ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ФИНАНСИЈСКОГ СПОРАЗУМА ЗА НАЦИОНАЛНИ
ПРОГРАМ ИПА 2012 ЗА I КОМПОНЕНТУ ИПА – ПОМОЋ У ТРАНЗИЦИЈИ И
ИЗГРАДЊА ИНСТИТУЦИЈА
Потписивање Финансијског споразума за национални ИПА 2012 програм представља
шесту годишњу траншу средстава од 1,4 милијарде евра које је ЕУ наменила Републици
Србији у периоду од 2007. до 2013. године за прву компоненту ИПА. У оквиру овог
Финансијског споразума одобрено је 13 пројеката и секторских програма, укупне
вредности 199,08 милиона евра, од чега из ИПА средстава 171,6 милиона евра, док је
из националног суфинасирања обезбеђено 27,48 милиона евра. Почетак спровођења
већине пројеката се очекује током 2013. године и сви пројекти су вишегодишњи.
Пројекти и секторски програми су подељени у седам сектора у оквиру којих ће бити
обезбеђена подршка: Правосуђе и унутрашњи послови, Реформа државне управе,
Друштвени развој, Развој приватног сектора, Заштита животне средине, климатске
промене и енергетика, Пољопривреда и рурални развој и Хоризонталне и остале
активности у вези са правним тековинама ЕУ. У реализацији пројеката поред носилаца
пројеката учествују и други државни органи, као и организације цивилног друштва и
представници локалних органа власти.
Сектор: Правосуђе и унутрашњи послови
Вредност: 34,86 милиона евра (из ИПА средстава 32,51 милиона евра; национално
суфинансирање 2,35 милиона евра)
1. Подршка побољшању услова за живот присилних миграната и затварање
колективних центара (Support for improvement of the living conditions of forced
migrants and closure of Collective Centres)
Вредност: 17,15 милиона евра (из ИПА средстава 15,2 милиона евра; национално
суфинансирање 1,95 милиона евра)
Намена: Пројекат има за циљ да обезбеди адекватне услове за живот и интеграцију дела
присилних миграната који су одлучили да остану да живе у Србији као и да подржи
одрживи повратак оних који су одлучили да се врате на Косово и Метохију и интеграцију
повратника по основу Споразума о реадмисији. Реализација пројекта допринеће
унапређењу спровођења националних и ЕУ планова и политика у области људских права,
заштите мањина и миграција. Пројектом је предвиђено затварање преосталих колективних
центара, побољшање услова за живот и социјална инклузија додатних 450 избеглица,
интерно расељених лица и повратника по основу Споразума о реадмисији. Пројекат ће
пружити и подршку одрживом повратку 220 интерно расељених породица на Косово и
Метохију. Конкретније, пројекат ће обезбедити грађевински материјал, куповину сеоских
кућа, набавку и инсталирање монтажних кућа за интерно расељена лица и повратнике који
живе у неадекватном приватном смештају. Такође, пројекат ће омогућити економско
осамостаљивање све три категорије присилних имиграната путем додељивања малих
бесповратних средстава за рад, занатске и пољопривредне активности. Пројектом ће бити
спроведене мере које воде бољој социјалној инклузији повратника по основу Споразума о
реадмисији (часови језика, додатна обука ученика, психосоцијална подршка). Тиме ће бити
обезбеђен пораст стамбених решења за одређени број угрожених миграната, затварање
колективних центара и успешна реинтеграција избеглица и интерно расељених лица као и
унапређење услуга које стоје на располагању угроженим лицима.
