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Поштовани читаоци,

У новом издању билтена вам представљамо најактуелније догађаје са Програма који су 
обележили прву половину 2022.године. Иза нас је веома динамичан период а у периоду који 
следи очекујемо нове пројекте и нове изазове.

Трећи позив за достављање предлога пројеката у оквиру ИПА Програма прекограничне 
сарадње Србија – Црна Гора 2014-2020 објављен је 3.марта 2022.године, а рок за достављање 
предлога пројеката је био 1. jун, 2022.године. Позив је отворен за достављање предлога пројеката из 
следећих области: повећање запошљивости, унапређење управљања отпадом и третмана отпадних 
вода и унапређење капацитета за коришћење туристичких потенцијала програмског подручја. 
Трећим позивом се завршава други циклус ИПА-е који се односио на период 2014-2020.

Конференција поводом отварања Трећег позива за подношење предлога пројеката за 
Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора одржана је у Прибоју, 21.марта 2022.

године. Догађај је организован у циљу 
промоције Трећег позива, а хибридни 
формат конференције омогућио је 
да се широј јавности, кроз директно 
праћење, представи како Програм, тако 
и пројекати, који се спроводе у оквиру 
Другог позива.

Током марта 2022.године, 
одржане су две Информативне сесије 
и Форум за подстицање партнерстава 
поводом расписивања Трећег позива 
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за подношење предлога пројеката оквиру ИПА Програма прекограничне сарадње Србија – 
Црна Гора 2014-2020. Министарство финансија Републике Србије у сарадњи са оперативним 
структурама Програма: Министарством за европске интеграције Републике Србије и Владом 
Црне Горе – Канцеларијом за европске интеграције, уз подршку Заједничког техничког 
секретаријата Програма организовали су поменуте догађаје. Догађајима је присуствовало 
више од 90 представника различитих институција, који су том приликом имали могућност да се 
детаљније информишу о правилима Позива, а Заједнички технички секретаријат представио 
је и Апликациони формулар.

Онлајн радионица за имплементацију додељених пројеката у оквиру Другог позива за 
подношење предлога пројеката за Програм прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-
2020 одржана је 28. марта 2022. 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, уз помоћ Заједничког 
техничког секретаријата Програма. Радионици је присуствовало 29 учесника. Овај догађај 
представљао је одличну прилику за питања и директне одговоре од стране Програмских 
менаџера. Тренутно се у оквиру Другог позива имплементира осам пројекта који имају за 
циљ јачање социјалне и културне инклузије рањивих група као и унапређење капацитета за 
коришћење туристичких потенцијала програмског подручја. Наш тим прати рад и константно 
пружа саветодавну подршку корисницима.

У циљу обезбеђивања реализације Програма прекограничне сарадње Србија – Црна 
Гора, усвојена је вишегодишња одлука о финансирању Програма, која чини вишегодишњи 
Програм рада за период 2021-2027.

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: подстицање запошљавања, 
мобилности радне снаге и социјална и културна инклузија у програмској области као и 
подстицање туризма и културног и природног наслеђа.Опредељена средства од стране 
Европске уније за спровођење Програма износе 8,400,000 еура.

Билтен број 8
Јул 2022.

Заједно можемо боље
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Креативна сарадња живи

Прва половина 2022. године је била за тим РРА Рашког и Моравичког округа и за пројекат 
пуна промена и нових постигнућа.

Луција Васиљевић, нова пројект менеџерка, се упознала са пројектом у фебруару 2022. 
године. О самом пројекту је изјавила: ,,Садржај пројекта који одржава и промовише прекограничну 
везу и понуду између Србије и Црне Горе, је веома битан за промоцију културног наслеђа тог 
подручја. Одабране стазе у Србији, које су све на подрочју Голије, откривају тај мали скривени 
српски бисер и приближују га посетиоцу на начин да размишља о природи, својој култури, односно 
култури Србије. Такође пажљиво изабране стазе у Црној Гори на подручју Проклетија, кањона 
реке Таре, Брскова и Жабљака откривају богату историју и природно наслеђе тог подручја.’’

