m3.

Поред ове опреме, пројекат је обухватио и поделу сетова канти за одвојено одлагање отпада и компостера домаћинствима 
у пилот општинама, те је комуналним предузећима у БиХ у ту сврху додељено 650 сетова канти за одвојено одлагање отпада и 650 
компостера за одлагање биоразградивог отпада. У Србији, за поделу грађанима у пилот општинама, комуналним предузећима 

је додељено 490 сетова канти за одвојено одлагање, 300 канти за одлагање мешаног отпада, те 790 компостера за одлагање 
биоразградивог отпада.

Након доделе опреме организоване су едукативне радионице у 6 пилот општина које су окупиле представнике месних 
заједница. Циљ ових радионица је представљање одвојеног одлагања отпада и правилног начина компостирања како би се нови 
систем управљања отпадом приближио крајњим корисницима комуналних услуга.

Свесни да је сарадња и умрежавање плодно тло за даљи развој оваквог система, у оквиру пројекта организована је студијска посета 
јавном комуналном предузећу Снага у Марибору, Словенија. У дводневној студијској посети учествовали су представници комуналних 
предузећа из 6 пилот општина, те представници локалних власти из ових општина. У Словенији, најзеленијој чланици ЕУ, учесници су 
имали прилику упознати се са законском легислативом која подржава функционисање оваквог система, капацитетима и инфрастуктуром 
одвојеног одлагања/прикупљања отпада, те пројектима које је кроз свој рад реализовало комунално предузеће „Снага“.
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Пројек ат E N H A N C E  пру ж а унапређење пос ловања из сек тора 
дрвне,  прехрамбене и мета лопрерађивачке индус трије

Вредно се радило током новембра 2022. године на одржавану дводневних радионица за развој 
прекограничних производа у Горажду и Златибору за више од 50 учесника.

„Наш циљ је био да путем комбинације предавања и практичних вежби пружимо подршку развоју 
прекограничних производа односно услуга, те да учесници дођу до нових сазнања о побољшању својих 
капацитета, које ће им омогућити даље иновације и комерцијализацију као и сарадњу прекограничних подручја 
Србије и Босне и Херцеговине“, наводи директор пројекта Алмин Малишевић.

Током децембра одржани су B2B  сусрети за више од 60 фирми металске и дрвне индустрије 
прекограничног подручја у оквиру пројекта ENHANCE. Циљ ових пословних B2B  сусрета представника металске 
и дрвне индустрије из Србије и БиХ био је да се подрже компаније у проналаску и ширењу пословних мрежа.
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„Од почетка овог пројекта стални смо учесници у свим активностима, како у БиХ тако и у Србији, 
гдје смо упознали и повезали се са доста људи и остварили одређен вид сарадње. Овај пројекат је за нас 
веома значајан јер смо сазнали о могућностима повезивања фирми Србије и БиХ, те се надамо да ћемо бити 
покретачки прекограничне сарадње”, наводи учесница B2B  сусрета из Србије.

У претходном периоду финализиран је и Водич за B2B сусрете и пословно умрежавање који је доступан 
и у виртуелном формату, путем линка: click here

Водич пружа практичне информације о важности B2B догађаја, како се адекватно припремити за B2B и 
који су најрелевантнији догађаји за умрежавање у одређеним секторима/индустријама (с квалитативним и 
квантитативним подацима). Овај Водич такође укључује информације о новим B2B алатима као што су онлине B2B 
платформе за проналажење партнера и начини коришћења истих, као и информације о структурама подршке на 
локалној, националној, регионалној и међународној разини које могу пружити техничку, оперативну и финансијску 
подршку за учешће на сајмовима, изложбама, B2B сусретима и осталим догађајима за пословно умрежавање.

