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УВОД 

Заједнички акциони план део je пројекта Оснаживање Баната кроз реалну потражњу – ЕБРД 

којег реализује РЦР Банат као водећи партнер у сарадњи са привредним коморама Србије и 

Темишвара у оквиру Интерег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија – Србија. 

Циљ пројекта је балансирање стопе запослености у румунско-српском прекограничном 

подручју, узимајући у обзир тренутну стопу незапослености у Србији с једне, и недостатак 

радне снаге у Румунији, с друге стране. У том циљу, пројекатом је била предвиђена 

реализација низа активности попут: израде студије и акционог плана о прекограничној 

запослености, едукације 80 незапослених лица са обе стране границе, организовање сајма 

запошљавања у Румунији и B2B састанака у Србији, израде интерактивног веб портала као 

модела за пружање информација из домена запошљавања и пословне сарање, и успостављања 

прекограничног саветодавног тела за подршку тржишту рада и прекограничном запошљавању. 

Заједнички акциони план подржава одговарајућу специјализацију лица како би се подстакла 

мобилност у прекограничном подручју, подстакле прилике за запошљавање, исправила 

постојећа ситуација и планирао будући развој тржишта рада. 

Заједнички акциони план темељи се на препорукама из релевантне Анализе тржишта рада која 

је установила да постоји безброј могућности за сарадњу и побољшање исхода на регионалном 

тржишту рада које су дестиловане у неколико приоритета.  

Приоритети који се разматрају у овом документу су: 

1. Побољшање прекограничне мобилности радне снаге – Олакшавање мобилности 

радника.  

2. Побољшање регионалних образовних система – Квалитет образовних система.  

3. Мултисекторска сарадња између приватног, јавног и цивилног сектора – Све 

заинтересоване стране на регионалном нивоу треба активирати у заједничким 

иницијативама и пројектима како би се подржао инклузиван развој циљне области кроз 

побољшану ефикасност тржишта рада, доступност и гипкост.  

Мере које треба да прате све циљеве и утврђене приоритете су:  

1. Развој интернет огласне табле за запошљавање са информацијама које су доступне свим 

тражиоцима запослења у целој циљној области. Интернет огласна табла за 

запошљавање садржаће огласе послодаваца из Баната у Србији и из Округа Тимиш;  

2. Развој и примена прекограничног споразума за лакшу мобилност радника;  

3. Развој заједничке стратегије инклузивног раста која би обухватила развојне потребе оба 

региона, као и све релевантне друштвене и економске приоритете у циљној области;  

4. Развој краткорочних и средњорочних програма стручне обуке по мери за незапослена 

лица који су прилагођени потребама одређених послодаваца или тражених занимања;  

5. Развој заједничких програма стручне праксе и дуалног образовања чиме ће се подстаћи 

хармонизација и интеграција тржишта рада у циљној области;  

6. Реализовање програма субвенција за запошљавање у стартаповима и раније основаним 

микро предузећима чиме би требало да се омогући одрживо запошљавање одређеног 

броја лица у области;  

7. Оснивање прекограничног Саветодавног одбора послодаваца који ће подржавати рад 

институција тржишта рада у циљној области. Поред тога, Саветодавни одбор 

послодаваца требало би да да препоруке образовним институцијама у вези са израдом 

курикулума и другим релевантним питањима.  
 

Пројектне идеје стога треба да прате све циљеве и утврђене приоритете и морају да служе 

једној или већем броју наведених мера. 



 

Страна 4 од 84 

 

 

ОПШТИ ОКВИР 

Република Србија је корисник средстава из претприступних фондова Европске уније (ЕУ)од 

2000. године, а као земља кандидат за чланство у ЕУ, кроз ИПА II, Србија користи средства за 

спровођење политичких, институционалних, економских и социјалних реформи у процесу 

припрема за чланство у ЕУ. Ефикасно управљање финансијским средствима претприступних 

фондова у земљама које приступају ЕУ зависи пре свега од постојања административних 

капацитета на свим нивоима власти и од великог је значаја за процес припреме за коришћење 

европских структурних и инвестиционих фондова када земља постане чланица ЕУ. 

Република Румунија средства ЕУ користи као земља чланица и заједно са Републиком Србијом 

учествује у ИПА/Интеррег програму прекограничне сарадње Србија- Румунија. 

Европски социјални фонд (Прилог 1) у периоду од 2014-2020. године подржава инвестиције у 

земљама чланицама ЕУ у области запошљавања, образовања, социјалног укључивања, као и 

иницијативе за модернизацију јавне управе. Изградњом адекватних апсорпционих капацитета 

за коришћење претприступних фондова ЕУ у Србији, посебно у сектору људских ресурса и 

друштвеног развоја Србија се, као земља кандидат, припрема и за коришћење средстава 

Европског социјалног фонда када постане чланица ЕУ. 

Искуства земаља чланица ЕУ, које су ступиле у чланство у последњим таласима проширења, 

показала су да ефикасно коришћење фондова ЕУ захтева, поред припремљености националног 

нивоа власти, и припремљеност регионалних и локалних нивоа власти, као и учешће цивилног 

друштва. Кључни фактори успешности коришћења средстава претприступних фондова ЕУ која 

су намењена развоју људских ресурса као претходници Европског социјалног фонда јесу 

постојање квалитетне интегрисане стратегије развоја на локалном нивоу, поседовање 

адекватних административних капацитета локалних самоуправа, установа и организација за 

самосталну припрему и имплементацију пројеката, као и довољан ниво финансијских 

средстава за предфинансирање и кофинансирање пројеката. За дугорочну одрживост резултата 

пројеката, као и за њихову ефикаснију припрему и имплементацију од кључног значаја је 

укључивање партнера из других сектора у свим фазама припреме и реализације пројеката. У 

зависности од тога колико је ниво локалне самоуправе изградио капацитете по свим наведеним 

факторима успешности остварује се и ниво спремности да се на делотворан и ефикасан начин у 

потпуности искористе сва средства фондова ЕУ у претприступном, али и у периоду када земља 

постане чланица ЕУ. Сврха израде акционог плана јесте да припреми успешну апсорпцију 

фондова ЕУ намењених сектору људских ресурса и друштвеног развоја на локалном нивоу као 

претходници Европског социјалног фонда. 

Резултати ранијих истраживања су показали да локални ниво власти у Србији поседује 

одређене административне капацитете и искуства у процесу припреме и спровођења пројеката 

финансираних из фондова ЕУ, али указује на неопходност додатног јачања капацитета 

јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Унапређење капацитета ЈЛС за конкурисање за 

инфраструктурне пројекте у наредном периоду првенствено треба да буде усмерено на 

унапређење знања за припрему техничке документације, као и за израду буџета пројеката, док 

у делу спровођења пројеката фокус подизања капацитета треба да буде на унапређењу знања за 

спровођење јавних набавки по ПРАГ правилима, као и о правилима државне помоћи. 
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У последњих пет година 94,7% анкетираних ЈЛС имало је искуства у припреми пројеката за 

фондове ЕУ, али такође треба имати у виду да, у наведеном периоду, 5% анкетираних ЈЛС није 

припремило ниједан предлог пројекта за фондове Европске уније. Налази анализе указују да на 

локалном нивоу још увек није успостављен тзв. „Project Pipeline“, већ да се пројекти у великом 

броју случајева припремају на ад хок бази. Преко 70% анкетираних ЈЛС нема унапред 

припремљене пројекте и припрема их искључиво када је расписан конкурс, док 27% 

анкетираних ЈЛС пројекте припрема независно од расписаних конкурса. Јединице локалне 

самоуправе морају да наставе са координираним активностима унапређења сопствених 

капацитета за управљање фондовима ЕУ, како би обезбедиле њихово ефикасно и 

транспарентно коришћење на локалном нивоу. 
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ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗРАДУ ЛИСТЕ ПРОЈЕКТНИХ ИДЕЈА 

Листа приоритетних пројеката („Project Pipeline“) подржава израду акционог плана, 

испоручује пројекте спремне за финансирање, односно пројекте који могу да се реализују у 

оквиру периода акционог плана. 

Са техничке стране, листа приоритетних пројеката осигурава доступност квалитетних 

пројеката који су спремни за имплементацију. Доступност пројеката значи да су пројекти у 

складу са неопходним стандардима квалитета у припреми пројеката у смислу формата и 

садржаја, те да су спремни за имплементацију чим се обезбеде финансијска средства. 

Стандардизација праксе припреме пројеката потребна је како би се поједноставиле процедуре 

и смањили трошкови припреме. До сад, скоро да се подразумевало да институције немају 

систем континуиране подршке развоју пројеката и да на позиве за подношење понуда донатора 

одговарају по ад хок принципу. Стога је број и квалитет пројеката у већини случајева 

ограничен, што потом доводи до неуспеха у налажењу извора финансирања пројеката. 

Са финансијске стране, листа приоритетних пројеката служи као инструмент за планирање, 

обавезивање и контролу финансијских обавеза промотера пројекта (односно подносиоца 

предлога за финансирање, укључујући финансирање припреме пројекта и, уколико донатор то 

захтева, предфинансирање пројекта у почетној фази имплементације). Ово је од посебног 

значаја уколико период имплементације траје дуже од једне године, што је типичан период 

који се користи у буџетском планирању на свим нивоима управе и организација. Услед 

ограничења која постоје код такве праксе у организацијама, имплементација пројеката 

установљена за вишегодишњи период може бити подложна привременим буџетским 

ограничењима, што узрокује празнине у имплементацији и индиректно у великој мери 

повећава укупне трошкове имплементације. Са управљачке стране, листа приоритетних 

пројеката служи као инструмент за планирање неопходних уноса, превасходно људских 

ресурса.  

Како се број пројеката у имплементацији повећава, тако расте и потреба за људским ресурсима 

која мора да буде у складу са капацитетима подносиоца предлога у смислу финансија и 

управљања (ХР) људским ресурсима. У случају ограничених финансија, нова лица требало би 

да буду ангажована на основу пројекта (односно, то ангажовање требало би да траје колико и 

период имплементације пројекта). Други приступ је аутсорсовање посла спољним 

стручњацима који би понудили своју експертизу према потребама пројекта.  

За донаторе употреба листе приоритетних пројеката обезбеђује најбољу могућу вредност за 

донирана бесповратна средства јер ће само највреднији и најприкладнији пројекти који су 

спремни за имплементацију одмах по потписивању уговора бити одабрани као 

најприоритетнији. Међутим, постојање листе приоритетних пројеката и критеријума процене 

пројеката помаже и при приоритизацији пројеката. 

Све креће од прикупљања информација. Методологија прикупљања информација почиње 

дефинисањем критеријума који би омогућили израду пројектних предлога и стварање листа 

приоритета. Опис захтева треба да буде што једноставнији, али и да садржи неколико кључних 

димензија: 
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а.) Релевантност  (у овом случају) за Студију тржишта рада. Ова димензија требало би 

да да приоритет пројектима који су у складу са мерама најновије стратегије. 

б.) Зрелост (техничка, административна, процедурална) Ова димензија требало би да 

испита да ли у оквиру институција које предлажу пројекат постоје довољни капацитети за 

имплементацију (финансијски капацитети и њихов пређашњи учинак, администрација и 

капацитети за управљање пројектима). 

ц.) Ниво друштвено-економског утицаја. Ова димензија даће приоритет пројектима у 

складу са њиховим друштвено-економским учинком (сви стандардни показатељи који се могу 

наћи у било којој анализи трошкова и користи или студији изводљивости). 

Процес прикупљања пројектних идеја кључан је за израду Акционог плана. Пројектне идеје 

биће прикупљене путем Позива за подношење предлога пројеката за пројектну базу података. 

Позиви за подношење предлога пројеката биће расписивани у новембру сваке године, а 

пројекти ће се ускладити са приоритетима Стратегије развоја и другим релевантним 

секторским стратегијама.  
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Припрема пројекта  

Обухвата припрему различитх докумената. Досадашње искуство показало је да промотери 

пројеката не узимају увек у обзир значај достављања комплетне документације припремљене у 

складу са минималним техничким стандардима. Поједностављени табеларни приказ 

документата које предлог пројекта који тражи финансирање мора да достави, подељен на 

кораке који методолошки прате партнерски приступ развоју пројеката, приказан је испод: 

1. корак Оснивање партнерства и развој пројектне идеје (укључујући неопходну помоћ) 

  Брејнстормовање, развој и темељно образлагање пројектне идеје  

 Анализа заинтересованих страна, оснивање партнерства и одабир 

подносиоца предлога пројекта (водећег партнера)  

 Детаљни временски оквир целог процеса 

 Очекивана помоћ од будућег пројекта Техничке помоћи 

2. корак Основна документација 

  Општи опис целог пројекта 

 Општа процена трошкова свих елемената пројекта: радови, материјали, 

услуге и техничка помоћ 

 Ако је потребно суфинансирање у готовини, јасна и реална одлука 

подносиоца о томе одакле и како ће суфинансирање бити обезбеђено   

3. корак Пројектна документација 

  Власничка питања решена (где је примењиво) 

 Техничка документација спремна или је близу тога (до 4 месеца) 

 Локацијска дозвола решена или је близу тога (где је примењиво - до 6 

месеци) 

 Грађевинска дозвола решена или је близу тога (где је примењиво - до 6 

месеци)      

4. корак Процена утицаја на животну средину (уколико је потребно)    

5. корак Тендерска документација (само за спремне пројекте)    

 Припрема тендерске документације:  

 Главни пројекат завршен  

 Пуна техничка документација припремљена (ако је потребно) 

 Локацијске и грађевинске дозволе прибављене (ако је потребно)    

 Завршни буџет усвојен  

 Студија изводљивости припремљена и поднета (осим ако Студија 

предизводљивости или изводљивости не представља сам пројекат), за мање 

пројекте и меке пројекте и процена ризика. 