Носилац пројекта: Комесеријат за избеглице, Канцеларија за Косово и Метохију
2. Реформа полиције и управљање миграцијама (Police reform and migration
management)
Вредност: 4,11 милиона евра (из ИПА средстава 3,91 милиона евра; национално
суфинансирање 0,2 милиона евра)
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Намена: Овај пројекат пружа подршку Министарству унутрашњих послова у
свеобухватној реформи управљања људским ресурсима и унапређењу управљања
миграцијама кроз примену ефективних политика и механизама координације. Пројекат се
састоји из две компоненте: Компонента 1 има за циљ да обезбеди развој свеобухватног
институционалног капацитета за ефективним и ефикасним управљањем системом људских
ресурса. Компонента 2 има за циљ да обезбеди управљање миграцијама кроз ефективне
политике и механизме координације. Пројекат је проистекао из потребе администрације да
обезбеди: одговорну државну управу која се између осталог огледа у одговорној и
способној полицији; борбу против илегалних миграција као и јачање управљања
миграцијама. Релизација овог пројекта треба да обезбеди усвајање и спровођење свих
потребних правних оквира и интерних процедура за функционисање модерног система
управљања људским ресурсима – укључујући и ревизију Закона о полицији из 2005.
године; да су савремене организационе јединице за управљање људским ресурсима
реструктуриране и подржане у складу са стратешким документима за управљање људским
ресусрима; и да су савемене процедуре и праксе управљања људским ресурсима
промовисане и спроведене у оквиру Министарства и полицијских служби, у складу са
релевантним међународним стандардима и најбољим праксама управљања људским
ресурсима. Овај пројекат има за циљ и јачање постојећих капацитета Министарства
унутрашњих и Министарства спољних послова за управљање легалним миграцијама
обезбеђивањем спровођења јасних политика и механизама координације.
Носилац пројекта: Министарство унутрашњих послова
3. Подршка систему владавине права (Support to the Rule of Law System)
Вредност: 13,6 милиона евра (из ИПА средстава 13,4 милиона евра; национално
суфинансирање 0,2 милиона евра)
Намена: Циљ овог пројекта је побољшање ефикасности, ефективости и квалитета судских
поступака; подршка целокупној реформи спровођења судских одлука; и подршка
имплементацији новог Законика о кривичном поступку; као и побољшање услова за
примену истражних техника и форензике. Пројекат је проистекао из потребе
администрације да обезбеди спровођење и даљи развој стратегије реформе правосуђа, као
и да обезбеди независност, ефикасност, делотворност и одговорности правосудног и
система за спровођење закона, укључујући ефикасно и благовремено спровођење
кривичног права. Пројекат има за циљ: пружање подршке новооснованом систему
извршења судских одлука; омогућавање координиране борбе против свих видова кримила
ефикаснијим процедурама истражних и судских процеса; унапређење капацитета судова,
мерење њиховог учинка, обезбеђивање адекватне опреме, раст учешћа цивилног друштва и
јавности у оквиру суштинске оцене система кривичног правосуђа у Републици Србији.
Пројекат се спроводи кроз четири компоненте: Компонента 1 – Судска ефикасност;
Компонента 2 – Ефективно извршење судских одлука; Компонента 3 – Примена новог
Законика о кривичном поступку и Компонента 4 - Адаптација простора за унапређење
истражних техника и форензику.
Носилац пројекта: Министарство правде и државне управе, Министарство унутрашњих
послова
Сектор: Реформа државне управе
Вредност: 16,71 милиона евра (из ИПА средстава 16,05 милиона евра; национално
суфинансирање 0,66 милиона евра)
4. Подршка реформи државне управе (Support to Public Administration Reform)
Вредност: 11,91 милион евра (из ИПА средстава 11,25 милиона евра; национално
суфинансирање 0,66 милиона евра)
Намена: Секторска подршка је намењена спровођењу кључних приоритета реформе
државне управе на централном и локалном нивоу. Подршка ће бити усмерена на повећање
професионализације државне управе кроз даљи развој система професионалног
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усавршавања држаних службеника, унапређење електронске управе, као и на јачање
ефективности и административних капацитета у јединицама локалне самоуправе кроз
успостављање професионалног система обуке и припреме и спровођења локалних
стратешких и пројектних докумената. Активности у оквиру овог секторског програма
требало би да суштински подрже имплементацију стратешких приоритета и докумената у
домену реформе државне управе, а предвиђени модалитети спровођења базирани су на
стеченим добрим искуствима и партнерству са Саветом Европе и Сталном конференцијом
градова и општина. На овај начин настоји се обезбедити ефикасност у реализацији овог
комплексног секторског програма на оба нивоа – наиме, са централним националним
институцијама, као и непосредно са јединицама локалне самоуправе.
