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Први позив за подношење предлога пројеката објављен је са циљем да повећа могућност 
запошљавања и да допринесе заштити природних ресурса у Програмској области. Као резултат 
Позива уговорено је пет пројеката крајем децембра 2018. године, а након процеса оптимизације 
буџета уговорена су додатна четири пројекта.

У претходном периоду организоване су мониторинг посете и радионица све са циљем да 
олакшају корисницима имплементацију њихових пројеката. Такође, Програм је промовисан кроз 
Свечану церемонију доделе уговора.

https://www.facebook.com/Prekogranični programSRBMNE

ИПА Програм прекограничне сарадње Србија–Црна Гора 2014-2020

сајт: www.cbcsrb-mne.org

Заједно можемо боље!

https://www.facebook.com/PrekogranicniProgramSRBMNE/
https://www.facebook.com/ipa.cbc.srbbih
http://cbcsrb-mne.org/


У мају 2019. године у Подгорици одржана је церемонија доделе уговора. Сврха церемоније била је промоција додељених 
бесповратних средстава Европске уније и одабраних пројeката у оквиру Првог позива за подношење предлога пројеката 
ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020. Такође, одржана је и завршна конференција 
Програма прекограничне сарадње  Србија – Црна Гора 2007-2013 са циљем промоције достигнутих резултата.

Том приликом, додељено је 5 сертификата успешним подносиоцима пројектних предлога за средства опредељена у 
оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014-2020 и представљени су постигнути резултати 
пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2007-2013.

          www.cbcsrb-mne.org

Свечана церемонија доделе уговора у оквиру Првог позива за подношење предлога пројеката  
ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020 и Завршна конференција 

Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2007-2013

Више информација на Програмском сајту

Радионица је организована у циљу пружања подршке корисницима грантова у имплементацији пројекта.

Чланови пројектих тимова имали су прилику да се упознају са правним оквиром за имплементацију пројеката у оквиру 
ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020 и са процесом спровођења пројеката које финансира 
Европска унија (финансијско управљање, јавне набавке, извештавање, ревизија, мониторинг, видљивост пројеката) како 
би се припремили за успешну реализацију.

Радионица за имплементацију пројеката у оквиру Првог позива за подношење предлога 
пројеката за Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020 одржана је 17-18. 

априла 2019. године у Новој Вароши

Више информација на Програмском сајту

http://cbcsrb-mne.org/implementation-workshop-was-held-within-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020/
http://cbcsrb-mne.org/signed-contracts-for-implementing-projects-under-the-ipa-cross-border-cooperation-programme-serbia-montenegro-2014-2020-worth-more-than-eur-1-million/


Рехабилитација реке Лим спровешће се у 
оквиру пројекта чиме ће се побољшати њено 
еколошко стање. Јачање еколошке свести 
становништва кроз имплементацију пројакта 
један је од кључних услова за одржавање 
успостављеног рахабилитованог стања.

Реализацијом пројектних активности 
планирано је чишћење и затварање дивљих 
депонија, а затим пошумљавање и оснивање 
паркова природе, као и успостављање 
система видео надзора и физичких препрека у 
циљу превенције поновног одлагања отпада.

Сарадњом локалних заједница из Бијелог 
Поља и Прибоја на пољу заштите животне 
средине, допринеће се побољшању 
целокупног еко система пограничне области. 
Јер, како истичу представници заједница, 
овај пројекат је само почетак шире заједничке 
акције у коју ће бити укључене и остале 
општине из Црне Горе и Србије, како би 
се одржало чисто стање реке и унапредио 
квалитет живота локалног становништва.

Рехабилитација илегалног отпада 
на реци Лим и подизање свести о 

његовој штетности

ПРОЈЕКТИ

Више информација на Програмском сајту Више информација на Програмском сајту

Општине Рожаје и Сјеница, заједничким 
напорима кроз спровођење пројекта, 
обезбедиће јачање капацитета занатлија и 
услуге менторства за развој постојећих и нових 
бизниса у области занатства.