  Процена утицаја на животну средину (ЕИА) (ако је потребно одвојено, у 

супротном као поглавље Студије изводљивости) 

Табела 1: Уопштено потребна документација за одабир и приоритизацију пројеката 
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Административна процена  

Административна процена пројектне идеје представља процес евалуације како би се донела 

одлука о укључивању у приоритизацију. Административна процена пројекта врши се путем 

Обрасца пројектне идеје (Q1- Прилог 2) који је испуњен од стране носиоца пројектних идеја 

Проверава следећа питања: 

1. Да ли је промотер пројектне идеје јасно идентификован (назив/адреса/контакт)? 

2. Да ли су све линије попуњене како треба? 

 Кратак опис пројектне идеје 

 Циљеви пројектне идеје 

 Циљна група(е) 

 Опис главних активности у пројекту 

 Партнер(и) на пројекту 

 Очекивани резултати (до 4) 

 Процена укупних трошкова у еврима 

3. Да ли су све линије формулисане на јасан и разумљив начин? 

Ако је одговор на сва 3 питања ДА онда пројектна идеја иде на евалуацију / приоритизацију. 

Евалуација / Приоритизација пројектних идеја 

Евалуација / приоритизација врши се на основу критеријума произашлих из студије употребом 

евалуационог обрасца (Q2); програмски приоритети и потребе договарају се са уговорним 

телом. Пратиће је списак заснован на процењеним вредностима пројектних идеја (од 

најјефтиније до најскупље). 

Активност евалуације пројеката обухвата процењени буџет промотера пројекта, распоред, 

способност спровођења, укљученост циљних група, релевантност и хитност пројекта, пожељне 

актере као и основна питања и проблеме, и то да ли је потенцијални пројекат од користи 

програму, итд. 

Предложена евалуациона мрежа (Прилог 3) неће искључити ниједну пројектну идеју која је 

прошла административну процену. Свака идеја вредна је разматрања, и ако не одмах, може 

бити од вредности у будућности. 

Коначни документ садржаће следеће: 

 Референтни бр. пројектне идеје; 

 Назив пројектне идеје; 

 Основне податке промотера пројектне идеје;  

 Приоритетну меру;  

 Укупни буџет пројектне идеје; 

 Резултат који ће означити ниво компатибилности и релевантности за програм и дати 

назнаке за приоритизацију у финансирању. 

Пројектне идеје које буду имале мање од 50 бодова (половину максимума) биће враћене 

промотерима пројектних идеја на ревизију и поправку. Промотер може да достави пројектну 

идеју на поновну евалуацију и приоритизацију уколико то жели. 

Пројектне идеје које не буду приоритизоване за финансирање остаће у портфолију пројектних 

идеја. Оне ће бити прегледане у будућности. Портфолио ће бити подвргнут итеративном 

процесу процене и приоритизације. 
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Нацрт завршне листе приоритетних пројеката за Акциони план биће размотрен са уговорним 

телом. Кад се услед активности буде могао предложити довољан број будућих пројеката, а на 

основу разговора са уговорним телом и његовог избора, израдиће се пројектни предлог за 

НАЈБОЉА 4 пројекта. Остали пројекти чиниће пројектни портфолио за будуће прилике. 

 

 
 

Графикон 1: Ток израде листе приоритетних пројектних идеја 
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Процена спремности пројекта 

Пројектне идеје које се сматрају погодним за финансирање и спремним за Акциони план биће 

размотрене са релевантним телом/прекограничним саветом за запошљавање. 

Креирање списка пројектних идеја закључује се са приоритизацијом пројеката за које је 

предвиђено финансирање на основу спремности; категоризацијом на меке мере, тврде мере или 

комбинацију истих (подела на услуге, набавку, радове или комбинацију истих). За тврде мере 

испитаћемо да ли постоји техничка документација која је неопходна и спремна; да ли је 

потребно имати дозволе (нпр. грађевинске дозволе); да ли постоји потреба за ЕИА-ом 

(проценом утицаја на животну средину)? 

Кад се услед активности буде могао предложити довољан број будућих пројеката, на основу 

разговора са водећим партнером/релевантним телом/Прекограничним саветом  за 

запошљавање  и на основу његовог избора, те на основу расписаних позива, ради се пројектни 

предлог (Прилог 4) за најбоље пројекте. Остали пројекти чиниће пројектни портфолио за 

будуће прилике. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ  

Систем праћења и извештавања темељи се на два кључна елемента: 

1. База података која садржи податке о оствареним резултатима и 

2. Извештаји који на сажет и јасан начин пружају информације о оствареним резултатима. 

Сврха система праћења и извештавања је да се обезбеде довољне информације за 

спроводиоце Стратегије, укључујући партнерства за запошљавање, како би могли да 

евалуирају следеће кључне елементе:  

o Успешност у остваривању установљених циљева у текућем периоду,  

o Разлози за потенцијално неостваривање установљених циљева и потенцијална 

решења,  

o Адекватност планираних ресурса (материјални, људски, финансијски) за 

остваривање планираних циљева, као и предлози за потенцијалну реалокацију 

ресурса,  

o Релевантност планираних приоритета и мера, узимајући у обзир потенцијалне 

промене у околностима као и стечено искуство током имплементације,  

o Финансијска ефективност имплементације мера, и  

o Успешност процеса удруживања са релевантним друштвено-економским 

субјектима. Праћење спровођења ове Стратегије подељено је на праћење које 

обухвата систематско прикупљање података како би се приказао напредак 

управљачкој структури на квалитетан начин, и оперативно праћење где се 

информације прикупљају за појединачне пројекте током периода покривеног 

Стратегијом.  

Постоје два циља извештавања о спровођењу Стратегије развоја људских ресурса/Стратегије 

запошљавања/Акционог плана. Први циљ обухвата резимирани преглед реализованих 

развојних мера у једној календарској години са циљем остваривања стратешких циљева и 

развојних приоритета. Други циљ је усмерен на извештавање о оствареним конкретним 

резултатима реализованих развојних мера са показатељима резултата и приказаним доказима 

за остварене стратешке циљеве и развојне приоритете. Извештавање подразумева 

представљање периодичних информација о подацима прикупљеним током процеса праћења 

значајним заинтересованим актерима/донаторима и надлежним телима.  

Правни оквир тек треба да утврди облике оперативног праћења активности Прекограничног 

савета за запошљавање, али надлежна тела у партнерству осмислиће систем праћења током 

прве године спровођења Стратегије чиме ће се омогућити систематско извештавање о 

резултатима спровођења на ова три нивоа:  

1. Управном одбору и Оснивачкој скупштини као главним актерима у институционалном 

оквиру,  

2. Релевантним ЈЛС,  

3. Министарству рада као главном покретачу локалних иницијатива за подстицање 

запошљавања и кровној институцији за сва локална партнерства.  

Праћење ће се одвијати на три нивоа:  

1. Преглед напретка специфичних активности идентификованих у Акционом плану;  

2. Процена утицаја тих активности на циљеве на које се односе;  



 

Страна 13 од 84 

 

 

3. Рад са партнерима на ревизији стања локалног запошљавања у целини и процена 

доприноса активности циљевима развоја тржишта рада у региону. 

 

Подаци ће се прикупљати на добровољној основи од партнера РПЗ и других апликаната путем 

Техничког секретаријата. Сам извештај састојаће се од финансијског извештаја и извештаја о 

показатељима резултата. Финансијски извештај ће укратко описати развојне мере предузете 

током извештајног периода и поднети кратак извештај о финансирању спровођења групе 

развојних мера током извештајног периода. Описаће укупне ресурсе планиране за реализовање 

групе развојних мера током извештајног периода према извору финансирања (државни буџет, 

локални буџет, помоћ Европске уније, јавна предузећа, други извори (јавно-приватна 

партнерства, концесије, ресурси приватног сектора), укупно). Извештај о показатељима 

резултата састоји се од описног дела и табеларног дела. Описни део укратко описује остварене 

конкретне резултате спроведених развојних мера током извештајног периода са показатељима 

резултата. За сваку меру идентификовану у Стратегији одабрано је један до три показатеља 

резултата, како је установљено Акционим планом. Табеларни део садржи резимирани приказ 

показатеља резултата, њихове описе, јединице мере, изворе података, почетне вредности у 

базној години (2020), као и тренутну вредност у извештајном периоду и циљну вредност за 

следећи период. Табела испод садржи преглед могућих показатеља у складу са одређеним 

приоритетима: 

 

 
Показатељ 

 

Извор 

података 

 

Јединица 

мере 

 

Почетна 

вредност 

(2020) 

Циљна 

вредност 

(2025) 

 Стопа незапослености     

 Удео дугорочно незапослених лица     

 
Број незапослених лица укључених у 

образовне активности 
    

 
Удео обучених особа у просечном 

броју незапослених 
    

 
Успешност у запошљавању након 

завршене обуке 
    

 
Број учесника у програму 

целоживотног учења 
    

 

Број привредних субјеката који 

организују едукацију својих 

запослених 

    

 
Број пројеката везаних за развој 

људских потенцијала  
    

 
Повећање продуктивности 

предузетника 
    

 
Број сати радне праксе ученика у 

фирмама 
    

 Број волонтерских сати     

 

Удео незапослених лица у 

суфицитарним образовним 

програмима НСЗ 
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 Удео нереализованих радних места     

 

Удео лица са завршеним 

дефицитарним образовним 

програмима 

    

 Број пројеката мобилности     

 
Износ инвестиција у школске објекте 

и опрему 
    

 
Донације пословног сектора 

образовном сектору 
    

 Број мобилних тимова     

 
Број програма за образовање 

одраслих 
    

 Број ваннаставних програма     

 Број новостворених предузетника     

 Број новостворених занатлија     

 
Број учесника у процесу 

целоживотног образовања 
    

 
Број лица укључених у предузетничко 

образовање 
    

 Удео запослених жена     

 
Удео запослених жена са 

инвалидитетом 
    

 
Удео запослених лица до 29 година 

старости 
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АКЦИОНИ ПЛАН (ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕКАТА) 

Акциони план је инструмент операционализације и спровођења Стратегије развоја људских 

потенцијала и омогућава структурни преглед активности неопходних за спровођење Стратегије 

у одређеном периоду. План спровођења приоритета и мера дефинисаних у Стратегији одређен 

је за период 2020-2025. Овај план предвиђа различите пројектне идеје у оквиру сваке мере коју 

релевантни субјекти желе да остваре заједничким радом до краја 2025, и тако испуне утврђене 

циљеве.  

Акциони план обухвата следеће главне делове: 

 Циљеви,  

 Предвиђене активности,  

 Временски оквир за спровођење плана и одређених активности,  

 Спровођење активности,  

 Трошкови спровођења одређених активности. 

Објашњење структуре Акционог плана: 

 Ниво – Акциони план функционише на нивоу мера. На основу тога, на нивоу 

активности/пројекта одговорни спроводилац креира детаљан акциони план за сваку 

меру користећи исту методологију.  

 Период – Акциони план покрива период од 2020. до 2025. године. Усваја се посебно за 

сваку годину на почетку календарске године, а најкасније до 31. марта.  

 Праћење спровођења и резултати – Спровођење се прати путем две групе показатеља: 

очекивани и остварени резултати. Показатељи се користе из описа мера у Стратегији и 

утврђивањем оног шта је остварено спровођењем одређене мере.  