Носилац пројекта: Министарство правде и државне управе, Министарство регионалног
развоја и локалне самоуправе
5. Јачање статистичког система Србије (Strengthening the Serbian Statistical System
by Upgrading Methodologies and Standards and by the appliance of Good Practice)
Вредност: 4,8 милиона евра (из ИПА средстава 4,8 милиона евра)
Намена: Пројекат има за циљ да обезбеди подршку Републичком заводу за статистику за
унапређење статистичког система у правцу усклађивања са стандардима ЕУ, посебно кроз
консолидацију, оптимизацију и стандардизацију система ИКТ, унапређење система израде
националних рачуна и развој низа индикатора одрживог развоја којима се прати квалитет
живота, друштвеног развоја, заштите животне средине и израда дугорочних
макроекономских политика. Пројекат ће помоћи Републичком заводу за статистику да
усвоји модерније методологије и одговарајуће механизме, препознате и прихваћене од
стране Еуростата, као и ММФ и ОЕЦД и других релевантних међународних организација и
институција. Пројекат ће омогућити доступност усаглашених методологија, стандарда и
добре праксе које се примењују приликом израде поуздане статистичке основе неопходне
спрском друштвеном и економском систему у погледу ЕУ интеграција, као и релевантне
статистике и индикаторе као основе за јавне политике у свим кључним областима.
Конкретније, пројекат ће обезбедити значајно унапређење статистичког система у смислу
унапређене доступности, квалитета, упоредивности и правовремености статистичких
података у складу са захтевима процеса приближавања европском статистичком систему.
Носилац пројекта: Републички завод за статистику
Сектор: Друштвени развој
Вредност: 28,2 милиона евра (из ИПА средстава 24,1 милион евра; национално
суфинансирање 4,1 милион евра)
6. Подршка друштвеном развоју (Social Development)
Вредност: 28,2 милиона евра (из ИПА средстава 24,1 милиона евра; национално
суфинансирање 4,1 милиона евра)
Намена: Циљ свеобухватних мера у овом сектору је унапређење друштвено-економског
развоја Србије преко већег запошљавања, образованије радне снаге са већим капацитетом
за запошљавање, и појачана друштвена инклузија лица из угрожених група, са посебним
нагласком на Роме. Конкретније пројекат ће: 1) допринети повећању ефективности
политика запошљвања Републике Србије у складу са потребама тржишта рада; 2)
омогућити да се социјални дијалог искористи као инструмент за постизање консензуса о
питањима тржишта рада као и форум за дискусију о програмирању, формулисању и
спровођењу социјалних и економских реформи; 3) јачати капацитете система стручног
образовања у Србији кроз побољшање квалитета, покривености и применљивости
стручног образовања и обуке; 4) подржати политике друштвене инклузије и развој
варијетета социјалних услуга на нивоу заједнице за осетљиве и угрожене групе,
укљичујући Роме, путем међусекторског приступа и иницијативама заснованим на
локалним партнерствима; 5) подржати спровођење Стратегије за унапређење положаја
Рома у Републици Србији у областима приступа основним правима и грађанском учешћу,
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тржишту рада, образовању, здравству, социјалној заштити, адекватном становању и
стварању радних места, пратећи препоруке текућих пилот активности Града Београда и ЕУ
оквира за Националне стратегије за интеграцију Рома до 2020.