Прича о старим занатима са територије Рожаја 
и Сјенице веома је интересантна и може се 
пратити преко материјалних остатака, писаних 
историјских извора и топонима. Данас се 
стари занати чувају од заборава у Завичајном 
музеју у Рожајама. Пројекат је осмишљен  са 
циљем да побољша промоцију старих и нових 
заната, повећа запошљавање и мобилност 
радне снаге у области занатства. Оснивањем 
нових сервиса у локалним самоуправама и 
усвајањем стратегија за промоцију обезбедиће 
се подршка постојећим и новим занатским 
предузетницима за развој бизниса.

Пројекат Занатлија ће кроз обнову старих 
заната и очување традиције обезбедити 
приступ ширем тржишту, омогућити развој 
атрактивне понуде занатских производа, 
а самим тим и допринети валоризацији 
прошлости и унапређењу компоненте 
туристичког развоја прекограничне области.

Занатлија

http://cbcsrb-mne.org/the-opening-conference-was-held-within-the-project-craftsman/
http://cbcsrb-mne.org/the-opening-conference-of-the-project-rehabilitation-of-illegal-waste-on-the-river-lim-and-rising-awareness-of-its-harmfulness-was-held-in-bjelo-polje/


Југозападна Србија и северна Црна Гора 
својим географским положајем и погодним 
климатским условима, омогућавају развој 
многих лековитих самониклих биљака. 
Тренутно је у порасту интересовање за 
природним методама лечења, лековитим 
биљем и природнм сировинама. Због тога је 
све израженија потреба за планским узгајањем 
лековитих врста, али и експлоатацијом 
природних станишта, које, уколико се не 
спроводи рационално и контролисано, може 
довести до угрожености или чак уништења 
одређених биљних врста. Као одговор на то, 
НВО Мултимедијал из Црне Горе и Регионална 
развојна агенција Златибор из Србије у 
парнерству са Институтом за проучавање 
лековитог биља „Др Јосиф Панчић“ из 
Београда имплементирају пројекат у циљу 
унапређења заштите животне средине 
кроз одговорно управљање и коришћење 
природних ресурса.

Реализацијом пројектних активности као што 
су оснивање онлајн регионалне опсерваторије 
за заштиту лековитих биљака, увођење и 
преношење новоразвијеног модела праксе 
локалног годишњег планирања о извештавању 
о заштити лековитих биљака и одрживом 
кориштењу оствариће се велики допринос у 
очувању популације лековитог биља. Такође, 
пројектом је планирано унапређење система 
заштите, сакупљања, његе усева и одрживе 
комерцијализације лековитог биља.

Општина Гусиње и Јавно комунално 
предузеће „Врела“ из Сјенице имплементирају 
пројекат са циљем  заштите и очувања 
животне средине кроз јачање капацитета 
институција, едукацију и ширење свести.

Актери пројекта настојаће да кроз 
обуке, едукативне радионице, кампање, 
интегрисане праксе,разне промоције укажу 
на нужност промене односа према природи 
и животној средини. Такође, кроз припрему 
инвестиционих планова за чврсти отпад и 
успостављање мреже сакупљача отпада у 
руралним срединама допринеће се остварењу 
задатих циљева.

Општине и комунална предузећа су овим  
пројектом добиле прилику да прошире своје 
пословне активности, а крајњи корисници 
могућност да осете добробит од уведеног 
система примарне селекције отпада и 
компостирања, што ће их додатно мотивисати 
да усвоје проактиван став према заштити 
животне средине.