Уводна конференција пројекта “Тематско путовање коридором културне и природне 
баштине Србије и Црне Горе – Creative Twinning” одржана је 15. марта 2022. године на којој 
су представљени циљеви, активности и резултати пројекта. На конференцији је презентован 

пројекат, примери добре праксе из Србије, Словеније и Црне Горе, значај пројекта и прекограничне 
сарадње за регион и културно наслеђе, културни туризам у Србији и “storytelling ”. Укупно 39 
учесника је добило увид у активности прекограничне сарадње, нова знања и компетенције, које 
могу да унапреде и њихов рад.

Током марта 2022.године је одржана обука из одрживог управљања културним/природним 
наслеђем уз учешће представника локалних самоуправа. На обуци су обрађене следеће теме: 
одрживо управљање и управљање утицајима туризма, одрживи туризам у заштићеним 
подручјима, трендови у ICТ технологијама и сарадња и партнерство јавног сектора са академском 
заједницом и (не)владиним организацијама. Теме су усаглашане са садржајем пројекта како би 20 
учесника добило најбоља знања за будући рад са резултатима пројекта.

Алма Хенић Страхиња, учесница из Црне Горе је своје виђење и доживљање догађаја описала 
овако: ,,У току студијске посјете и учешћа на дводневној радионици у Краљеву имала сам прилику 
да стекнем шири, академски увид из тематике одрживог управљања заштићеним подручјима. 
Предавач је врло детаљно презентовао агенду одрживог развоја, моделе управљања заштићеним 
подручјима, изазове валоризације истих кроз туризам, те комуникационе технологије и принципе 
приватно-јавног партнерства, као видове ефикасног менаџмента заштићеним подручјима. 
Кроз изузетно корисну размену искустава међу учесницима обуке, стекла сам увид у степен 
спремности институција да активно раде на примени принципа одрживог развоја, проблемима 
који долазе из праксе, те добрим и лошим примерима управљања.‘’

Пројектни тим је са догађајима, сусретом Техничког саветодавног тела на нивоу пројекта, 
поставио подлогу и за будући рад на пројекту. У другој години пројекта следи интензиван рад на 
видљивим резултатима пројекта – радови на тематским стазама, постављање табла и интерактивне 
платформе и друге активности које ће допринети већој видљивости и одрживости пројекта.
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Културна бициклистичка рута

“Током првих шест месеци 2022. године, пројектни тим се састао са представницима 
свих 12 општина, укључујући и националну и локалне туристичке организације, које се налазе 
на траси Културне бициклистичке руте како би их упознали са предметним пројектом. Све 
општине и туристичке организације су показале веома велико интересовање за имплементацију 
пројеката јер је се у овим неразвијеним пределима кроз које пролази траса руте вапи за сваким 
додатним туристом. Општине и туристичке организације су врло активне у областима у 
којима смо захтевали сарадњу тако да очекујемо не само успешну имплементацију пројекта већ 
и каснију експлоатацију услуга, опреме и објеката који су предмет овог пројекта.“ – Данијел 
Вучковић, менаџер на пројекту.

Поред тога, спроведене су интензивне активности на идентификацији културне баштине 
и идентификацији трасе културне бициклистичке руте које пролази кроз прелепе пределе .

 Укупна дужина трасе је много већа од иницијално планираних 420 км, а више детаља ће 
бити ускоро објављено на сајту www.cultbikeroute.com   који је тренутно у фази израде.

У наредном периоду следи интензивна финализација доста активности, као што су: 
маркирање Културне бициклистичке руте, набавка и имплементација система дељених бицикала, 
организација промо бициклистичке туре и посетe сајмовима како би се презентовала Културна 
бициклистичка рута.
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Пролеће је било веома активно у оквиру “Ху Ху пројекта: 
Траговима сова и других дивљих врста”

Након зимских месеци и предавања о биодиверзитету гљива и сисара у прекограничној 
регији између Србије и Црне Горе, у јуну и јулу је настављен Програм обуке за wildlife  водиче. 
Сјеница и Пљевља били су домаћини последње две обуке у оквиру програма, а биодиверзитет 
птица и лековитог биља биле су занимљиве теме за истраживање на терену.