Носилац пројекта: Општи координатор – Канцеларија за европске интеграције Републике
Србије; Мера 1 – Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Национална
служба за запошљавање; Мера 2 - Министарство рада, запошљавања и социјалне политике;
Мера 3 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Мера 4 - Министарство
рада, запошљавања и социјалне политике и Мера 5 – Министарство здравља / Канцеларија
за људска и мањинска права
Сектор: Развој приватног сектора
Вредност: 7,87 милиона евра (из ИПА средстава 6,18 милиона евра; национално
суфинансирање 1,69 милиона евра)
7. Подршка развоју МСП-а (Support to SME development)
Вредност: 7,87 милиона евра (из ИПА средстава 6,18 милиона евра; национално
суфинансирање 1,69 милиона евра)
Намена: Побољшње конкурентност српске привреде јачањем приватног сектора и његовог
учинка. Пројекат има за циљ да допринесе већој продуктивности и конкурентности сектора
малих и средњих предузећа (МСП-а) у Србији кроз обезбеђивање адекватних
консултантских услуга и повећање капацитета за пружање саветодавних услуга на локалом
нивоу, као и побољшање услова е-пословања кроз јачање правног и институционалног
оквира. Такође, пројекат има за циљ да повећа интернационализацију и капацитет за
иновације српског приватног сектора стварањем повољнијег окружења, прилагођавањем
пословних услуга и промоцијом е-пословања у циљу јачања ефикасности, квалитета и
доступности производа и услуга као и смањивањем трошкова и административних
процедура. Пројекат ће се реализовати кроз две компоненте: Компонента 1 – Спровођење
програма за раст предузећа (Enterprise Growth Programme) и програма пружања
саветодавних услуга (Business Advisory Services) ће олакшати доступност високо
квалитетним пословним саветодавним услугама, јачање менаџерских капацитета у свим
областима и настојати да развије МСП на локалу као и тржиште пословних ставетодавних
услуга. Компонента 2 – Развој е-пословања ће дефинисати неоходне активности за
стварање чврсте основе и окружења за убрзан раст коришћења е-пословања од стране
МСП и од стране потрошача.
Носилац пројекта: Министарство финансија и привреде, Министарство спољне и
унутрашње трговине и телекомуникација.
Сектор: Заштита животне средине, климатске промене и енергетика
Вредност: 71,25 милиона евра (из ИПА средстава 57,15 милиона евра; национално
суфинансирање 14,1 милион евра)
8. Подршка побољшању енергетске ефикасности (Support to improvement of energy
efficiency)
Вредност: 2,0 милиона евра (из ИПА средстава)
Намена: Уштеде енергије и смањење емисије CO2 кроз виши ниво енергетске ефикасности
и смањену потрошњу енергије. Пројектом је предвиђена израда свеобухватне студије о
потрошњи енергије у Србији, као и припрема другог акционог плана о енергетској
ефикасности.
Носилац пројекта: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
9. Подршка заштити животне средине и климатским променама (Strengthening
system of Environmental Protection and Climate Change)
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Вредност: 69,25 милиона евра (из ИПА средстава 55,15 милиона евра; национално
суфинансирање 14,1 милион евра)
Намена: Секторска подршка је намењена побољшању система управљања и праћења
спровођења транспоноване правне регулативе ЕУ и преузетих међународних обавеза у
области животне средине и климатских промена, као и побољшању инфраструктуре у
области животне средине кроз инвестиције у управљање отпадом и побољшање квалитета
ваздуха. У оквору овог програма биће реализована три инфраструктурна пројекта, и то:
изградња регионалне депоније Каленић која обухвата 11 општина (Ваљево, Лајковац, Уб,
Осечина, Лјиг, Мионица, Коцељева, Владимирци, Лазаревац, Обреновац и Барајево),
изградња регионалне депоније Суботица која обухвата 7 општина (Суботица, Вачка
Топола, Мали Иђош, Кањижа, Сента, Нови Кнежевац и Чока) и реконструкција
електрофилтера на термоелектрани Никола Тесла А3 и термоелектрани Морава.
