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Мера 1:
 Повећање продуктивности и конкурентности привред-

них, руралних, културних и природних ресурса Про-
грамске области.

Мера 2:
 Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и 

идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и 
цивилног друштва.

Приоритет II: Техничка подршка
Овим приоритетом се обезбеђује ефикасно спровођење Про-
грама и несметано информисање и припрема потенцијалних 
корисника Програма за успешно коришћење расположивих 
средстава, а подразумева искључиво покривање трошкова 
рада Заједничког техничког секретаријата. 

Позив за Подношење Предлога ПројекаТа 

Програм се спроводи кроз расписивање Јавних позива за 
достављање предлога пројеката. Јавни позиви се оглаша-
вају путем средстава јавног информисања (електронски и 
штампани медији), као и на интернет страницама Европске 
комисије, Програма, оперативних структура Репубике Србије 
и Црне Горе (Канцеларија за европске интеграције Владе Ре-
публике Србије и Министарства вањских послова и  европ-
ских интеграција Црне Горе). Очекује се да ће трећи позив 
за подношење предлога пројеката бити објављен средином 
2015. године и на тај начин корисницима бити стављена на 
располагање средства из ИПА алокација за 2012. и 2013. го-
дину у укупном износу од 2.16 милиона евра.

ко може да конкурише?
Како би били прихватљиви за доделу донације, подносиоци 
пројектних предлога, ко-подносиоци и повезана лица морају:
• бити правни субјект, и
• бити непрофитан у свом деловању, и
• припадати типу организације као што су:

• локалне управе и њене институције, 
• удружења општина/градова,
• развојне агенције, организације које подржавају раз-

вој бизниса и социјални партнери, 
• туристичке и организације/удружења из области кул-

туре, 
• невладине организације, приватна и јавна тела која 

пружају подршку радној снази, 
• институције које пружају стручну и техничку обуку, 
• власти на нивоу државе/институције или државне 

агенције, 
• тела и организације (укључујући НВО-е) које се баве 

заштитом животне околине, 
• јавна тела одговорна за управљање водама, 

конТакТи
заједнички технички секретаријат

Зоре Томашевић 5, 31300 Пријепоље,
Република Србија

тел/факс: +381 (0)33 711 705
антена у Бијелом Пољу

Тржни центар Раднички дом, Слободе бб, 84000 Бијело Поље,
Црна Гора

тел/факс: +382 (0)50 431 282

Овај Програм је суфинансиран од стране Европске уније

Пр
ог

ра
м прекограничне сарадње Србија - Црна гора

Ова публикација је издата уз подршку Европске уније. 
Садржај публикације је искључива одговорност структура 

за спровођење Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 
и не одражава обавезно ставове Европске уније.

ПрограМ ПрекограниЧне Сарадње
СрБија - Црна гора

у оквиру 
инструмента за претприступну помоћ (иПа) 

Kомпонента II за период 2007-2013

4   Биће одређено на основу статута организације, у ком би требало бити де-
финисано да је организација успостављена кроз инструмент дефинисан 
националним законодавством земље на коју се то односи, као и да је 
главна канцеларија лоцирана у прихватљивој земљи. С тим у вези, свако 
правно лице чији статут је конституисан/успостављен у другој земљи, не 
може бити сматрам за прихватљиву локалну организацију, иако је у ста-
тут регистрован локално или је “Споразум о разумијевању” закључен.

5  У складу са одредбама дефинисаних чланом 96(3) ИПА Регулативе (ЕЦ) 
бр. 718/2007, која је измењена Регулативом (ЕУ) бр. 80/2010, “водећи 
корисници требају бити успостављени у земљама учесницама”.

• службе заштите и спасавања/службе хитне помоћи
• школе, колеџи, медији, универзитети и истраживачки 

центри, и
• да буду успостављени4  у Републици Србији када конкури-

шу за средства доступна у Србији, као и да буду успоста-
вљени у Црној Гори када конкуришу за средства, доступ-
на у Црној Гори5, и

• да буду директно одговорни за припрему и упра-
вљање пројектом са ко-апликантом(има) и повезаним 
лицем(има), а не да се понаша као посредник.

Програмско подручје
Програмско подручје чине прихватљива и придружена под-
ручја у којима се спроводе пројектне активности. На придру-
женим територијама се могу финансирати активности у из-
носу од 20 % укупних расположивих средстава за Програм.

где МожеТе да доБијеТе инфорМаЦије 
о ПрограМу?

У циљу што лакше комуникације и ефикаснијег спровођења 
Програма, успостављен је Заједнички технички секретаријат 
у Пријепољу, са Антеном у Бијелом Пољу, који обезбеђују 
везу између структура програма и потенцијалних подно-
силаца предлога пројеката.