На атрактивној и функционалној веб страници, која је израђена током претходне године могу се наћи 
базе МСП, новости из сектора дрвне, прехрамбене и металне индустрије, бесплатне саветодавне услуге итд. 
Страница је доступна путем линка: www.enhance-msp.com

„Ово је само почетак. Пред нама је рад на развоју странице. Намјера нам је да страница има све 
потребне информације и обавијести везане за нове пројектне позиве, доступне бесплатне водиче, 
приручнике и брошуре развијене у оквиру пројекта „ENHANCE” који ће остати трајно доступни за потребе 
МСП из металног, прехрамбеног и дрвног сектора”, наводи директор пројекта Алмин Малишевић.

https://ikfbih.ba/vodic-za-b2b-susrete-i-poslovno-umrezavanje/?fbclid=IwAR0ELD0xIPyYOXFJXh5Ha4o6ixQ87JLrL_zjmz2PR2tc19A07TW8UQLmdFw
https://enhance-msp.com/
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Јавна ус луга органа в лас ти у  облас ти управ љања отпадом 
подигну та на виши ниво

Пројекат „Унапређење капацитета јавних служби у области управљања отпадом у прекограничном региону“ завршен је у 
септембу  2022. године.

Фокус пројекта био је на изградњи капацитета знања и сарадњу кроз стручне семинаре, размену информација на округлим 
столовима и радионицама и сарадњу са грађанима и невладиним организацијама. Током пројекта, инспекција за заштиту животне 
средине  опремљена je новим теренским возилима и компјутерском опремом. Организобани су стручни семинари као и практична 
обука за инспекцију за заштиту животне средине са симулацијама инспекцијског надзора у сарадњи са опремљеном лабораторијом 
за анализе. Потписивањем протокола о сарадњи између партнера дат је значајан допринос одрживости пројектних резултата и 
даљом размени искустава и унапеђењу капацитета између партнера.

Опремање лабораторије у Бања Луци била је још једна од успешно реализованих активности током трајања пројекта. 
Набављена је стационарна лабораторијска опрема намењена контроли чврстог отпада прва такве врсте у овом региону Босне 
и Херцеговине. У Србији је набављења мобилна лабораторија за брзу детекцију загађујућих материја испуштених у воду. Током 
пројекта спроведене су лабораторијске анализа отпадних вода и међулабораторијска размена резултата и искустава.

Спроведени су практични тренинзи за еколошке инспекторе са обе стране границе. Практичан тренинг подразумевао 
је симулацију инспекцијског надзора уз коришћење новонабављене опреме,теренских возила и мобилне лабораторије уз ново 
стечена знања, вештине и унапређене протоколе. Организован је семинар за невладине организације и јавност у Бијељини са 
циљем унапређења сарадња са еколошком инспекцијом.

На крају пројекта одржана је затварајућа конференција пројекта у Новом Саду на којој је присуствовало више од 50 посетилаца. 
Том приликом менађер пројекта Немања Ерцег изразио је велико задовољство успешно реализованим пројектом и навео 

да је пројекат имао велики утицај и значај на квалитет рада еколошких инспектора у региону и унапређење капацитета запослених 
на издавању дозвола у области управљања отпадом и отпадним водама као и на издавању интегрисаних дозвола. Такође је истакао 
и значај ново набављене опреме за ефикаснији рад инспекције „Одрживост пројекта је обезбеђена осим набављеном опремом за 
ефикаснији рад еколошке инспекције и потписаним протоколима о сарадњи између партнера чиме ће се сарадња и партнерство 
наставити и у будућности.

Корисник пројекта Слободан Симић испред Покрета горана Сремска Митровица управљача Специјалног резервата природе 
„Засавица“ исказао је задовољство реализованим пројектом и посебно истакао значај пројектне мобилне апликације путем 
које грађани могу пријавити дивље депоније у свом окружењу, а пријаве се директно путем апликације прослеђују еколошким 
инспекторима који даље поступају у складу са пријавом. На тај начин је комуникација између грађана и невладиних организација 
олакшана и убрзана што је нови квалитет сарадње са органима власти на решавању еколошких проблема. 

Пројектне активности допринеле су унапређењу јавних услуга  органа власти у области управљања отпадом у 
прекограничном региону, као и подизању капацитета субјеката заштите животне средине.



За
јед

н
и

ч
ке и

д
еје за

 б
о

љ
у б

уд
ућ

н
о

ст
!