Пештерско језеро, хранилиште 
птица на Пештеру, подручје Карајукића 
бунара, село Ђерекаре, кањон реке Вапе 
омогућили су учесницима да се упознају 
са разноликошћу птичијег света, 
интересантним детаљима о различитим 
врстама птица, да доживе искуство 
посматрања птица и увиде могућности 
и значај који посматрање птица  као 
туристичка делатност могу имати за 
локални развој општина из којих долазе. 

Брвница, Руднице, Меандри 
Ћехотине у Пљевљима почетком јула 
били су инспиративни за обуку о лековитом биљу и њиховом значају, те како их препознати 
у природи и како их користити на одрживи начин. Лековито биље је тема која инспирише, 
јер свуда око нас је цео дијапазон природних лекова које човек од давнима користи и чија 
лековита својства преноси са колена на колено. 

Више од 25 особа је прошло 
четворосегментни Програм 
обуке за wildlife водиче, у току је 
и припрема тренинг материјала, 
приручника који ће им у будућем 
раду бити од помоћи у преношењу 
знања туристима које буду водили 
на терен, а на јесен их очекује и 
Регионални камп на коме ће бити у 
прилици да демонстрирају стечено 
знање о wildlife-у.

Како би додатно подстакли креирање радних места у области туризма, у Црној Гори 
је пет особа већ прошло Програм обуке за лиценцирање за туристичке водиче које је ове 
године реализовао Факултет за бизнис и туризам из Будве. Након тромесечне обуке биће 
линценцирано пет нових  туристичких водича који ће моћи самостално да воде туре. Сличан 
програм обуке је у припреми и у Србији.

Једна од важних активности са којом је и почело пројектно пролеће била је Стратешка 
радионица за израду туристичких итинерера у оквиру “The Hoo Trails” дестинације, која је 
одржана у Беранама од 18-20. маја 2022. Циљ радионице је био да се прикажу међународне 
праксе у области одрживог wildlife туризма, те да се локални туристички делатници 
укључе у развој прекограничних итинерера који ће туристима обезбедити седмодневно и 
четвородневно wildlife искуство. Више од 45 учесника радило је заједно како би објединили све 
аутентичне туристичке тачке из осам општина укључених у пројекат, које ће бити обједињене 
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у иновативне туристичке итинерере нове “The 
Hoo Trails” дестинације.

 
Како би приказали богатство 

биодиверзитета широј публици, партнери на 
пројекту су припремили изложбену поставку 
„Wonders of the Hoo trails“ коју чини више од 
55 фотографија дивљег биљног и животињског 
света прекограничног региона. У периоду мај-
јул 2022. године реализовано је пет изложби 
у Беранама, Бијелом Пољу, Пљевљима, 
Тутину и Сјеници. Више од 140 посетилаца 
присуствовало је свечаном отварању, док је 

процена да је више од 800 људи видело 
изложбу у периоду трајања поставки. 
Изложбе су биле организоване у 
сарадњи са локалним партнерима 
који су уступивши просторе дали 
додатну локалну подршку пројекту. 
У току је организација изложби и у 
осталим општинама које су укључене 
у пројекат.

Ху Ху пројекат и активности настављају се у току летњих месеци припремама за 
маркирање прекограничне стазе која ће бити део итинерера, израдом и постављањем фото 
чека, снимањем промотивних видео спотова, израдом промотивног материјала, те завршним 
активностима на изради web сајта за промоцију “The Hoo trails destination experience” 
дестинације.
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Развој верског туризма у оквиру пројекта „Чудни су путеви 
вере од Лима до Зете“

У Никшићу је 09.05.2022. године  одржана конференција за новинаре, у оквиру пројекта “Чудни су 
путеви вјере од Лима до Зете”, који реализују Епархија будимљанско никшићка, Туристичка организација 
Прибој и Епархија милешевска. 