Носилац пројекта: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине
Сектор: Пољопривреда и рурални развој
Вредност: 17,1 милион евра (из ИПА средстава 15,6 милиона евра; национално
суфинансирање 1,5 милиона евра)
10. Подршка пољопривреди и руралном развоју (Support to Agriculture and rural
development)
Вредност: 17,1 милион евра (из ИПА средстава 15,6 милиона евра; национално
суфинансирање 1,5 милиона евра)
Намена: Секторска подршка је намењена побољшању система безбедности хране, здравља и
сигурности потрошача и система пољопривредне инспекције у Србији у складу са
стандардима ЕУ. Фокус пројекта ће бити на унапређењу стратешког и законодавног оквира,
као и на набавци одговарајуће опреме. Кроз пројекат ће се набавити и вакцине у циљу
спречавања појаве класичне свињске грознице и беснила. Подршка ће такође бити пружена
јачању капацитета релевантних институција за спровођење задатака и одговорности у
управљању претприступним фондовима намењеним руралном развоју.
Носилац пројекта: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Сектор: Хоризонталне и остале активности у вези са правним тековинама ЕУ
Вредност: 23,09 милиона евра (из ИПА средстава 20,01 милион евра; национално
суфинансирање 3,08 милиона евра)
11. Јачање слободе медија (Strengthening Media Freedom)
Вредност: 3,2 милиона евра (из ИПА средстава 3,0 милиона евра; национално
суфинансирање 0,2 милиона евра)
Намена: Поштовање слободе изражавања и успешно спровођење медијских стандарда ЕУ.
Пројектом је предвиђено усклађивање законског оквира у медијском сектору у складу са
медијском стратегијом и са стандардима ЕУ, подршка спровођењу нових закона, као и
јачање слободе изражавања и професионализма новинара кроз повећање квалитета и
релевантности медијских програма који одговарају потребама друштва за тачним,
професионалним и објективним информацијама у области владавине права. У оквиру
пројекта обезбеђена су бесповратна средства (тзв. грант шема) за пројекте које ће предлагати
медији.
Носилац пројекта: Министарство културе и информисања
12. Подршка учешћу у Програмима ЕУ (Support for participation in EU Programmes)
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Вредност: 7,05 милиона евра (из ИПА средстава 4,17 милиона евра; национално

суфинансирање 2,882 милиона евра)
Намена: Допринос припремама за приступање Србије Европској унији и повећање
разумевања политика и вредности ЕУ међу институцијама и грађанима Србије. Пројекат је
намењен подршци учешћу Србије у Програмима ЕУ кроз суфинансирање трошкова
учешћа које Србија треба плати у програмима у области образовања, здравства, науке,
културе, запошљавања, предузетништва и иновација, опорезивања и царине, као и
цивилног друштва.
Носилац пројекта: Делегација ЕУ у Републици Србији
13. Јачање процеса европских интеграција и управљања ИПА пројектима после 2013.
године (Strengthening the European Integration Process and management of post 2013
IPA)
Вредност: 12,84 милиона евра (из ИПА средстава 12,84 милиона евра)
Намена: Унапређење техничких и административних капацитета државне управе Србије
који су у вези са процесом европских интеграција; подршка мерама које се односе на
хитне политичке потребе које се могу јавити у оквиру дијалога између Београда и
Приштине. Конкретно, пројекат је проистекао из потребе администрације Републике
Србије за обезбеђивањем: подршке различитим институцијама које учествују у процесу
преговарања за приступање ЕУ; помоћи у процесу припреме и спровођење пројеката
финансираних из ИПА средстава као и подршке одговарајућим структурама у систему
децентрализованог управљања да ефикасно одговоре на захтеве нове финансијске
перспективе. Такође, пројекат има за циљ да убрза припреме Србије за апсорпцију фондова
ЕУ, подржавајући развој припремних пројеката у области инфраструктурних пројеката у
секторима животне средине, транспорта и регионалне конкурентности.
Носилац пројекта: Канцеларија за европске интеграције Републике Србије, Министарство
финансија и привреде, Републички геодетски завод.
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Процена трошкова. Тачан износ зависиће од учешћа Србије у Програмима ЕУ и надокнаде за део исплате за
чланарине (суфинансирање Републике Србије).
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Процена трошкова. Тачан износ зависиће од учешћа Србије у Програмима ЕУ и надокнаде за део исплате за
чланарине (суфинансирање Републике Србије).
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