 

Бр. 
Назив 

пројекта 
Партнери 

Подржавајућа 

Мера у 

стратегији 

Износ 

средстава 

у € 

Извор 

финансирања 

Очекивани 
резултати 

 

Период 

имплементације 

        

        

        

        

 

Прилог 1: Европски социјални фонд (ЕСФ) 

Европски социјални фонд (ЕСФ) пружа подршку државама чланицама ЕУ и њиховим 

регионима у остваривању циљева политике запошљавања. Усмерен је на улагања у људске 

ресурсе кроз подршку запошљавању што већег броја људи, подстицање једнаког приступа и 

једнаких могућности за све, подстицање предузетништва и активације на тржишту рада, 

интеграције имиграната, обезбеђивање родне равноправности, борбу против сиромаштва, 

јачање социјалне инклузије, унапређење образовања и целоживотног учења. Кроз Иницијативу 

за запошљавање младих (Youth Employment Initiative) из ЕСФ-а се подржавају активности 

усмерене на млађе од 25 година, који нису запослени, у образовању или обуци. 
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Програми и конкурси у оквиру Европског социјалног фонда обично су дефинисани у 4 основне 

области: 

Запошљавање 

Пројекти из области запошљавања усмерени су на смањење постојеће незапослености, 

повећање запошљивости, подстицање конкурентности на тржишту рада и повећање 

прилагодљивости малих и средњих предузећа и заната. 

Циљеви – Циљеви приоритета из области запошљавања усмерени су на смањење постојеће 

незапослености, повећање запошљивости, промовисање реинтеграције незапослених особа на 

тржиште рада кроз реализацију мера активне политике тржишта рада, подстицање 

конкурентности на тржишту рада, локална партнерства за запошљавање као модел који 

најбоље препознаје потребе тржишта рада на локалном и регионалном нивоу, оснаживање 

службе за запошљавање као јавног тела којем је примарни задатак унапређење тржишта рада, 

повећање прилагодљивости малих и средњих предузећа и заната пружањем стручних и 

предузетничких знања и вештина. 

Врсте активности – Активности до сада спроведених пројеката у државама чланицама ЕУ 

биле су усмерене на повећање стопе запошљивости, углавном група људи који теже улазе на 

тржиште рада, односно мање су прилагодљиве брзим променама у технолошким напрецима и 

пословању. Најчешће се ради о дуготрајно незапосленим особама, особама са нижим степеном 

образовања, младима без радног искуства, националним мањинама, особама са инвалидитетом, 

женама и старијим особама. У сарадњи са системом образовања и системом социјалне заштите, 

наведене особе се образују, мотивишу, саветују и активирају како би се укључиле на тржиште 

рада. 

Ко може да учествује? – Невладине организације, јединице локалне и регионалне самоуправе, 

непрофитне организације, јавне установе, приватне институције, организације које се баве 

посредовањем при запошљавању, приватне фирме, локалне и регионалне развојне агенције, 

задруге и међународне (међувладине) организације, социјални партнери, коморе, мала и 

средња предузећа, социјална предузећа, локална и регионална партнерства. 

Образовање 

Циљеви приоритета из области образовања усмерени су на унапређење квалитета целокупног 

система васпитања, образовања и науке, као и побољшање његове ефикасности и усклађености 

са потребама на тржишту рада. 

Циљеви – Циљеви приоритета из области образовања усмерени су на повећавање улагања у 

људски капитал кроз развој и спровођење политике развоја људских потенцијала и 

националног квалификационог оквира, унапређење ефикасности и квалитета система 

образовања и оспособљавања у складу са потребама тржишта рада, повећање нивоа 

учествовања у целоживотном учењу, доступности целоживотног учења и унапређење људског 

капитала у истраживању и развоју. 

Врсте активности – С циљем унапређења различитих аспеката образовне понуде, конкурси у 

сектору образовања омогућују спровођење широког спектра активности које укључују: 

набавку потребне дидактичко-педагошке опреме и осталих наставних помагала, развој алата за 

учење на даљину, развој школских курикулума, развој нових или прилагођавање постојећих 

студијских програма, израду нових или модернизацију постојећих програма за образовање 
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одраслих, спровођење студијских путовања и осталих облика стручног усавршавања за 

наставнике, итд. 

Ко може да учествује? – Дечји вртићи, основне школе, средње школе, високошколске 

институције (тј. универзитети, више и високе школе, без обзира на власништво), удружења 

ученика/студената, центри за образовање деце/ученика/студената са инвалидитетом, невладине 

организације, јавне установе задужене за развој/спровођење образовних политика, 

истраживачки институти, јединице локалне управе и регионалне самоуправе, удружења 

послодаваца, синдикати и друге релевантне невладине организације, укључујући и студентске 

организације. 

Социјално укључивање 

Посебна важност придаје се пројектима које доприносе већем нивоу запошљивости и стварању 

бољих услова за запошљавање група у неповољном положају, као и већој доступности соц 

Циљеви – Циљеви приоритета усмерени су на подршку социјално осетљивим групама које се 

налазе у неповољном положају у приступу запошљавању, као и на развој социјалних услуга у 

заједници које доприносе општој запошљивости. Овај приоритет такође има за циљ 

унапређење могућности запошљавања и промоције усклађивања рада и породичног живота 

кроз развој нових и побољшање квалитета постојећих социјалних услуга у заједници. 

Врсте активности – Особе са инвалидитетом, особе са ниским степеном образовања, 

незапослене младе особе, старије особе, дуготрајно незапослене особе, жене, корисници 

помоћи и услуга социјалне помоћи, припадници националних мањина и остале социјално 

осетљиве групе друштва кроз учествовање у пројектним активностима могу стећи додатна 

знања и вештине, проћи програме психолошког оснаживања, преквалификације, 

доквалификације, обуке о животним вештинама, ојачати мотивацију за учествовање у 

активностима заједнице и друго. Кроз пројекте везане за развој социјалних услуга у заједници 

доприноси се бољем социјалном укључивању социјално осетљивих група, као и бољем 

усклађивању радне и породичне улоге оних особа које брину о зависном члану породице, као и 

олакшавању њиховог приступа запошљавању. 

Ко може да учествује? – Невладине организације, непрофитне организације, јавне установе, 

приватне институције, приватне фирме, локалне и подручне (регионалне) самоуправе, локалне 

и регионалне развојне агенције. 

Добро управљање 

Подржава мисију организација цивилног друштва у изградњи демократског, отвореног, 

инклузивног, богатог и социјално праведног, одрживог и еколошки освешћеног друштва. 

Циљеви – Циљеви приоритета из области развоја цивилног друштва усмерени су на јачање 

улоге организација цивилног друштва за друштвено-економски раст и демократски развој, 

чиме ће се подржати мисија организација цивилног друштва која се односи на њихово 

равноправно учествовање у изградњи демократског, отвореног, инклузивног, богатог и 

социјално праведног, одрживог и еколошки освешћеног друштва, у којем организације 

цивилног друштва могу бити коректив власти и веза између грађана и јавног сектора. 

Врсте активности – Конкурси који ће бити усмерени на јачање улоге организација цивилног 

друштва за друштвено-економски раст и демократски развој омогућују спровођење активности 
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које ће подржати даљњи развој цивилног друштва попут оних усмерених на: јачање 

регионалних и локалних структура за подршку развоју цивилног друштва, оснаживање 

организација које делују у области развоја заједнице на локалним нивоима, пружање подршке 

програмима организација цивилног друштва у области заговарања за социјално искључене 

групе, оне активне у области волонтирања и пружању социјалних услуга. 

Ко може да учествује? – У зависности од расписаних конкурса, могу да учествују 

организације цивилног друштва или мреже организација цивилног друштва које су 

регистроване као удружења, удружења послодаваца, синдикати, фондације, правна лица 

верских заједница и социјалне задруге, а предвиђена је могућност учествовања јединица 

локалне и подручне (регионалне) самоуправе, јавних установа и међународних организација у 

улози партнера. 

Нови Европски социјални фонд 2021-2027 

За нови буџет ЕУ од 2021-2027. године, Европска комисија предлаже даље јачање социјалне 

димензије Уније кроз нови и унапређени Европски социјални фонд плус (ЕСФ+). Буџет ЕСФ+ 

износиће 100 милијарди евра, што је преко четвртине средстава издвојених за кохезиону 

политику. Новим фондом биће обједињени до сада самостални програми и иницијативе: 

Иницијатива за запошљавање младих, Фонд за европску помоћ најугроженијима, Програм за 

запошљавање и социјалне иновације и Програм за здравље. Циљ овако широког обједињавања 

фондова је већи степен интеграције и циљања подршке као одговор на изазове у друштву и 

тржишту рада у ЕУ. ЕСФ+ ће пружати подршку првенствено према принципима Европског 

стуба социјалних права. Даље, приоритет ће бити примена препорука у оквиру Европског 

семестра. Најмање 25% средстава биће опредељено за унапређење социјалне укључености. 

Програмирање и управљање средствима ЕСФ+ биће једноставније него до сада, чиме је ЕК 

одговорила на примедбе многих корисника изнете у дебати о новом програму. 
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Прилог 2- Упитник о пројектним идејама за релевантне заинтересоване стране 

(Q1) 

 

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  
 

Адреса:  
 

Контакт особа/функција:  
 

Тел.:  
 

Е-пошта: 
 

Тип 

институције/ 

организације 
Јавни  ☐ Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје  

03 
Кратак опис 

пројектне идеје  

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта:  

 

Специфични циљеви пројекта: 

 

05 Циљна група(е) 
 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту  

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 
 

08 
Очекивани 

резултати (до 4)  

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

 

10 
Могући извори 

финансирања  
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Прилог 3 - Евалуациони образац 

 

Референтни бр. пројектне идеје; 

Назив пројектне идеје; 

Носилац пројектне идеје; 

Приоритетна мера; 

Укупан буџет пројектне идеје;  
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ТЕХНИЧКА И ФИНАНСИЈСКА ЕВАЛУАЦИЈА 

1. КОНЗИСТЕНТНОСТ СА ПРОГРАМОМ И ДРУГИМ 

СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА 

МАКСИМАЛ

НИ 

РЕЗУЛТАТ 

 ПОДКРИТЕРИЈУМИ 
X БОДОВА ОД 

45 

A. 

2. У КОЈОЈ МЕРИ СЕ ОЧЕКУЈЕ ДА ЋЕ ПРОЈЕКТНА 

ИДЕЈА ДОПРИНЕТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 

РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ РАЗВОЈНИХ 

СТРАТЕГИЈА 

X БОДОВА ОД 

20 

Бр. Критеријум/Опис  

1. 

Да ли пројекат доприноси имплементацији и постизању 

предвиђених резултата пројекта Оснаживање Баната кроз 

реалну потражњу – ЕБРД? (4 бода) 

 

2. 

Да ли пројекат доприноси имплементацији активности у 

оквиру мера предложених у Студији тржишта рада у Банату? 

(10 бодова) 

 

3. 

Да ли су пројектни циљеви/приоритети имплементације у 

складу са другим европским, државним, регионалним, 

локалним стратегијама или програмима? (2 бода) 

 

4. 
Да ли пројекат користи резултате другог финансираног 

пројекта? (2 бода) 

 

5. 

Да ли је планирано да пројекат буде у синергистичком 

(комплементарном) односу са имплементираним/текућим 

пројектима (ако је релевантно) реализованим у оквиру овог или 

других програма финансираних од стране ЕУ? (до 2 бода) 

 

B. У којој мери се очекује да пројектна идеја да значајан 

допринос резултатима осе приоритета / специфичног циља 

пројекта 

X бодова од 10 

1. 

У којој мери пројекат доприноси остваривању барем једног од 

исхода пројектног циља?  

- 10 бодова уколико постоји значајан допринос више него 

једном показатељу 

- 2 бода уколико постоји значајан допринос једном показатељу 

- 1 бод уколико постоји пропорционални допринос (узимајући 

у обзир и буџет)  

„0“ бодова у другим случајевима 

 

C. Да ли пројекат показује снажан прекогранични карактер? X бодова од 10 

1. 

Да ли промотер пројектне идеје испуњава критеријуме сарадње 

(рад у партнерству)? 

- 4 бода ако сарадња постоји 

 

2. Да ли пројекат ствара јасан и опипљив прекогранични утицај?  
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- 6 бодова уколико је општи изазов у области програма  широко 

покривен пројектном идејом и доказано је да је прекогранични 

приступ најбољи начин за његово превазилажење 

- 4 бода уколико је ошти изазов у области програма покривен 

пројектном идејом и јасно је оправдан прекогранични приступ 

као најбољи начин за његово превазилажење 

- 1 бод уколико је општи изазов у области програма покривен и 

остварен је известан прекогранични утицај 

D. 

У којој мери пројектна идеја предвиђа специфичне 

елементе додате вредности у прекограничној области као 

целини у промоцији недискриминације и једнакости између 

мушкараца и жена 

X бодова од 5 

1. 

Да ли пројектна идеја предвиђа специфичне мере које ће 

допринети промоцији једнаких прилика и недискриминације? 