Идеја за развој овог пројекта лежи у чињеници да је дискреционо путовање у слободно време 
где је религија основни мотив за путовање, где је само путовање облик духовног напретка, а одредиште 
место богослужења и ходочашћа популаран у прекограничном подручју. После скоро два миленијума 
хришћанства у прекограничном подручју, хришћанско наслеђе представља значајан туристички ресурс 
две земље које треба неговати, промовисати и користити. Кроз овај пројекат је обухваћена адаптација и 
опремање историјске виле у Никшићу у сврхе ходочасничког и културног центра и изградњу и опремање 
Центра за посетиоце у Прибојској бањи, брендирање циљаног подручја као туристичке атракције, развијање 
итинерара за потребе верског туризма, креирање приручника о верском туризму како би се подржао развој 
кључног производа и допринело његовој одрживости. Пројектом је такође обухваћено и организовање 
заједничке прекограничне конференције на тему изазова у савременом верском туризму и организовање 
прекограничног семинара за подизање капацитета туристичких радника, презентацију културног верског 
и историјског наслеђа прекограничне области. Посебна пажња ће се посветити заједничком подизању 
капацитета кроз организовање тренинга у области угоститељства при чему ће се и лиценцирати три 
туристичка водича – наведено је у заједничком саопштењу.

У Колашину је у периоду 20-22. маја 2022. године, одржана прекогранична конференција на тему 
верског туризма. У оквиру конференције су одржане и радионице за умрежавање у циљу повезивања 
туристичких агенција и туроператор са верским представницима како би се постигло боље разумевање 
потреба туриста. Одржане су и фокус групе о томе како промовисати верска туристичка места и израдити 

практични примере за пакет аранжмане.
Верски и културни туризам је 

препознат као важан потенцијал за развој 
општина Никшић и Прибој. Будући да су 
економске активности, између осталог 
концентрисане управо на туризаму ова 
подручја имаће користи од валоризације 
постојећих потенцијала. Кроз овај пројекат 
је обухваћена адаптација и опремање 
историјске виле у Никшићу у сврхе 
ходочасничког и културног центра и 
изградњу и опремање Центра за посетиоце 

у Прибојској бањи, брендирање циљаног подручја као туристичке атракције, развијање итинерара за потребе 
верског туризма, креирање приручника о верском туризму како би се подржао развој кључног производа и 
допринело његовој одрживости.
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СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ – За социјалну инклузију и 
запошљивост младих

Пројекат „СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ – За социјалну инклузију и запошљивост младих“ 
двогодишњи је пројекат који Центар за омладински рад (Србија) спроводи у партнерству са НВО 
Форум МНЕ, Канцеларијом за младе Нови Пазар и Грађанском иницијативом младих Рожаје 
(Црна Гора), у 6 општина прекограничног региона у Србији и Црној Гори.

Пут ка остваривању већих шанси за запослење, млади из прекограничне регије започели 
су крајем јануара као полазници програма обуке „Све на једном месту“. У питању је иновативни 
сервис који функционише по систему „све на једном  месту“ са циљем повећања запошљивости, 
посебно рањивих група младих из ткз. „NEET“ популације, односно младих који су незапослени и 
не налазе се у процесу образовања.  Сервис обухвата курс меких вештина, курс предузетништва 
и курс дигиталног маркетинга.

Млади из  прекограничне регије, имали су прилику да се сретну и похађају заједно трећи 
модул курса меких вештина који је организован периоду од 13 – 16.маја. 2022. године у Рожајама. 
Овај 4-дневни регионални тренинг је окупио око 50 младих из Србије (Нови Пазар, Сјеница, 
Тутин) и Црне Горе (Рожаје, Бијело Поље, Беране).

Регионални тренинг се организовао као трећи модул курса меких вештина, а био је 
посвећен трансформацији конфликата, тј. начинима реаговања у  конфликтним ситуацијима, 
техникама и приступима конфликтним ситуацијама на личном нивоу и у раду са клијентима и 
колегама.

По завршетку прве фазе програма 
обуке, учесници ће кроз 3 месеца директне 
менторске подршке радити на конкретној 
изради  IT бизнис идеја, након чега ће 
моћи да је представе на регионалном 
догађају „Elevator pitch“ .   

Најбоље презентације,  креиране 
од 6 тимова, ће добити и додатну подршку 
у виду бизнис саветовања, подршку при 
налажењу финансијских средстава и 
осталих важних елемената за почетак 
сопственог бизниса.
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Неки од учесника програма су рекли:

„Пријавила сам се на овај програм како бих била конкурентнија на црногорском тржишту 
рада. Такође, пријавила сам се како бих стекла нове вјештине које ће ми помоћи у будућности 
приликом проналаска посла“ -  Алма, учесница из Бијелог Поља;

„Програм је осмишљен тако да 
пробуди предузетничке потенцијале у нама 
и самим тим нам да основне алате на том 
путу“ -  Маида, учесница из Новог Пазара.