Билтен 9Билтен 9
Фебруар 2023.

Овај програм финансира Европска унијаОвај програм финансира Европска унија

Обучени к адрови добили запос лење у  облас ти т уризма и 
угос тите љс тва кроз пројек ат „Премошћавање“

У претходном периоду реализације пројекта опремљена су два центра за  едукацију, један у Сарајеву, а други у Ужицу. 
Проширена је мрежа партнера који ће користити услуге, чиме је обезбеђена одрживост рада Центара. Континуирано стижу 
захтеви за оспособљавање нових или постојећих али недовољно квалификованих кадрова  у области туризма и угоститељства. 
Заинтерсованост компанија за усавршавање у оквиру поменутих центара допринео је и квалитет унапређених планова и 
програма  стручног оспособљавања одраслих за занимања кувар, конобар/сомелијер, рецепционер, аниматор и собарица. До 
сада су у центрима одржане обуке за конобаре/сомалијере, куваре/посластичаре.

Успешно је реализована активност  промоције атрактивних занимања везаних за туристичку привреду у Ужицу. Циљ 
промоције је да се ученици основних и средњих школа, њихови родитељи и наставници упознају са могућностима на тржишту 
рада након завршетка образовних смерова као што су: кувар, конобар, сомелијер, аниматор у туризму, посластичар или 
туристички техничар. Реализовано је укупно десет презентација у девет школа са територије града Ужица.

Семинар за запослене менаџере у туризму “Улога ментора у креирању добре туристичке услуге и подршке 
новозапосленим“ био је резервисан за месец новембар 2022. године. Учесници су изразили задовољство што су у могућности 
да стичу нова знања. Посебно су истакли да је овај вид усвајања нових знања преко потребан запосленима у туристичкој 
привреди и радницима који креирају и реалиозују нове туристичке услуге.

Поред тога, одржани су и семинари за послодавце у туризму “Стратешко планирање услуга у туризму“, “Успешни тимови 
и лидери“.

Пројект је допринео да незапослени кадрови  стекну вештине и оспособе се за рад у разним областима туризма и 
угоститељства, те да обезбеде сертификате од Привредне коморе Кантона Сарајево, верификоване институције зе образовање 
одраслих од стране надлежног Министарства, који су препознатљиви од стране послодаваца у земљи али и иностранству.

Ипак, највећи бенефит за полазнике из поменуте категорије је запослење након завршене обуке по нашим сазнањима, 
између 70-80% незапослених је пронашло запослење у периоду након обуке у хотелима и ресторанима у Кантону Сарајево, али 
и иностранству где је сертификат Коморе кредибилан и уважен.



Повећане могућности запошљавања младих кроз пројекат SYSTEM

У претходном периоду, кроз пројекат је успешно завршена „Предузетничка академија“ кроз коју је прошло преко 90 
полазника из Кантона Сарајево, Сремске Митровице и Лознице. Академија се одржавала кроз онлине наставу у периоду од 30. 
септембра до 23. децембра 2022. године. Циљ ове едукације био је да охрабри младе да сами покрену властити посао.

Програмом је био обухваћен пренос теоретског, практичног знања и искуства кроз реализацију шест модула: развој 
пословног модела, финансијско управљање, израда бизнис плана, продаја и маркетинг, управљање људским ресурсима и 
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вештине комуникације.

Након завршене едукације, одабрано је 30 најбољих полазника којима је кроз даље активности пружена менторска 
подршка, као и други видови едукације (пројектна академија, едукација о најбољим праксама, студијско путовање).

Академија пружа добар баланс стручних и софт знања. Разменом искуства с полазницима из других подручја и 
бројним предавачима добија се увид у најбоље праксе предузетништва, истакла је Азра Прашовић, водитељ пројекта из 
Општине Ново Сарајево.

Позитивне утиске и нова знања након едукације носи Сузана Јовановић из Србије, која је нагласила да јој је Академија 
пружила много корисних информација за бизнис идеју „Виртуелни ментор за јавни наступ“.