Увођење одрживог управљања 
отпадом

Протективна опсерваторија 
регионалног ареала лековитог биља као 

живе прекограничне инфраструктуре 
одрживог туризма – ПОРАЛИСТ

Више информација на Програмском сајту Више информација на Програмском сајту

ПРОЈЕКТИ

http://cbcsrb-mne.org/the-opening-conference-was-held-within-the-project-poralist/
http://cbcsrb-mne.org/the-press-conference-for-the-project-bringing-in-sustainable-waste-management-bins-was-held-in-gusinje/


Више информација на Програмском сајту

Повећање могућности запошљавања, 
мобилности и запошљавања у области 

здравственог и бањског туризма 
одмаралишта са 5 звездица у Врњачкој 

Бањи и на Жабљаку

Реализациојом пројекта допринеће се 
повећању  могућности запошљавања у 
области здравственог и спа туризма, као и 
области производње и прераде хране високе 
додатне вредности. Пројекат имплементирају 
Општина Врњачка Бања и Туристичка 
организација Жабљак.

Пројектом ће бити искоришћени капацитети 
туристичких центара Врњачке Бање и 
Жабљака као добра основа за унапређење 
запошљавања и мобилности радне снаге у 
области бањског и здравственог туризма. 
Такође, реализацијом пројектних активности 
повећаће се могућност запошљавања у 
ланцу производње и прераде хране високе 
додатне вредности за здравствена и бањска 
одмаралишта са 5 звездица у Врњачкој 
Бањи и Жабљаку. Специфичност поднебља 
и традиционални начин производње хране 
у поменутим областима омогућава и 
укључивање произвођача који његују традицију 
органске производње заштићеног географског 
порекла.

Успешном сарадњом партнера на пројетку, 
поред деловања у области запошљавања, 
осетиће се напредак и кроз повезивање 
туристичких центара и њихове заједничке 
понуде на туристичкој мапи региона.

Четири пројекта уговорена су у јуну 
2019. године

Повећање могућности запошљавања у 
текстилној и туристичкој индистрији у 

прекограничној области

Пројектни партнери: Општина Рашка (СРБ) и Општина 
Плужине (ЦГ)
Трајање пројекта: 08.06.2019. - 07.12.2020. (18 месеци)
Специфични циљ Програма: Повећање запошљивости и 
могућности за запошљавање

Квалификована женска радна снага за бољу 
будућност

Пројектни партнери: Дом за старе – Бијело Поље (ЦГ), 
Центар за социјални рад Нови Пазар (СРБ), Министарство 
рада и социјаланог старања Црне Горе (ЦГ),  Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (СРБ)
Трајање пројекта: 08.06.2019. - 07.06.2020. (12 месеци)
Специфични циљ Програма: Повећање запошљивости и 
могућности за запошљавање

Смањење утицаја локалних заједница 
прекограничног подручја Србија – Црна Гора 

на климатске промене – МИ МОЖЕМО

Будимо спремни

Пројектни партнери: Фондација за развој севера Црне Горе-
ФОРС Монтенегро и  Министарство унутрашњих послова 
Републике Србије – Сектор за управљање ванредним 
ситуацијама
Трајање пројекта: 01.12.2019. - 31.05.2021. (18 месеци)
Специфични циљ Програма: Заштита природних ресурса

Пројектни партнери: Асоцијација за развој ибарске долине 
“ИДА” (СРБ), „Гријање“доо  (ЦГ), НВО Центар еколошких 
иницијатива (ЦГ) и ЈЕП „Топлана“, Краљево (СРБ)
Трајање пројекта:  08.06.2019-07.10.2020 (16 месеци)
Специфични циљ Програма: Заштита природних ресурса

Овај Програм финасира Европска унија

ПРОЈЕКТИ

ВЛАДА ЦРНЕ ГОРЕ
КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

www.evropa.gov.rs
www.mei.gov.rs

www.eu.me
www.kei.gov.me

Билтен је направљен уз подршку Европске уније. Саржај билтена је искључива одговорност оперативних структура 
укључених у имплементацију ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014 - 2020, те ни на који начин 

не одражава ставове Европске уније.

http://cbcsrb-mne.org/project/increasing-employability-mobility-and-employment-opportunities-in-health-and-spa-tourism-chain-of-the-5-resorts-in-vrnjacka-banja-and-zabljak/