ТериТорија оБухваћена ПрограМоМ:

БуџеТ

Овим Програмом су за буџетски период 2012-2013 опре-
дељена средства у износу од 2.16 милиона € која ће бити до-
дељивана у форми донације (бесповратне финансијске по-
моћи), при чему подносиоци преглога пројаката обезбеђују, у 
виду суфинансирања, минимум 15% укупног буџета предло-
женог пројекта из сопствених извора, или из средстава која 
нису из буџета Европске заједнице или Европског развојног 
фонда. Сваки Пројекат подразумева два уговора о донацији 
(корисници донације из обе земље потписују уговор о дона-
цији са надлежном Делегацијом Европске уније).

Предвиђени износи донације по мерама3

Мера 1: 
Повећање продуктивности

и конкурентности привредних, 
руралних, културних и природних 

ресурса Програмске области

Минимални и максимални 
износи ЕУ бесповратне помоћи 

по уговору
60.000 – 250.000 €

Мера 2:
Прекограничне иницијативе 
усмерене на размену људи и 
идеја са циљем побољшања 
сарадње стручне јавности и 

цивилног друштва.

Минимални и максимални 
износи ЕУ бесповратне помоћи 

по уговору
60.000 – 250.000 €

шТа је ПрекограниЧна Сарадња?

Прекогранична сарадња представља оквир за убрзане еко-
номске интеграције у циљу смањивања постојећих разли-
ка у нивоу развијености прекограничних региона, као и за 
унапређење свеобухватне културне, социјалне и научне са-
радње између локалних и регионалних заједница. Обухва-
тајући представнике са обе стране границе, који заједнички 
пролазе кроз различите кораке у процесу спровођења Про-
грама, развијају се добросуседски односи.

Крајњи резултати би требало да се огледају кроз економски 
просперитет пограничних региона, политичку сигурност и 
безбедност у региону као и лакши и бржи процес европских 
интеграција.

СТраТешки и ПоСеБни Циљеви ПрограМа?

Стратешки циљ:
Повезивање људи, заједница и привреда пограничних реги-
она како би заједно допринели развоју међусобне сарадње, 
уз коришћење људских, природних, културних и привредних 
ресурса и предности.

 Посебни циљеви:
1. Побудити мотивацију  за развој малих и средњих преду-

зећа у прекограничној области
2. Развити туризам као кључни сектор прекограничне еконо-

мије
3. Промовисати прекограничну сарадњу у трговини као и 

приступ новим тржиштима
4. Поново успоставити прекограничне везе између организа-

ција које пружају подршку пословању и трговини како би 
заједно промовисале иницијативе за сарадњу

5. Одржавати добар квалитет животне средине пограничних 
региона, као економског ресурса, сарађујући у иницијати-
вама заштите и експлоатације животне средине

6. Јачати прекограничне везе међу људима како би се оја-
чале међуетничке, образовне, културне и спортске везе и  
подједнако користила подручја од заједничког интереса 

Приоритети Програма 
Стратешки циљ Програма се остварује кроз спровођење ак-
тивности у оквиру пројеката, који су у складу са постављеним 
приоритетима и мерама Програма:

Приоритет I:
 обезбеђивање друштвено - економске кохезије кроз 

заједничке активности у циљу унапређења физичке, по-
словне, друштвене и институционалне инфраструктуре 
и капацитета.

шТа је иПа?

Од јануара 2007. године, на снагу је ступио нови финан-
сијски инструмент Европске уније - ИПА (Instrument for Pre-
accession Assistance – Инструмент за предприступну помоћ). 
Овај инструмент замењује до сад постојеће инструменте и 
има пет компоненти:

I  Подршка транзицији и јачање институционалних 
 капацитета

II  регионална и прекогранична сарадња
III  Регионални развој
IV  Развој људских ресурса
V  Рурални развој.

Земље које су потенцијални кандидати за чланство у ЕУ 
могу да користе само прве две компоненте ИПА, док земље 
кандидати могу да користе свих пет компонената. Црна Гора 
и Република Србија ће, иако су земље кандидати за чланство 
у ЕУ моћи да користе средства само из прве две компоненте 
ИПА, док не добију акредитацију за децентрализовано упра-
вљање, када ће им постати доступно свих пет компонената.

Програм прекограничне сарадње Србија – Црна Гора се реа-
лизује у оквиру II компоненте ИПА – Прекогранична сарадња.

Овај Програм је 
суфинансиран од 
стране Европске уније

Прихватљиве општине Прихватљива подручја

Пљевља, Бијело Поље, Беране, Петњица, Рожаје, Плав, 
Гусиње, Андријевица, Колашин, Мојковац, Жабљак, 

Плужине, Шавник, Никшић

Златиборски округ
Рашки округ

Придружене општине1 Придружена подручја2

Подгорица, Даниловград, Цетиње Моравички округ

1   У оправданим случајевима, средства која могу бити на располагању за активности које 
ће се спроводити у придруженим општинама су ограничена на 20% укупне алокације за 
Црну Гору.

2  У оправданим случајевима, средства која могу бити на располагању за активности 
које ће се спроводити у придруженим општинама су ограничена на 20% укупне алока-
ције за Републику Србију.

3  Овде су приказани износи само у сврху информисања. Стварни износи се могу раз-
ликовати од овде приказаних за конкретан позив и биће дефинисани у Упутству за 
подносиоце предлога пројеката.