„Могу да похвалим организацију и тимски рад. То сам приметила, поред професионалног односа, стручности и 
максималне посвећености предавача. Мени је учешће на Предузетничкој академији искристалисало односно пружило јасноћу 
како се поставља а затим развија, и реализује наша бизнис идеја. Такође, добила сам увиде како бих могла да унапредим свој 
рад“, изјавила је Јовановић.

За све полазнике који су учествовали у Предузетничкој академији, у месецу новембру и децембру, организована је и 
едукација „Како развити иновативан производ/услугу“ која је обухватала предавање на тему иновација, као и  представљање 
искустава и примера добре праксе на ову тему. 

У циљу пружања додатне помоћи и охрабривања свих оних који желе покренути властити посао, крајем 2022. године, 
финализирана је и публикација тј. водич „Како покренути властити бизнис“. Сам водич бави се различитим питањима од 
важности за сваког почетника у бизнису, као што је легислатива за регистрацију бизниса и његово пословање, правни облици 
регистрације бизниса, поступак и трошкови регистрације бизниса итд. Водич ће помоћи корисницима да правилно разумeју 
систем који утиче на пословање малих предузећа, те тиме себе поставе у бољу позицију на тржишту.
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Унапређење положаја и повећане шансе за запослење људи из 
осетљивих група кроз конкретна знања и вештине

Неформално образовање има све већу улогу због своје флексибилности и могућности да се прилагоди 
потребама појединца усклађеним са потребама друштва и тржишта рада. Међутим, такво образовање није доступно 
свима. Управо из тог разлога настао је пројекат “Побољшање запошљивости људи из осетљивих група пружањем 
нових знања и вештина“ чији реализатори из свог великог искуства и услед природе активности којима се свакодневно 
баве поседују податке о особама којима је овај вид оснаживања неопходан, као и начине комуницирања ка њима.

Кроз осамнаест различитих обука (девет у Србији и девет у Босни и Хервеговини) укупно 120 особа са 
инвалидитетом и 240 незапослених особа обучиће се за пружање социјалних услуга. Осам обука биће укључено у 
програме стручне праксе, а то су обуке за пружање услуга помоћ у кући, персонални асистент или лични пратилац, 
затим обуке које се тичу пројектног планирања, менаџмента у социјалној заштити и социјалног предузетништва, те 
оне о урбаном узгајању лековитог биља, јестивог цвећа и микробиља. Изабране су области где је утврђено да постоји 
потреба за квалификованом радном снагом и дефицит адекватно обучених радника како би полазници имали што 
већу шансу за запослењем. Наведене обуке покривају потребе како ниже образованих, тако и високообразованих 
људи који нису малобројни, у популацији особа са инвалидитетом. Све обуке прошле су процес акредитације код 
надлежних тела, а  сертификати о обављеним обукама имају националну валидност.

Организације које су аутори програма обука, али и реализатори истих - Каритас Шабац у Србији и ПроРЕХА и 
СЕЦ у БиХ поседују велико искуство у свим наведеним областима што полазницима пружа могућност да сва знања 
буду примењена у пракси.
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Кроз пројекат COPRIS оснажени људски ресурси и технички 
капацитети служби заштите и спашавања

Досадашња искуства стечена у кризним ситуацијама показала су колико је важно технички јачати службе заштите и спашавања.

Једна од реализованих активности била је техничко опремање свих сегмената служби заштите и спашавања: од 
Цивилне заштите, ватрогасаца, екипа Црвеног крста до спасилаца. Обезбеђена су техничка средства потебна за рад мобилних 
тимова, специјализоване машине, посебно опремљено теренско возило за Цивилну заштиту Тузле које ће служити за деловање 
у случају катастрофа на подручју града и шире. Поред тога, Црвени крст Тузле постао је богатији за два аутоматска екстерна 
дефибрилатора, лутке за реанимацију и санитетски материјал за тренинг.

Опрема је коришћена на прекограничној вежби која је одржана у септембру 2022. године у Тузли, током које је више 
од 140 припадника служби заштите и спашавања показало координиран систем деловања у случају потребе за спашавањем 
живота. Учесници су на терену показали снагу, организованост и спремност да одговоре на различите кризне ситуације.