- 2 бода уколико је предвиђена најмање једна специфична мера 

- 0 бодова уколико су предвиђене само неутралне (најмање у 

складу са законом) специфичне мере 

 

2. 

Да ли пројектна идеја предвиђа специфичне мере које ће 

допринети једнакости између мушкараца и жена?  

- 2 бода уколико је предвиђена најмање једна специфична мера 

- „0“ бодова уколико су предвиђене само неутралне (најмање у 

складу са законом) специфичне мере 

 

3. 

Да ли пројектна идеја предвиђа специфичне мере које ће 

допринети промоцији одрживог развоја? 

- 1 бод уколико је предвиђена најмање једна специфична мера 

- „0“ бодова уколико су предвиђене само неутралне (најмање у 

складу са законом) специфичне мере 

 

II. Оперативни капацитет / Зрелост пројекта X бодова од 35 

E. 
Да ли је промотер пројектне идеје у стању да допринесе 

имплементацији пројекта? 
X бодова од 15 

1. 

Да ли је промотер пројекта раније имплементирао пројекте које 

је финансирао донатор? 

- 6 бодова уколико је промотер претходно имплементирао 

најмање један пројекат ког је финансирао донатор 

- „0“ бодова у супротном 

 

2. 

Да ли промотер пројекта има неопходно искуство у области 

покривеној пројектом?   

- 4 бода уколико је промотер имплементирао 

пројекте/активности у области покривеној пројектом. 

- „0“ бодова уколико промотер није имплементирао 

пројекте/активности у области покривеној пројектом. 

 

3. 

Да ли промотер пројекта има неопходан капацитет да 

имплементира пројекат, да ли су издвојени људски и 

материјални ресурси неопходни и у складу са предвиђеним 

активностима?  

- 5 бодова уколико промотер за имплементацију пројекта 

издваја неопходне ресурсе који су у складу са предвиђеним 
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активностима. 

- „0“ бодова у супротном 

F. 
Да ли је концептуални приступ пројекта добро осмишљен и 

реалан? 
X бодова од 10 

1. 

Да ли постоји логична веза (корелација) између проблема, 

циљева, ресурса, активности, исхода и резултата? 

- 4 бода уколико постоји логична веза између проблема, 

циљева, ресурса, активности, исхода и резултата 

- „0“ бодова уколико не постоји логична веза између проблема, 

циљева, ресурса, активности, исхода и резултата 

 

2. 

Да ли су активности пројектне идеје јасно описане, реалне и 

оствариве? Предлог је реалан и конзистентан са техничког 

аспекта? (до 3 бода) 

 

3. 
Да ли активности прате логичну временску секвенцу? (до 3 

бода) 
 

G. 
Да ли су испоручиви предмети пројекта јасно дефинисани и 

да ли су претпоставке о њиховој користи реалне? 
X бодова од 10 

1. Да ли су резултати пројекта реални? (до 3 бода)  

2. 
Да ли су циљне групе јасно и исправно повезане са 

предложеним активностима? (до 3 бода) 
 

3. 
Да ли се пројекат бави потребама циљних група на 

одговарајући начин? (до 2 бода) 
 

4. 

Да ли промотер пројекта има јасан и изводљив план 

одрживости резултата пројектне идеје и капацитет да га 

имплементира? 

- 2 бода уколико је наставак одређених пројектних активности 

добро описан и изводљив 

- „0“ бодова уколико се ниједна пројектна активност неће 

наставити након престанка финансирања 

 

III. Вредност за новац X бодова од 20 

H. 
Да ли тражени износ бесповратних средстава представља 

вредност за новац? 
X бодова од 20 

1.  
Трошкови су реални и оправдани за предложене активности. 

(до 20 бодова) 
 

УКУПНИ РЕЗУЛТАТ  (максимално 100)  

 

Коначан резултат и препорука 

Коначан резултат:  

Коментари:  

Препорука за приоритизацију: 
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Прилог 4- Основни образац за пројектни предлог 

Предлог пројекта 

  

A. Основне информације  

A.1 Број:  

A.2 Назив:  

A.3 Сектор:  

A.4 Локација:  

   

B. Циљеви  

 

B.1 Општи циљ(еви):  

B.2 Сврха пројекта:  

 

C. Опис 

 

C.1 Оправдање:  

Кратак опис тренутног стања (A), жељеног стања (B) и доказ да је пројекат 

неопходан како би се од A дошло до B. 

C.2 Резултати: 

Треба да се базирају на планираним активностима. Опишите шта ће бити 

постигнуто до краја пројекта под директном контролом агенције за спровођење и 

како ће то допринети датом циљу.  

C.3 Активности:  

Дефинишите активности које ће бити спроведене и средства.  

 

D. Институционални оквир 

 

Јасно опишите институционални оквир унутар ког ће пројекат морати да 

функционише.  

Назначите да ли ће резултати пројекта довести до промене описаног 

институционалног оквира.  

Код инвестиција у опрему јасно опишите ко је бити или постати власник те имовине 

након завршетка пројекта и, ако је релевантно, власнички састав. 

 

E. Буџет (у еврима) 

 

F. Распоред спровођења 
Треба да садржи преглед информација које се налазе у детаљном распореду спровођења у 

прилогу 2 пројектног предлога.  

 

G. Одрживост 
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Нпр. како ће се резултати пројекта наставити након завршетка пројекта 

 

 

 

Прилог 5- Текст споразума о формирању прекограничног савета за запошљавање 

 

СПОРАЗУМ О ФОРМИРАЊУ 

 

„ПРЕКОГРАНИЧНОГ  САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ“ 
 

који међусобно закључују: 

 

1. Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат доо , Чарнојевићева 1, 

Зрењанин, Република Србија, који заступа директор Ирена Живковић; 

2. Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Средњобанатског 

управног округа, Јеврејска 14, Зрењанин, Република Србија, коју заступа директор 

Предраг Станков; 

3. Град Зењанин, Трг слободе 10, Зрењанин, Република Србија, који заступа 

градоначеник Чедомир Јањић; 

4. Град Кикинда, Трг српских добровољаца 12, Кикинда, Република Србија, који 

заступа градоначеник Павле Марков; 

5. Општина Сечањ, Вожда Карађорђа 57, Сечањ, Република Србија, коју заступа 

председник општине Предраг Рађеновић;  

6. Општина Житиште, Цара Душана 15, Житиште, Република Србија, коју заступа 

председник општине Митар Вучуревић;  

7. Општина Нова Црња, ЈНА 110, Нова Црња, Република Србија, коју заступа 

председник општине Владимир Бракус;  

8. Средњобанатски управни округ, Трг слободе 10, Зрењанин, Република Србија, који 

заступа начелница Снежана Вучуревић;  

9. Регионална развојна агенција Јужни Банат доо Панчево, Карађорђева 4, Панчево, 

Република Србија, коју заступа директор Игор Кнежевић; 

10. Регионални едукативни центар Банат Зрењанин, др Корнела Радуловића 18, 

Зрењанин, Република Србија, који заступа менаџер Дарко Вукић;  

11. Опште удружење предузетника Зрењанин, Слободана Бурсаћа 20, Зрењанин, 

Република Србија, које заступа председник удружења Мирослав Ђурић; 

12. Трговинска, индустријска и пољопривредна комора Тимиш, Piața Victoriei 3, 

Timișoara, Rumunija, коју заступа Georgică Cornu, председник; 

13. Трговинска, индустријска и пољопривредна комора Караш-Северин, Petru Maior 71, 

Reșița, Rumunija, коју заступа Petru Buzzi, председник; 

14. Општинска управа Темишвар, bul. Constantin Diaconovici Loga 1, Timișoara, Rumunija 

коју заступа Dan Diaconu, председник; 

15. Општинска управа Жомбољ, Str. Tudor Vladimirescu 81, Jimbolia, Rumunija коју заступа 

Darius Adrian, председник; 

16. Територијална инспекција рада Тимиш, Splaiul Nicolae Titulescu 12, Timișoara, 

Rumunija коју заступа Pavel Kasai, инспектор шеф; 

17. Жупањиска агенција за запошљавање Тимиш, bul. Republicii 21, Timișoara, Rumunija, 

коју заступа Marcel Miclău, извршни директор; 
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18. Факултет за економију и администрацију у пословању, Универзитет  Вест Темишвар,  

J.H.Pestalozzi 16, Timișoara, Rumunija, кога заступа проф. унив. dr. Petru Ștefea, декан; 

19. West HR Association, Banu Mărăcine 20, ap.1, Timișoara, Rumunija, које заступa Flaviu 

Alexandru Pop, председник и 

20. Унија Срба из Румуније, MANGALIA  29  Timişoara, Rumunija, коју заступа Krstić 

Ognjen, председник. 
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НАЗИВ И ПОДРУЧЈЕ ДЕЛОВАЊА 

ЧЛАН 1. 

„Прекогранични савет за запошљавање“ (у даљем тексту: ПСЗ) оснива се потписивањем овог 

Споразума од стране институција и организација које делују на подручју Средњобанатског, 

Севернобанатског и Јужнобанатског округа у Србији и Жупаније Тимиш у Румунији. Споразум 

се потписује у оквиру пројекта „Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ (Empowering 

Banat through Realistic Demand – EBRD) eMS: RORS-389, који финансира ИНТЕРРЕГ ИПА 

Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија. 

ЦИЉЕВИ ПСЗ 

ЧЛАН 2. 

ПСЗ је тело одговорно за пружање подршке и подстицање реализације Заједничког акционог 

плана тржишта рада, израђеног у оквиру реализације пројекта „Оснаживање Баната кроз 

реалну потражњу“. Подручје деловања ПСЗ укључује област запошљавања, образовања и 

социјалног укључивања на нивоу територије дефинисане у Члану 1. овог Споразума.  

ПСЗ ће такође подржавати стварање, развој, програмирање и праћење реализације докумената 

локалног, регионалног и националног нивоа, са обе стране границе, а који би својим садржајем 

могли утицати на побољшање опште запошљивости у дефинисаном подручју 

 

НАДЛЕЖНОСТ И ОБВЕЗЕ ПСЗ И ЊЕГОВИХ ЧЛАНОВА 

ЧЛАН 3. 

У свом раду ПСЗ ће посебно бити посвећен: 

 Прикупљању и обради свих доступних информација, у области  развоја људских 

ресурса са обе стране границе;  

 Препознавању проблема, идеја и свих других питања која се тичу политике 

запошљавања, односно тржишта рада са обе стране границе;  

 Подстицању различитих облика удруживања значајних за развој тржишта рада, 

јачање социјалног укључивања и развоја цивилног сектора; 

 Унапређењу координације мера везаних за подстицање запошљавања и развој 

тржишта рада са обе стране границе.  

Такође, ово тело ће организовати годишње конференције, (најмање током периода важења 

Стратегије запошљавања у прекограничном подручју Србије и Румуније 2020-2025) на којима 

ће представљати тренутну ситуацију на терену и предлагати мере у циљу постизања што 

бољих резултата у области запошљавања. Прва конференција биће одржана у Зрењанину 

током 2021. године, наредна 2022. у Темишвару, и даље наизменично. 

Потписивањем овог Споразума, сваки члан ПСЗ обавезују се на активно учешће у раду ПСЗ и 

давање приступа расположивим информацијама од значаја за рад  ПСЗ.  

 

УНУТРАШЊИ ПОСЛОВНИ ОДНОСИ 

ЧЛАН 4. 
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Чланови ПСЗ потписују Споразум на неодређено време. Своје чланство у ПСЗ може повући 

било који члан писаним путем. Чланови се обвезују да ће, на најбољи могући начин 

испуњавати све обавезе и поштовати сва договорена правила. 

Административне и стручно-техничке послове (који се састоје од обезбеђивања једног 

састанка годишње: сала, видео пројектор, екран за пројекције, ЛЕД екран, опрема за симултано 

превођење и специјализовано техничко особље за опслуживање горе поменуте техничке 

опреме) за потребе ПСЗ обављаће Регионални центар за друштвено-економски развој – Банат 

из Зрењанина (Србија) и Привредна комора Тимиш из Темишвара (Румунија).  

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 

Измене и допуне овог Споразума могуће су само уз писмену сагласност свих потписника. 

 

Члан 6. 

Овај Споразум ступа на снагу пошто га потпишу сви чланови. 

 

Члан 7. 

Овај Споразум сачињен је у ___ примерака, двојезично на српском и румунском језику, од 

којих по један примерак задржава сваки члан. 

У ________________, _________ 2020.године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 6 - Листa пројектних идеја-„project pipline“ 

 

Бр. 