„Мени је овај курс помогао да јасније 
видим смер своје каријере  тако да бих 
препоручила свим младим људима који 
желе да усаврше своје знање и вештине 
и буду конкурентији на тржишту рада, 
да буду полазници овог курса“ - Амина, 
учесница из Сјенице.

„Програм сматрам изузетно 
квалитетном и великом шансом за младе 
људе да у овој области се додатно едукују 
јер дигитални маркетинг представља 
нашу будућност“ - Душан, учесник из 
Бијелог Поља.
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Нова „Telecare“ услуга

Прекогранична услуга „Telecare“ званично је успостављена 1. новембра 2021. године у ЈУ 
Дому старих Бијело Поље и Центру за социјални рад у Новом Пазару.

Сервис ради синхроно у складу са минималним стандардима развијеним у складу са 
европским стандардима квалитета за „Telecare“ услугу и Приручником из праксе развијеним за 
„Тelecare“ социјални сервис уз коришћење „Telecare“ прекограничне web платформе и апликације.

Током 7 месеци од оснивања, обављено је 350 виртуелних „telecare“ услуга од стране особља  
„Telecare“-а, као и 175 кућних посета.

Услуга подразумева 24 сата дневно:
•	 Биометријско праћење корисника;
•	 Планирани позиви – старије особе знају када да очекују позиве;
•	 Планирани задаци – узимање лека под надзором, подсетник за узимање лека, 

подсетник на време за вечеру, након вечере, надзор над лековима, потврда узимања 
лекова, провера добробити, дневна подршка, праћење психе и хигијена;

•	 Психотерапија;
•	 Ментална рехабилитација; 
•	 СОС позиви;
•	 Кућне посете 2 пута месечно.

Посебне додате вредности пројекта у околностима пандемије КОВИД-19 доносе 
вишеструке предности: 

•	 Прекограничне услуге „Telecare“ у пандемијским условима у Бијелом Пољу и Новом 
Пазару су кроз виртуелно праћење допринеле квалитету здравља корисника.

•	 Увођење услуге неге на даљину у нашу праксу на захтев старијих  је уштедело време 
и трошкове личних посета. Старије људе који живе на удаљеним локацијама, видео 
конференције, апликација за паметне телефоне и онлајн системи за управљање 
повезале су са пружаоцем социјалних услуга.

•	  Виртуелне посете су увериле кориснике да је особље за теленегу доступно и 
укључено у њихову негу, а такође су им олакшале да се обрате са питањима, пријаве 
знакове раног упозорења и закажу накнадни састанак како би били сигурни да су 
на правом путу у условима у пандемије.

•	  У стварном страху од корона вируса, корисници теленеге постигли су боље 
резултате у вези са депресијом, анксиозношцћу и стресом и имају мање болничких 
пријема.
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„У сарадњи са Центром за социјални рад Нови Пазар уз подршку општине Бијело Поље 
са бесповратним средствима која смо добили кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Црна 
Гора формирали смо прекогранични виртуални „Telecare“  сервис социјалне заштите за стара 
лица који је јединствен на простору југоисточне Европе.

Јако смо задовољни функционисањем овог ванинституционалног сервиса и интересовањем 
породица старих лица за коришћење овог сервиса који нуди потпуну медицинску и социјалну 
бригу праћењем дневног здравственог и менталног стања корисника од стране професионалног 
и обученог тима радника ове двије установе.“ -  Радосав  Нишавић, директор Дома старих у 
Бијелом Пољу.

„Јако сам  задовољна овим пројектом, јер сам у свакодневном контакту са медицинским 
особољем које прати моје здравствено стање. Научила сам да рукујем са таблетом и носим 
паметни сат,  постала сам дисциплинована и  мање сам усамљена. Радујем се и посјетама 
„Telecare“  тима које води бригу о нама. Жељела бих да ово буде стални сервис, не идем више код 
љекара, јер имам љекара и остало Telecare особље свакодневно у својој кући.” - Роса Величковић,  
пензионерка из Бијелог Поља.
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