“Како унапредити деловање и повећати спремност система заштите и спашавања у ванредним ситуацијама у Тузли?” 
била је тема округлог стола одржаног  крајем 2022. године у Тузли. Циљ овог догађаја је да се, кроз дискусију, размену искустава 
и пракси, подигне свест грађана и пословног сектора о смањењу ризика од катастрофа. Током округлог стола учесници су 
разговарали о спремности и одговору на природне катастрофе и катастрофе узроковане људским деловањем, а све у складу са 
најбољим европским праксама у управљању ризицима од катастрофа.
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Једна од активности пројекта COPRIS чији је носилац Црвени крст града Тузла, је имплементација базичног и напредног 
тренинга прве помоћи за припаднике служби заштите и спашавања формираних у Тузли. Реализација едукација из прве помоћи 
је почела у децембру 2022. године, а завршетак се очекује до 31. марта 2023. године.

Ово је прва обука оваквог типа у БиХ. По окончању ове пројектне активности и едукације припадника служби 
заштите и спашавања Тузла ће имати квалитетно обучене припаднике служби заштите и спашавања и ојачане капацитете 
за пружање прве помоћи у случају већих несрећа. Посебан дио обуке је посвећен едукацији из основног одржавања живота 
(БЛС), односно кардиопулмоналне реанимације и употребе аутоматског екстерног дефибрилатора, саопштили су, између 
осталог, из Црвеног крста Тузле.

По први пут на локалном нивоу организоване су и ЦМИ (механизам цивилне заштите) и ОПМ (оперативно управљање 
Еуропске Уније) обуке. Обукама су обухваћени представници мултидисциплинарног мобилног тима заштите и спашавања, те 
руководиоци и државни службеници градске управе, као и представници служби заштите и спашавања у Тузли.

Ова обука има средишњу и пресудну улогу у учинковитом обављању задатака заштите и спашавања из надлежности 
структура за смањење ризика од катастрофа, те су стога у фокусу ове обуке смернице Уједињених народа за смањење ризика од 
катастрофа и имплементација Сендаи оквира, као и Механизам цивилне заштите Еуропске уније, будући да је БиХ приступила 
овом механизму као пуноправна чланица у септембру 2022. године.
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Прик упљено је  1000 тона к абас тог  отпада кроз 
новоуспос тав љени сис тем у  Ужицу и Ту з ли

BWL пројекат је базиран на резултатима различитих активности које су већ предузете у Ужицу и Тузли, а 
односе се на успостављање система одвојеног сакупљања комуналног отпада на месту настанка, као и потреби да се 
рециклабилни отпад, који учествује и до 40% у укупним количинама комуналног отпада, издвоји на самом извору и 
тако смањи део који се депонује.

Спровођење пројекта подразумевало је више методолошких приступа, међу којима је најдоминантнији био 
инфраструктурно опремање два комунална предузећа, које је подразумевало набавку 40 контејнера за прихват и 
транспорт ове врсте отпада, затим набавку специјалних машина за рад са кабастим отпадом (2 дробилице за млевење 
и 2 грајфера за утовар/истовар), као и успостављање пилот-рециклажних дворишта на локацијама депонија у два 
града. Концепт који је пројектом успостављен подразумева изношење кабастог отпада од стране грађана у терминима 
и на локацијама које су за то предвиђене и претходно искомунициране са становништвом. Постављање, задржавање 
и пражњење контејнера за кабасти отпад (запремине 3, 5 и 7m³) вршено је у складу са поштовањем локалних 
специфичности терена, укључујући густину насељености и расположивост јавног простора. Пројекат је покрио све 
месне заједнице, без обзира да ли је реч о урбаним или руралним деловима територије два града.