 

Назив пројекта Партнери Подржавају

ћа мера у 

стратегији 

Износ 

средстава у 

ЕВР 

Извор 

финансира

ња 

Очекивани резултати 
 

Период 

имплементације 

ТОП 4 

 
Истражи свој 

бизнис 

РЦР Банат, РРА 

Панонрег и РРА 

Јужни Банат 

привредне коморе 

на територији 

Баната у Румунији 

(Темишвар, 

Караш-Северина и 

Мехединци), 

ментори са обе 

стране границе 

6 600,000  

180 младих незапослених лица са обе стране границе 

стекло је основно знање из области предузетништва, 

као и важећу потврду за започињање сопственог 

посла; 

Развио 60 пословних идеја; 

Основано најмање 18 нових привредних субјеката. 

 

2020-2025 

 

Успостављање 

интегрисаног 

система хабова 

на 

прекограничном 

нивоу 

РЦР Банат 

Привредна комора 

Србије - Регионална 

привредна комора 

Зрењанин 

Привредна комора 

Темишвар 
 

3 350,000  

 

Основана 4 „Хабова“ (2 у Србији и 2 у Румунији) 

Запослено 40 младих особа (20 у Србији и 20 у 

Румунији) Успостављена прекогранична мрежа 

чворишта 

 

2020-2025 

 
Запослимо 

незапослене 

две локалне 

самоуправе (по 

једна из Србије и 

Румуније), РЦР 

Банат, центри за 

социјални рад 

4 500,000  

Обучено 40 особа за геронтодомаћнике 

20 особа је завршило праксу и пронашло запослење 

током животног века пројекта 

Обучено 40 Рома 

1 правно лице основано за специјализоване услуге 

 

2020-2025 
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Бр. 

 

Назив пројекта Партнери Подржавају

ћа мера у 

стратегији 

Износ 

средстава у 

ЕВР 

Извор 

финансира

ња 

Очекивани резултати 
 

Период 

имплементације 

 

 

Подршка развоју 

образовања и 

запослености у 

прекограничном 

региону Баната – 

SEED Banat 
 

РДА Банат 

PKS 

CCIAT. 
 

4 400,000  

1. У функцији су локалне иницијативе за развој 

запошљавања са пружаоцима формалног и 

неформалног образовања који пружају нове услуге и 

мере за побољшану инклузивну запошљивост жена и 

младих. 

2. Нове услуге, са побољшаним објектима, понудом 

и приступом могућностима обуке, подржавају 

инклузивну реакцију тржишта рада, укључујући 

родну равноправност и еколошке аспекте 

3. Ојачани институционални оквир кроз регионалну 

и транснационалну сарадњу и иновативно 

умрежавање новим споразумима о сарадњи и 

заједничким иницијативама / активностима на 

тржишту рада за дугорочну перспективу 

 

2020-2025 

        

1 

Формирање 

центра за развој 

пољопривреде у 

пограничној 

регији 

Влада РС, Влада 

АПВ, РЦР Банат, 

РПК Зрењанин, 

приватне компаније, 

Привредна комора 

Темишвар, 

пољопривредни 

факултети, 

институти и ЈЛС 

3 400,000  

Формиран центар и обучена лица за пружање 

саветодавне и техничке подршке 

Израђана база пољопривредних субјеката у Румунији 

и Србији 

Едуковано 60 пољопривредних субјеката 

Успешно представљање на два тематска сајма 

Израђен заједнички акциони план 

Израђен web портал 

2020-2025 

2 

Заједничка 

подршка на 

животном путу у 

прекограничном 

подручју 

Суседне Општине 

Република Румунија 
4 340,000  

Одржани акредитована тренинзи за геронто 

домаћице  

Формирани дневни клубови 

Ангажована незапослена лица 

Купљена возила за превоз старих и инвалида 

2020-2025 

3 
истражи свој 

бизнис 

Регионални центар 

за друштвено – 
3 600,000  

180 младих незапослених лица са обе стране границе 

је стекло основна знања из области предузетништва, 
2020-2025 
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Бр. 

 

Назив пројекта Партнери Подржавају

ћа мера у 

стратегији 

Износ 

средстава у 

ЕВР 

Извор 

финансира

ња 

Очекивани резултати 
 

Период 

имплементације 

економски развој – 

Банат 

Регионалне развојне 

агенције на 

територији Баната у 

Србији (РЦР Банат, 

РРА Панонрег и 

РРА Јужни Банат) 

Привредне коморе 

на територији 

Баната у Румунији 

(Темишвара, Караш-

Северина и 

Мехединци) 

Привредни субјекти 

ментори са обе 

стране границе 

као и валидан сертификат за започињање сопственог 

бизниса; 

Развијено 60 пословних идеја; 

Успостављено најмање 18 нових привредних 

субјеката; 

4 

Успостављање 

одрживе 

запошљивости 

Надлежне 

привредне коморе 

Удружења 

7 65,000  

Изграђене регионалне мреже организација 

Израђен приручник Успостављање одрживе 

запошљивости 

2020-2025 

5 

Успостављање  

интегрисаног 

система хабова на 

прекограничном 

нивоу 

РЦР Банат 

Привредна комора 

P.Србије 

Привредна комора 

Темишвар 

6 350,000  

Основано  4 Хаба (2 у Србији и 2 у Румунији) 

Запослено 40 младих  (20 у Србији и 20 у Румунији) 

Успостављена прекогранична мрежа хабова 

2020-2025 

6 

Повећање стопе 

запослености у 

прекограничној 

области кроз 

развој руралног 

туризма 

јединице локалне 

самоуправе из 

Румуније 

привредна комора 

РЦР Банат 

 

3 450,000  

Формиран центар 

Израђена web презентација и израђена мобилна 

апликација на румунском, српском и енглеском 

језику 

едуковано 70 лица 

2020-2025 

7 
Развој туризма у 

прекограничном 

Општине или 

градови из Румуније 
3 500,000  

1. Повећање запослености 

2. Прилив нових туриста 
2020-2025 
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Бр. 

 

Назив пројекта Партнери Подржавају

ћа мера у 

стратегији 

Износ 

средстава у 

ЕВР 

Извор 

финансира

ња 

Очекивани резултати 
 

Период 

имплементације 

подручју и Србије 3. Ирађена планска и техничка документација 

8 

Оснаживање 

привреде 

пограничних 

општина Баната 

кроз развој 

занатских услуга 

НСЗ - филијала 

Зрењанин 

Привредна комора 

Србије 

Привредна комора 

Темишвар 

РЦР Банат 

4 150,000  

1. Отворен Центар за квалификације и 

преквалификације 

2. Обучено 100 незапослених лица 

Обучено 100запослених, преквалификованих лица 

2020-2025 

9 
Запослимо 

незапослене 

Локалне 

самоуправе, геронто 

и здравствени 

центри са обе 

стране границе 

4 500,000  

Обучено 40 особа за геронтодомаћице 

20 особа завршило радну праксу и запослило се 

током животног века пројекта 

Обучено 40 Рома  

1 правно лице основано за специјализоване услуге 

2020-2025 

10 

Повећање 

запослености и 

подстицање 

прекограничне 

мобилности радне 

снаге у областима 

грађевинарства, 

пољопривреде, 

угоститељства, 

текстилне 

индустрије 

CCIAT  

РЦР Банат 

ПКС 

Министарства 

обрзовања / 

Школске управе 

Струковне школе 

МСП из Румуније и 

Србије 

2 1,000,000  

Прекогранична стратегија усредсређена на 

недостатак квалификоване радне снаге 

Унапређени услови за стручно оспособљавање у 

региону кроз развој центара за обуку у секторима у 

којима је најзначајнији недостатак радне снаге 

 

2020-2025 

11 

Партнерства за 

стручно 

образовање и 

обуку (СОО) у 

прекограничном 

региону Румунија 

– Србија за 

ефективну 

модернизацију 

CCIAT  

РЦР Банат 

ПКС 

Министарства 

обрзовања 

Универзитети/Факу

лтети 

МСП из Румуније и 

Србије 

5 1,500,000  

Ефикаснији систем учења заснован на раду у 

прекограничном региону 

 

2020-2025 
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Бр. 

 

Назив пројекта Партнери Подржавају

ћа мера у 

стратегији 

Износ 

средстава у 

ЕВР 

Извор 

финансира

ња 

Очекивани резултати 
 

Период 

имплементације 

система СОО, 

ефикасније 

планирање учења 

заснованог на раду 

(УЗР) и 

модернизацију 

система УЗР 

Центри за 

образовање 

12 

Подршка развоју 

образовања и 

запошљавања у 

прекограничном 

региону Баната – 

SEED Banat 

РДА Банат 

Привредна комора 

Србије 

Привредна комора 

Темишвар (CCIAT) 

4 400,000  

1. Иницијативе за развој локалног запошљавања 

са пружаоцима формалног и неформалног 

образовања који нуде нове услуге и мере за 

побољшану инклузивну запошљивост жена и 

младих су у функцији. 

2. Нове услуге, са унапређеним објектима, 

понуда и приступ могућностима за обуку, 

подршка респонзивној инклузији на тржишту 

рада уз обзир према родној равноправности и 

заштити животне средине 

3. Ојачан институционални оквир кроз 

регионалну и транснационалну сарадњу и 

иновативно повезивање, уз нове споразуме о 

сарадњи и заједничке иницијативе и активности 

на тржишту рада у циљу дугорочне перспективе 

2020-2025 

13 

Вештине 

социјалног 

предузетништва 

 

РДА Банат 

Привредна комора 

Темишвар (CCIAT) 

4 100,000  

промовисане структуре социјалне економије у 

прекограничном региону Баната 

 

2020-2025 

14 Зелених послови 

РДА Банат 

Привредна комора 

Темишвар (CCIAT), 
НВО 

 

4 200,000  

Демонстративни програми и добре праксе зелених 

послова промовисани у региону Баната 

 

2020-2025 
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Бр. 

 

Назив пројекта Партнери Подржавају

ћа мера у 

стратегији 

Износ 

средстава у 

ЕВР 

Извор 

финансира

ња 

Очекивани резултати 
 

Период 

имплементације 

15 

Основне обуке и 

радионице за 

будуће 

предузетнике 

ЈЛС, НСЗ, РЦР 

Банат, ПКС 
3 102.000,00   

- 10 ново запослених 

- 20 обука 

- 200 полазника 

- 5 нових  МСП 

2020-2025 

16 

Идентфикација и 

развој програма за 

дефицитарна 

занимања 

ЈЛС,  РЦР Банат, 

НСЗ, ПКС 
4 12.000,00   Број нових програма 2020-2021 

17 

Организација 

преквалификације 

и 

доквалификације 

за познатог 

послодавца 

ЈЛС, Институције за 

обуку одраслих, 

Пословни сектор, 

РЦР Банат, ПКС, 

ЦЦИАТ 

3 200.000,00  50 преквалификованих лица 2020-2025 

18 

Реализација 

програма „Прва 

шанса“ у сарадњи 

са привредом 

ЈЛС, Пословни 

сектор 
1 150.000,00  100 младих 2021-2025 

19 
Организација 

јавних радова 

ЈЛС, Пословни 

сектор 
6 212.000,00  100 ново запослених 2021-2025 

20 

Подршка, 

промоција, 

едукација и развој 

предузетништва 

ЈЛС, РЦР Банат, 

ПКС 
7 128.000,00  20 нових предузетнка 2021-2025 

21 

Дефинисање 

програма и 

подршка за 

интеграцију 

маргиналних 

група на тржиште 

рада 

ЈЛС, АПВ, НСЗ  5 102.000,00  
2 нова програма 

20 новозапослених 
2021-2025 

22 
Промовисање 

предузетништва 

ЈЛС, РЦР Банат, 

РЕЦ Банат, ПКС, 
5 222.000,00  

10 радионица за промоцију предузетништва 

200 младих 
2021-2025 
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Бр. 

 

Назив пројекта Партнери Подржавају

ћа мера у 

стратегији 

Износ 

средстава у 

ЕВР 

Извор 

финансира

ња 

Очекивани резултати 
 

Период 

имплементације 

код 

средњошколске 

омладине 

ЦЦИАТ 

23 

Помоћ у кући за 

особе са сметњама 

у развоју свих 

узрасних 

категорија 

ЈЛС, НСЗ 4 2.100.000,00  
100 корисника 

30 ново запослених 
2021-2025 

24 

Регионални 

центар за подршку 

развоју 

производње воћа и 

поврћа у Средњем 

Банату 

ЈЛС, ЕУ, РЦР Банат, 

ПКС, ЦЦИАТ 
3 510.000,00  15 новозапослених 2021-2025 

25 
Banat Fair Trade 

Association 

ЈЛС, РЦР, ПКС, 

ЦЦИАТ, ТО, УГ 
3 65,200   5 новозапослених 2021-2022 

26 
Мрежа Банатских 

етно центара 

ЈЛС, РДА, ПКС, 

ЦЦИАТ, ТО, УГ 
6 174,500   10 новозапослених 2021-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Прилог 7- Пројектне идеје 

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  Општина Житиште 

Адреса:  Цара Душана 15 

Контакт особа/функција:  Јелена Травар Миљевић 

Тел.:  062207754 

Е-пошта: travarmiljevic@gmail.com  

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 
Формирање центра за развој пољопривреде у пограничној регији  

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Формирање центра подразумева сарадњу са индивидуалним пољопривредним 

произвођачима и правним лицима који се баве пољопривредном делатношћу, 

повезивање са истим субјектима из Румуније, размена искустава и 

успостављање сарадње, едукације и пружање саветодавних услуга и техничке 

подршке, као алата за унапређење запошљивости у прекограничном подручју. 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта: Јачање конкурентности пољопривреде у 

прекограничној регији 

 

Специфични циљеви пројекта:  

 формирање центра  

 Повећање степена информисаности пољопривредних субјеката 

 Унапређена сарадња и повезивање пољопривредних субјеката 

05 Циљна група(е) 

Индивидуални пољопривредни произвођачи и правна лица са пољопривредном 

делатношћу, представници ЈЛС, представници НВО и друга заинтересована 

(незапослена) лица 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

 формирање центра и обука лица за пружање саветодавне и техничке 

подршке 

 Формирање базе пољопривредних произвођача по пољ.гранама   

 Едукација пољопривредних субјеката о могућностима пласирања и 

прераде примарних производа, удруживању, сардњи и новом 

запошљавању                                                             

 Размена искустава и знања 

 Израда заједничког акционог плана 

 Учешће на 2 тематска сајма ( у Румунији и Србији) 

 Израда web портала 

mailto:travarmiljevic@gmail.com
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07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

Влада РС, Влада АПВ, РЦР Банат, РПК Зрењанин, приватне компаније, 

Привредна комора Темишвар, пољопривредни факултети, институти и ЈЛС 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

Формиран центар и обучена лица за пружање саветодавне и техничке подршке 

Израђана база пољопривредних субјеката у Румунији и Србији 

Едуковано 60 пољопривредних субјеката 

Успешно представљање на два тематска сајма 

Израђен заједнички акциони план 

Израђен web портал 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

400.000  

10 
Могући извори 

финансирања 
340.000 донатори и 60.000 учешће пројектних партнера 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  Општина Житиште 

Адреса:  Цара Душана 15 

Контакт особа/функција:  
Јелена Травар – Миљевић, Сарадница за 

локални економски развој  

Тел.:  062/207754 

Е-пошта: travarmiljevic@gmail.com  

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 
Заједничка подршка на животном путу у прекограничном подручју 

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Старење са собом доноси изазове постојећим системима социјалне подршке и 

погађа готово све области живота. Старије популације и чланови осетљивих 

група, које се повећавају, нарочито у руралним срединама, имају потешкоће са 

приступом услугама, системима социјалне заштите и њиховим правима у 

институцијама овог система, с једне стране и на са друге стране, све већи ниво 

сиромаштва такође утиче на овај проблем. 

  

Уочљиво је да су проблеми повезани са пружањем социјалне и здравствене 

заштите старих, особа са инвалидитетом и друге рањиве групе, као и 

становништва уопште, заједничке су свим земљама у региону. Посебан 

проблем, што је последица демографског старења становништва, чињеница да 

све више младих људи напушта рурална подручја и институцијама недостаје 

способност за адекватно збрињавање и заштиту права старих и особа са 

инвалидитетом. 

Велики интерес Републике Србије и Румуније, као и саме Европске уније, је 

побољшање социјалне заштите старијих и инвалидних лица, што показује 

усвојено законодавство и стратегије за решавање овог питања.  

 

 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта:  

Промовисање развоја и повећање доступности мрежа социјалне 

сигурности у локалним заједницама, пограничним подручјима како би 

се спречила изолација старих и инвалида и спречила њихова зависност 

од институционалне неге. 

Специфични циљеви пројекта: 

Успостављање услуге одрживе помоћи у дому најугроженијих старих 

и немоћних особа у три општине у пограничним областима. 

 Спречавање социјалне изолације и развој капацитета за старије и 

немоћне особе и њихово укључивање у друштвени живот заједнице. 

 Подизање капацитета социјалних услуга обуком новог особља у 

пограничном руралном округу у циљу смањења незапосленост. 

mailto:travarmiljevic@gmail.com
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05 Циљна група(е) 

Циљне групе: 

Старе и немоћне особе 

Незапослене особе - становници у прекограничним подручјима 

 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

Овим пројектом предвиђене су следеће активности: 

Инвестиције у просторе који ће се користити за старије и немоћне особе из 

руралних подручја.  

Организовани тренинзи за геронто домаћице  

Отварање Дневних клубова у Србији 

Запошљавање и укључивање на тржиште рада - ангажоваће се сертификоване 

домаћице  

На основу броја регистрованих корисника биће организована услуга геронто-

домаћица према распореду и по данима.  Пошто у одређеним сеоским местима 

нема апотека, а медицинске услуге су ограничене на један, два или три пута 

недељно, потребно обезбедиће се адекватан комби за превоз превоза за старије 

и немоћне особе до здравствених установа које могу пружити помоћ која је 

потребна. Возило би требало имати простор за смештај инвалидских колица, са 

могућношћу постављања рампи за особе са инвалидитетом и старијих људи са 

смањеном покретљивошћу како би се задовољиле основне потребе одласка на 

лекарске прегледе. На тај начин обезбеђује се доступност примарне неге у 

складу са потребама. Организовање превоза било би у надлежности локалних 

управа које би плаћале трошкове одржавања возила и трошкове превоза. 

 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

Суседне Општине 

Република Румунија 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

Резултати пројекта: 

Одржани акредитована тренинзи за геронто домаћице  

Формирани дневни клубови 

Ангажована незапослена лица 

Купљена возила за превоз старих и инвалида 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

340.000 

10 
Могући извори 

финансирања 
ИПА 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  
Регионални центар за друштвено-

економски развој – Банат 

Адреса:  Чарнојевићева 1, Зрењанин 

Контакт особа/функција:  Ирена Живковић 

Тел.:  +381 23 510 567 

Е-пошта: irena.zivkovic@rcrbanat.rs   

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 
ИСТРАЖИ СВОЈ БИЗНИС  

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Идеја је проистекла из неколико претходно реализованих пројеката на 

територији Баната у Србији („Истражи свој бизнис“, „Истажи свој бизнис – 

фаза 2“, „Едукуј се, запосли се!“..), које је реализовао РЕЦ Банат у 

партнерству са РЦР Банатом и другим компанијама и институцијама из 

приватног и јавног сектора. Прву имплементацију пројекта је финансирала 

Швајцарска агенција за развој и сарадњу (преко Тима за социјално 

укључивање и смањење сиромаштва Владе РС) у оквиру кога је развијен 

иновативни модел за повећање запошљивости и запослености младих на 

територији Средњобанатског округа, а остали пројекти су представљали 

скалирање тог модела на другим територијама Баната.  

Пројекат предвиђа да укупно 180 младих незапослених лица прође основну 

обуку из предузетништва (по 90 у свакој држави, односно по 30 у сваком 

округу). Након тога се одржава елиминационо такмичење, где се одлуком 

стручне комисије бира 60 најбољих учесника (по 10 у сваком округу), са 

најбољим пословним идејама, који се квалификују у наредну фазу пројекта. 

Напредна oбука из предузетништва „Развој пословне идеје“ подразумева 

двомечну напредну обуку са акредитованим менторима и пројектним 

партнерима из приватног сектора. Резултат обуке ће бити комплетно 

припремљени и до детаља развијени пословни планови учесника, које ће 

потом презентовати на финалном такмичењу. За троје првопласираних у 

сваком округу пројекат обезбеђује вредне новчане награде и нефинансијску 

консултантску подршку у првих годину дана пословања, чиме се осигурава 

најмање 18 стратапова са обе стране границе. 

 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта:  

Допринос смањењу дугорочне незапослености и повећању запошљивости 

младих незапослених лица и развој прекограничног региона као напредног 

друштва заснованог на знању. 

Специфични циљеви пројекта: 

 Унапређена знања и вештине из области предузетништва, 180 

назапослених младих лица у прекограничном региону 

 Креирање најмање 18 нових радних места, кроз најмање 18 нових  

бизниса;   

 Подизање свести локалних заједница о значају неформалног образовања, 

целоживотног учења и менторског програма за оснаживање и развој 

mailto:irena.zivkovic@rcrbanat.rs
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предузетничког амбијента код младе популације;   

05 Циљна група(е) 

Директни корисници: 

 Незапослена лица млађа од 30 година  - 180 младих незапослених. 

 

Индиректни корисници: 

 Представници јавног сектора  

 Пословни сектор на територији средњег Баната  

 Остала незапослена  лица која могу остварити запослење у 

новооснованим привредним субјектима  

 Становници на пограничног региона  

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

Активност 1. Успостављање пројекних структура и управљање моделом 

А 1.1. Успостављање пројекних структура и усвајање кључних 

докумената 

А 1.2. Рад тима за имплементацију модела  

А 1.3.Управљање финансијама 

А 1.4 Интерни мониторинг и извештавање 

А 1.5 Екстерна евалуација и ревизија  

Активност 2.  Спровођење програма обука за незапослене 

A 2.1. Јавни позив и избор учесника 

A 2.2. Основна обука из предузетништва 

A 2.3. Елиминационо такмичење 

Активност 3: Креирање нових бизниса 

A 3.1. Напредна oбука из предузетништва „Развој пословне идеје“ – 

Менторски рад са учесницима 

A 3.2. Избор најбољих пословних идеја и самозапошљавање младих 

 

Активност 4: Промоција 

A 4.1. Припрема промотивног материјала 

A 4.2. Пројектна конференција 

A 4.3. Медијске објаве 

A 4.4. Кампања на друштвеним мрежама 

 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

 Регионални центар за друштвено – економски развој – Банат 

 Регионалне развојне агенције на територији Баната у Србији (РЦР Банат, 

РРА Панонрег и РРА Јужни Банат) 

 Привредне коморе на територији Баната у Румунији (Темишвара, 

Караш-Северина и Мехединци) 

 Привредни субјекти – ментори са обе стране границе 

08 

Очекивани 

резултати  

(до 4) 

 180 младих незапослених лица са обе стране границе је стекло основна 

знања из области предузетништва, као и валидан сертификат за 

започињање сопственог бизниса; 

 Развијено 60 пословних идеја; 

 Успостављено најмање 18 нових привредних субјеката; 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

600.000 € 
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еврима 

10 
Могући извори 

финансирања 

 Интерег ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија 

 Локалне самоуправе 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  Бискупијски Caritas Зрењанин 

Адреса:  Љубљанска 15 

Контакт особа/функција:  
Милица Богданов, сарадник за 

запошљавање 

Тел.:  023 510 447 

Е-пошта: milica.bogdanov@caritas.rs 

Тип 

институције/ 

организације 
Јавни  ☐ Приватни ☐ НВО  

02 
Назив пројектне 

идеје 
Успостављање одрживе запошљивости 

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Организације (послодавци, компаније) на регионалном тржишту рада се 

суочавају са феноменом апсентизма и флуктуације запослених. Апсентизам 

означава самовољно изостајање запосленог са посла током радног времена, 

једнодневно или вишедневно изостајање. Под апсентизмом се сматра и тзв 

,,прикривено искуство“ или ,,бели штрајк“, односно присутност запосленог на 

послу са учинком на прихватљивом минимуму. Флуктуацијом се дефинише 

непланирано и неорганизовано кретање радне снаге. Другим речима, 

неочекивани одлазак запослених. Ови феномени за последицу имају смањен 

учинак и додатне трошкове (одсуства, новозапослени) за организацију.  

Поједине организације искуствено изналазе потенцијалне механизме 

суочавања са овим феноменима, док далеко већи број организација се већ 

суочава  са последицом- немогућност проналаска новозапослених.  

Израда приручника за рад Успостављање одрживе запошљивости (као 

интегративног дела стратешког документа) омогућава правовремено 

коришћење различитих искуствених механизама у предупређивању или 

превазилажењу наведених феномена, као кључних за одрживу запошљивост.  