Паралелно са активностима техничког карактера, спровођена је и едукација теренских координатора, 
запослених у комуналним предузећима, као и запослених у ресорним градским управама, како би новоуспостављени 
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системи били адекватно примењивани, самим тим и одрживи. У склопу тих активности реализовано је студијско 
путовање у Осијек и Винковце у Хрватској (као примерима добре праксе) за 40 учесника из два града и организовано 
17 едукативних скупова за преко 400 учесника.

 Пошто је за успешност новоуспостављених система пресудно важно да их шира заједница адекватно препозна, 
усвоји и континуирано примењује, BWL пројекат је спровео и опсежне информативно-промотивне кампање, усмерене 
ка свим циљним групама, у оквиру којих је организовано 48 јавних скупова са преко 900 учесника и 2 свеобухватне 
медијске кампање у трајању од 12 месеци.

Сводећи статистику прикупљених количина, можемо рећи да је током 10 пуних месеци спровођења 
новоуспостављених система у два града, прикупљено близу 1.000т кабастог отпада, који је (или ће ускоро бити) уситњен 
и адекватно даље процесуиран. Ове количине свакако не  представљају сав кабасти отпад, који се генерише у два града 
на годишњем нивоу, али јесу показатељ да је њиме могуће адекватније управљати, него што је био случај до сада.

На свим учесницима процеса управљања отпадом у два града, стоји велики задатак - да искуства и препоруке 
БWL пројектних активности преточе у званичне јавне политике, а затим обезбеде њихову доследну примену и 
континуирани надзор. Тек након тога можемо сматрати да смо проблем управљања кабастим отпадом, у Ужицу и 
Тузли, потпуно решили.
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Кроз заједничке вежбе спашавања и примену дигиталних технологија 
спашавања повећана спремност за реаговање у хитним интервенцијама

Kроз пројекат ’’Побољшање спремности за хитне интервенције и координисани одговор у пограничном 
подручју Србије и Босне и Херцеговине’’ омогућено је спасиоцима горских служби да на реалним теренима и у 
контролисаним условима стичу и усавршавају стечена знања.

У другој половини 2022. године одржано је неколико различитих обука, али и купљена вредна спасилачка опрема.
“У циљу повећања техничких капацитета Планинарског клуба Тара за реаговање у ванредним ситуацијама 

и догађајима успешно је реализована набавка техничке и заштитне опреме. Испоручена опрема је изузетног 
квалитета и задовољава највише сигурносне стандарде, што омогућава дугорочну експлоатацију и примену” рекао 
је Милисав Мијатовић, члан ПK Тара.

Летни курс горског спасавања одржан је на планинама Игман и Тара, који је успешно положило 47 полазника, 
односно будућих горских спасилаца. У октобру 2022. године на ријеци Дрини одржана је вјежба спасавања са брзих 
вода и бујица. На вјежби, која је трајала три дана, учествовало је 25 спасилаца.

Спроведено је 6 тренинга за запослене у јавном 
сектору локалних самоуправа у Србији и Босни и 
Херцеговини, на тему како едуковати становништво 
по питању ванредних ситуација, Такође је одржано и 6 
консултативних интерсекторских састанака на којима су 
припремани нацрти протокола и меморандума о сарадњи.

Започета је кампање подизања свијести 
становништва о ванредним ситуацијама. Организовано је 
више едукативних сесија о заштити и спасавању у школама, 
удружењима пензионера и месним заједницама, у Ариљу, 
Бајиној Башти, те више општина Kантона Сарајево.

Пројектом је омогућена примјена дигиталне 
технологије у функцији спасилаштва. Успостављена је 
електронска база спасилаца који се налазе у пограничној 
зони Србије и Босне и Херцеговине, заједничка електронска 
библиотека са приручницима о техникама спасавања, 
као и електронски формулар за уношење информација 
о несрећама, који ће омогућити бржу обраду података и 
анализу.
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Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020
www.srb-bih.org

Овај програм финансира Европска унија

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 милиона ЕУР, док је очекивано суфинансирање 
корисника 2.223.529, 41 ЕУР.

До сада је у оквиру Програма, од његовог оснивања 2007. године уговорено 67 пројеката, укупне 
вредности од 21 милиона еура.

Билтен 9,  фе бруар 2023.
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