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта:  

Успостављање одрживе запошљивости кроз механизме смањења 

апсентизма и флуктуације запослених у организацијама 

Специфични циљеви пројекта: 

- Развој мреже организација 

- Унапређење постојећих искуствених механизама анализом и 

системским планирањем у процесу рада 

- Обогаћивање материјала, алата и инструмената за рад 

организација 

05 Циљна група(е) 
- Организације (послодавци, компаније) 

- Организације за подршку пословања 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

- Организовање регионалних састанака са представницима 

организација  

- Анализа и системско структуисање искуствених механизама 

смањења апсентизма и флуктуације запослених у организацијама 
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- Израда приручника Успостављање одрживе запошљивости (као 

интегративног дела стратешког документа) 

- Промоција и презентација сачињене студије  

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

-Надлежне привредне коморе 

- Удружења 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

- Изграђене регионалне мреже организација 

- Израђен приручник Успостављање одрживе запошљивости 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

65.000 

10 
Могући извори 

финансирања 
 ИПА, ЈЛС, Билатерални програми 

 



 

Страна 46 од 84 

 

 

ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  РЦР Банат 

Адреса:  Чарнојићева 1, 23000 Зрењанин 

Контакт особа/функција:  Ирена Живковић, директор 

Тел.:  023 510 567 

Е-пошта: office@rcrbanat.rs  

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 
Успостављање  интегрисаног система хабова на прекограничном нивоу  

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Корпоративни свет са својим уходаним процедурама, хијерархијама и 

правилима не оставља много места младој особи да се пронађе, па стога никад 

није постојала већа жеђ нове генерације младих људи за радом у 

“некомпликованом” окружењу. Пошто  млади који су  нови у послу, суочавају 

се са истим изазовима и покушавају да направе систем у ком ће њихове 

професионалне вештине најбоље функционисати препознали су нови модел 
заједничког радног простора – Хаб, који својим члановима нуди пријатан 

амбијент који одудара од стандардних пословних и просторних организовања. 

Хабови кроз сопствено иновирање и развој расту у инспираторе иновација у 

широј заједници. Они представљају замајце нових начина пословања и сарадње 

са средином у којој раде, сходно глобалним променама у природи рада и 

одговор су на потребе младих који другачије перцепирају пословање. У свету 

има преко 20.000 цоwоркинг и цоливинг простора. Ми смо мала земља, али смо 

од 2012. до данас створили значајно тржиште са око 40-так простора. Хабови 

представљају покретаче нових начина пословања и нових сарадњи са 

срединама у којима раде, а у вези са глобалним променама у домену рада, као и 

са потребама младих генерација професионалаца у разним пољима. Будући да 

хабови и цо-wоркинг простори стварају локалне заједнице које гаје 

предузетнички дух, иновацију, сарадњу и подршку младима за запошљавање и 

самозапошљавање, концепт хаба препознат је као важан модел за 

превазилажење проблема незапослености младих. Циљ овог пројекта је да 

оснажи локалне заједнице са обе стране границе, а такође и организације које 

директно доприносе запошљавању младих и саме младе да се на овај 

иновативни начин запосле ( за иновативни развој и трансфер знања). 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта:    

Допринос одрживом развоју локалних заједница кроз развој модела 

запошљавање младих који представљају језгро промена од значаја за цело 

друштво.  

Специфични циљеви пројекта: 

-Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва, малих и 

средњих предузећа у Банату са обе стране границе;  

-Запошљавање младих кроз нове моделе пословног и просторног 

организовања. 
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- Успостављање прекограничне мреже хабова за иновативни развој и трансфер 

знања. 

 

05 Циљна група(е) 

1.Незапослена лица  

2.Локалне самоуправе 

3.Мала и средња предузећа, предузетници 

4.Организације за подршку пословања на регионалном и националном нивоу 

5.Шира јавност 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

- Укључивање свих релевантних заинтересованих страна за запошљавање 

младих 

- Дефинисање подршке за будуће  кориснике хабова 

- Организовање обука за почетнике у бизнису 

- Успостављање хабова 

- Формирање прекограничне мреже хабова 

- Промотивне активности 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

1. РЦР Банат 

2. Привредна комора Р. Србије 

3. Привредна комора Темишвар 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

Основано  4 Хаба (2 у Србији и 2 у Румунији) 

Запослено 40 младих  (20 у Србији и 20 у Румунији) 

Успостављена прекогранична мрежа хабова  

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

350.000 

10 
Могући извори 

финансирања 

- Програми прекограничне сарадње Србија – Румунија 

- Билатерарни програми; 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  Општина Житиште 

Адреса:  Цара Душана 15 

Контакт особа/функција:  Јелена Травар Миљевић 

Тел.:  062207754 

Е-пошта: travarmiljevic@gmail.com  

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 

Повећање стопе запослености у прекограничној области кроз развој руралног 

туризма 

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Пројектом је предвиђена израда акционог плана за развој руралног туризма у 

прекограничној области Румунија-Србија-Средњи Банат- Темишварска 

Жупанија 

Обука незапослених лица и других заинтересованих чинилаца о могућностима 

развоја руралног туризма као простора за запошљавање уз информисање о 

могућим изворима финансирања. 

Предложеним пројектом формирало би се дуж реке Бегеј одмориште за 

бициклисте, излетиште које би представљало демостративни центар за развој 

руралних прилика и искоришћавање природних потенцијала. 

Центар би се у исто време користио као центар за обуку и подршку лицима 

која желе да се баве развојем руралног туризма или запошљавањем лица у 

руралном туризму.  

Центар ће бити изграђен у складу са свим мерама одрживог развоја. 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта: Повећање стопе запослености у прекограничној области 

кроз развој руралног туризма 

Специфични циљеви пројекта: 

- повећана могућност запошљавања и развој туризма 

- стратешки приступ у развоју руралног туризма 

- развој и умрежавање у прекограничној области 

05 Циљна група(е) 

- Незапослена лица  

- Невладине организације 

- Јединице локалне самоуправе 

- Привредни субјекти 

- Шира јавност 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

- Израда заједничког акционог плана 

- Формирање web презентације и израда мобилне апликације на румунском, 

српском и енглеском језику 

-изградња центра 

- Едукација незапослених или заинтересованих лица за развој руралног 

туризма 

- формирање базе лица која се прошла обуку 

- база података о локацијама погодним за инвестирање у рурални развој 
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07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

- јединице локалне самоуправе из Румуније 

- привредна комора 

- РЦР Банат 

 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

- Формиран центар 

- Израђена web презентација и израђена мобилна апликација на румунском, 

српском и енглеском језику 

- едуковано 70 лица 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

450.000 

10 
Могући извори 

финансирања 
Програм прекограничне сарадње Румунија- Србија 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  Општина Бела Црква 

Адреса:  Милетићева 2 

Контакт особа/функција:  Гордана Тимотијевић 

Тел.:  013851244 

Е-пошта: gordanatimotijevic@gmail.com  

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 
Развој туризма у прекограничном подручју 

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Специфични природни ресурси, пре свега гранична река Нера, подножје 

Карпата, белоцркванкса језера, представљају основ за даљи развој туризма у 

прекограничном подручју. Идеја је урадити основну туристичку 

инфраструктуру за долазак туриста у регион, обучити незапослена лица за 

обављање ове делатности.    

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта: Развој прекограничног подручја кроз унапређење 

туристичке понуде. 

Специфични циљеви пројекта:  

 Побољшање могућности запошљавања 

 Развој предузетништва у пограничном региону 

 Проширење туристичке понуде 

05 Циљна група(е) 

1.Категорисани туристички објекти  

2.Локалне самоуправе 

3.Мала и средња предузећа, предузетници 

4.Незапослена лица 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

1.Израда Планске документације 

2.Израда техничке документације  

3.Израда заједничког Акционог плана 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

Општине или градови из Румуније и Србије  

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

1. Повећање запослености 

2. Прилив нових туриста 

3. Ирађена планска и техничка документација  

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

500.000 

10 
Могући извори 

финансирања 
ИПА, Билатерални програми, учешће партнера 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  Град Зрењанин, Зрењанин 

Адреса:  Трг слободе 10 

Контакт особа/функција:  
Силвиа Кајари / Наталија Стојадинов 

Радовић 

Тел.:  0668660505 / 0668660528 

Е-пошта: 
silvija.kajari@grad.zrenjanin.rs 
natalija.stojadinov@grad.zrenjanin.rs 

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 

Оснаживање привреде пограничних општина Баната кроз развој занатских 

услуга 

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Процена „OECD“ je да годишње Републику Србију напусти око 50.000 људи, у 

потрази за бољим квалитетом живота, а остају неквалификовани или радници 

којима је потребна преквалификација да би били конкурентнији на тржишту 

рада. На евиденцији НСЗ - филијале Зрењанин на дан 29.02.2020. има 2065 

неквалификованих радника, а од тога 1009 су жене.  

Истраживање тржишта рада које је спровела Унија послодаваца, показује да 

чак 61 % послодаваца у Србији уопште не организује праксу, обуку за раднике, 

а остали послодавци углавном праксу организују уз подршку НСЗ, што је 

добро, али  недовољно јер постоји значајна разлика између великих 

привредних система и малих привредних друштава, удружења… 

У том смислу потребно је отварање Центра за квалификације и 

преквалификације. Центар би пружао подршку НСЗ-у, приврдницима који 

укажу на потребу за одређеним квалификацијама као и физичким лицима који 

желе да се доквалификују.  

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта:  

- Оснаживање неквалификоване радне снаге кроз развој занатских услуга на 

подручју Баната 

Специфични циљеви пројекта: 

- Унапређење тржишта рада на подручју Баната, анализом и стратешким 

праћењем 

- Побољшање могућности запошљавања и предузетништва у пограничном 

региону 

- Подршка привредним субјектима 

05 Циљна група(е) 

-   Неквалификована радна снага 

- Квалификована радна снага којој је потребна доквалификација или 

преквалификација 

-    Привредни субјекти на подручју Баната 

-    Организације за подршку пословања 

-    Шира јавност 
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06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

1. Отварање Центра за квалификације и преквалификације 

2. Организовање мотивационих радионица за учешће у обукама у оквиру 

Центра 

3. Организовање обука у оквиру Центра за: електричар, грађевинар, 

вариоц,водоинсталатер, бравар, месар, тесар, шивач, кројач, обућар, 

шеширџија и сл. 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

- НСЗ - филијала Зрењанин 

- Привредна комора Србије 

- Привредна комора Темишвар 

- РЦР Банат 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

3. Отворен Центар за квалификације и преквалификације 

4. Обучено 100 незапослених лица 

5. Обучено 100запослених, преквалификованих лица 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

150.000 

10 
Могући извори 

финансирања 

- Програми прекограничне сарадње 

- Билатерални програми 

- Учешће партнерских организација 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  Општина Нова Црња 

Адреса:  ЈНА 110, 23218 Нова Црња. 

Контакт особа/функција:  Горан Лакић 

Тел.:  + 381 023 815 030 

Е-пошта: lakic.goran@gmail.com 

Тип 

институције/ 

организације 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 
Запослимо незапослене 

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Статистички подаци показују да се у великом делу европских земаља, као и у 

прекограничном региону, животни век продужио и да износи 76,3 година за 

жене жена и 73,6 година за мушкараца. Старење становништва у смислу 

медицинског, социјалног и економског напретка је врста победе. Међутим, 

старење доноси изазове постојећим системима социјалне подршке и има 

ефекат на готово све области живота. Поред тога, млађа популација мигрира у 

веће економске центре, а старија популација и припадници рањивих група 

(којих све више,  посебно у руралним срединама), има потешкоће у приступу 

услугама система социјалне заштите. Уочљиво је да су проблеми везани са 

пружање услуга социјалне и здравствене заштите старијим, особама са 

инвалидитетом и другим рањивим групама, као и становништву уопште, 

заједнички за све земље у региону. Посебан проблем, који је последица 

демографског старења становништва, је чињеница да све више младих људи 

напушта рурална подручја и институције немају капацитет за адекватно 

збрињавање и заштиту права старих и особа са инвалидитетом. 

Овим пројектом желимо променити ову ситуацију ангажовањем социјално  

угрожених и ниско квалификованих незапослених жена из руралних подручја, 

али и другим представницима рањивих група (као што су Роми), како бисмо 

обезбедили доступност геронто и здравствених услуга свим потенцијалним 

корисницима пројекта. Предност пројекта је побољшање координације између 

јавних и приватних актера (НВО) у циљу превазилажења препрека у области 

помоћи старим и особама са инвалидитетом, подстичући их на партнерски рад 

на локалном нивоу и пружање иновативних социјалних услуга. Поред тога, 

пројектом се повећава запошљивост и упослење дугорочно незапослених лица 

и незапослених лица из других рањивих група (Роми) са обе стране границе. 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта:  

Унапређење развоја и доступности мрежа пружалаца социјалних услуга у 

локалним заједницама путем међусекторске сарадње на локалном нивоу у 

циљу пружања квалитетних социјалних услуга. 

 

Специфични циљеви пројекта: 

 Унапређење капацитета пружалаца социјалних услуга обучавањем новог 

особља у руралном подручју у циљу смањења незапослености. 
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 Унапређење запошљивости и смањење дуготрајне незапослености међу 

маргинализованим групама становништва, са посебним нагласком на лица 

незапослена дуже од годину дана и на Роме. 

 

05 Циљна група(е) 

 Незапослена лица (старости између 35-55) – 40 лица 

 Роми који желе да се додатно обуче за започињање сопственог бизниса – 

30 лица 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

 Организација специјализованог тромесечног тренинга за геронто домаћице 

 Одржавање двомесечне специјалистичке пракса у геронто центру 

 Програм пружања геронто услуга за старе и немоћне особе у руралним 

срединама у трајању од 10 месеци 

 Тренинзи за започињање сопственог бизниса и ново запошљавање - ромска 

популација 30 

 Набавка потребне опреме 

 Оснивање једног специјализованог правног лица за пружање геронто и 

здравствених услуга 

 Промотивне активности 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

Локалне самоуправе, геронто и здравствени центри са обе стране границе 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

 Обучено 40 особа за геронтодомаћице 

 20 особа завршило радну праксу и запослило се током животног века 

пројекта 

 Обучено 40 Рома  

 1 правно лице основано за специјализоване услуге 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

200.000 евра 

10 
Могући извори 

финансирања 
ИПА, билатерални програми, учешће партнера 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  CCIAT 

Адреса:  Piața Victoriei 3, Timișoara 

Контакт особа/функција:  Рафаела Колбан 

Тел.:  +40.256.490.771 

Е-пошта: rcolban@cciat.com.ro  

Тип 

институције/ 

организације 
Јавни  ☐ Приватни  НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 

Повећање запослености и подстицање прекограничне мобилности радне 

снаге у областима грађевинарства, пољопривреде, угоститељства, текстилне 

индустрије 

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Пројекат намерава да повећа запосленост у прекограничном региону 

Румунија–Србија кроз побољшање услова за стручно оспособљавање и 

реализовање низа активности у циљу стварања равнотеже између понуде и 

потражње на тржишту рада и унапређења мобилности радне снаге у циљном 

подручју. 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта: Циљ пројекта је да се повећа запосленост у 

прекограничном региону Румунија–Србија стварањем дугорочно погодних 

услова за уравнотежено тржите рада. 

Специфични циљеви пројекта: 

 Равнотежа на прекограничном тржишту рада 
 Унапређени услови и понуда стручног оспособљавања 

 Боља повезаност институција тржишта рада и заинтересованих страна 

05 Циљна група(е) 
Надлежне агенције, образовни центри или центри за обуку и школе, 

предузећа изузев МСП, МСП,  шира јавност 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

Анализа тржишта рада у различитим секторима: грађевинарство, 

пољопривреда, угоститељство, текстилна индустрија 

Оснивање стручних школа 

Оријентациони догађаји 

Сајмови запошљавања 

Кампови за размену ученика 

Стручно оспособљавање и језичке вештине 

Студијска путовања 

Стручна подршка потенцијалним запосленима  

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

CCIAT  

РЦР Банат 

ПКС 

Министарства обрзовања / Школске управе 

Струковне школе 

МСП из Румуније и Србије 

mailto:rcolban@cciat.com.ro
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08 
Очекивани 

резултати (до 4) 

Прекогранична стратегија усредсређена на недостатак квалификоване радне 

снаге 

Унапређени услови за стручно оспособљавање у региону кроз развој центара 

за обуку у секторима у којима је најзначајнији недостатак радне снаге 

 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

1.000.000,00 

10 
Могући извори 

финансирања 

Интеррег – ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија 

Итеррег –  Дунавски транснационални програм 

Еразмус 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 
Носилац 

пројектне идеје 

Назив институције/организације:  CCIAT 

Адреса:  Piața Victoriei 3, Timișoara 

Контакт особа/функција:  Рафаела Колбан 

Тел.:  +40.256.490.771 

Е-пошта: rcolban@cciat.com.ro  

Тип 

институције/ 

организације 
Јавни  ☐ Приватни  НВО ☐ 

02 
Назив пројектне 

идеје 

Партнерства за стручно образовање и обуку (СОО) у прекограничном 

региону Румунија – Србија за ефективну модернизацију система СОО, 

ефикасније планирање учења заснованог на раду (УЗР) и модернизацију 

система УЗР  

03 
Кратак опис 

пројектне идеје 

Транзиција ка учењу заснованом на раду (УЗР) у образовању задовољава 

потребе грађана, привредних субјеката и читавог друштва, и стога је 

привлачно решење за многе горуће проблеме у прекограничном региону. 

Оријентисани облици УЗР у СОО (нпр. радна пракса и дуално СОО) имају 

веома позитиван утицај на локалну привреду и друштво (нпр. омогућавање 

транзиције из образовања у посао, подстицање запослености младих, 

смањење диспаритета на тржишту рада). 

04 
Циљеви 

пројектне идеје 

Општи циљ пројекта: Пројекат има за циљ унапређење капацитета свих 

релевантних актера СОО кроз подстицање регионалних, националних и 

прекограничних партнерстава како би се унапредили постојећи системи 

СОО у прекограничном региону Румунија – Србија. 

 

Специфични циљеви пројекта: 

- Унапређивање институционалних капацитета и подстицање СОО  

- Развој прекограничних механизама за подршку реформи СОО: Водич за 

ефикасније учење засновано на раду, Сценарији модернизације система УЗР, 

Опсерваторија учења заснованог на раду  

- Израда стратегија које описују транзицију система СОО, стратегија за 

модернизацију планирања УЗР у СОО и препорука за даљу политику 

05 Циљна група(е) 

- Национална државна управа 

- Центар за образовање или обуку и школа 

- Предузећа и МСП 

- Млади, као индиректна циљна група 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

- Креирање прекограничне базе података и заједничког разумевања, 

повезивање заинтересованих страна на националном нивоу са релевантним 

актерима СОО, радионице – идентификација изазова на нивоу институција / 

сарадње / културе / ставова 

mailto:rcolban@cciat.com.ro
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- Национални информативни листови о статусу УЗР, студијска путовања, 

заједничке радионице, размена особља, националне студије случаја  

- Заједничка методологија, визија како да се најбоље модернизују системи 

УЗР СОО 

- Кампање сензитизације у компанијама и школама 

- Заједничка израда Водича УЗР, Водича радне праксе 

- Оснивање Опсерваторије УЗР у обе државе 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

CCIAT  

РЦР Банат 

ПКС 

Министарства обрзовања 

Универзитети/Факултети 

МСП из Румуније и Србије 

Центри за образовање 

08 
Очекивани 

резултати (до 4) 
Ефикаснији систем учења заснован на раду у прекограничном региону 

 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

1.500.000,00 

10 
Могући извори 

финансирања 

Интеррег – ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Србија 

Итеррег –  Дунавски транснационални програм 

Еразмус 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 

Носилац 

пројектне 

идеје 

Назив 

институције/организације:  
РЦР Банат 

Адреса:  Чарнојевићева 1, 23000 Зрењанин 

Контакт особа/функција:  Ирена Живковић, директор 

Тел.:  023 510 567 

Е-пошта: office@rcrbanat.rs  

Тип 

институције/ 

организације 

 

Јавни   Приватни ☐ НВО ☐ 

02 

Назив 

пројектне 

идеје 

Подршка развоју образовања и запошљавања у прекограничном 

региону Баната – SEED Banat  

03 

Кратак опис 

пројектне 

идеје 

Регион се још увек носи са спором транзицијом из модела планске 

економије и образовања у модел слободног тржишта и тржишно 

оријентисаног образовног система. 

Програм је направио значајан помак у развоју локалних тржишта рада 

децентрализацијом доношења одлука о политици запошљавања и 

креирањем активних мера политике запошљавања прилагођених 

локалним потребама, на основу приступа институционалном 

партнерству уз више пажње посвећене женама и младима. С обзиром 

на процес приступања ЕУ и прилике за финансирање (нпр. ИПА и у 

будућности ЕСФ), таква фундаментална промена заиста је неопходна 

како би се смањио заостатак и увели модерни начини планирања 

запошљавања засновани на партнерствима који су изузетно потребни 

у региону. Механизми и методе попут ЛПЗ, ХРД стратегија, планова 

акције и комуникације већ су уведени у општинама и другим 

надлежним телима. Програм успостављен у центрима за обуку, 

школама за стручно образовање, институцијама за образовање 

одраслих и привредним субјектима побољшава квалитет образовања 

и смањује дисбаланс између понуде и потражње на тржишту рада. У 

општинама где политике стручне праксе, обуке на раду и стажирања 

нису функционалне, програм је имао значајан допринос, првенствено 

омогућавајући приватном сектору да има удела у унапређењу 

наставних програма и изради планова стручне праксе. 

 

mailto:office@rcrbanat.rs
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04 

Циљеви 

пројектне 

идеје 

Општи циљ пројекта:    

Допринос социјалнијој Европи спровођењем Европског стуба 

социјалних права 

Специфични циљеви пројекта: 

Побољшање приступа инклузивним и квалитетним услугама у 

образовању, обуци и целоживотном учењу кроз развој 

инфраструктуре, укључујући и подстицање способности за 

образовање и обуку на даљину и преко интернета  

 

05 
Циљна 

група(е) 

1. Незапослена лица  

2. Локалне самоуправе 

3. МСП 

4. Пословна удружења  

5. Шира јавност 

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

A. Подршка регионалном партнерству за запошљавање: 

 Изградња капацитета и способности регионалног партнерства 

 за запошљавање 

B. Образовање за запошљавање 

 Обезбеђивање опреме за обуку 

 Развој пословне сарадње 

 Развој програма обуке 

 Професионална обука за едукаторе/тренере 

 Пробне радионице/обуке 

 Пријаве за акредитацију програма обуке/образовања одраслих 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

1. РДА Банат 

2. Привредна комора Србије 

3. Привредна комора Темишвар (CCIAT) 

08 

Очекивани 

резултати (до 

4) 

1. Иницијативе за развој локалног запошљавања са пружаоцима 

формалног и неформалног образовања који нуде нове услуге и мере 

за побољшану инклузивну запошљивост жена и младих су у 

функцији. 

2. Нове услуге, са унапређеним објектима, понуда и приступ 

могућностима за обуку, подршка респонзивној инклузији на тржишту 

рада уз обзир према родној равноправности и заштити животне 

средине 

3. Ојачан институционални оквир кроз регионалну и 

транснационалну сарадњу и иновативно повезивање, уз нове 

споразуме о сарадњи и заједничке иницијативе и активности на 

тржишту рада у циљу дугорочне перспективе 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

400,000.00 

10 

Могући 

извори 

финансирања 

- Програми прекограничне сарадње Србија – Румунија 

- Билатерални програми  
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 

Носилац 

пројектне 

идеје 

Назив 

институције/организације:  
CCIAT 

Адреса:  Piața Victoriei 3, Timișoara 

Контакт особа/функција:  Rafaela Colban 

Тел.:  +40.256.490.771 

Е-пошта: rcolban@cciat.com.ro  

Тип 

институције/ 

организације 
Јавни  ☐ Приватни  НВО ☐ 

02 

Назив 

пројектне 

идеје 

Вештине социјалног предузетништва 

 

03 

Кратак опис 

пројектне 

идеје 

  

Идеја пројекта била је да се развије у облику стратешког партнерства, као 

ефикасног начина за укључивање заинтересованих страна у проналажење 

решења за побољшање квалитета живота за осетљиве групе изложене 

искључењу, у контексту пружања ефикасне подршке и квалитета који ће 

олакшати приступ запошљавању промовисањем и успостављањем структура 

социјалне економије. 

 

04 

Циљеви 

пројектне 

идеје 

Општи циљ: 

Побољшање приступа људи из осетљивих група на тржиште рада у 

Банатском региону, како у социјалној, тако и у формалној економији. 

Посебан задатак: 

Развој структура социјалне економије успостављањем, развојем и 

промоцијом 10 структура социјалне економије, које ће створити 40 радних 

места, специјализованих за услуге које доносе профит за интеграцију или 

реинтеграцију на тржиште рада социјално искључених људи. 

Повећавање броја информативних иницијатива за људе из осетљивих група у 

Банатском региону, људи који ће бити информисани о могућностима за 

предузетнички развој кроз структуре социјалне економије. 

Промовисање добрих пракси у социјалној економији. 

 

05 
Циљна 

група(е) 

 

- Рањиве групе - Локалне / регионалне / националне власти - НВО 

-  

06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

- Успостављање 10 структура социјалне економије 

- Обуке за рањиве групе 

- Сајмови запошљавања 

- Кампање за социјалне иновације 

- Саветовање, стручно вођење и менторство 

 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

РДА Банат 

Привредна комора Темишвар (CCIAT) 

mailto:rcolban@cciat.com.ro
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08 

Очекивани 

резултати (до 

4) 

промовисане структуре социјалне економије у прекограничном региону 

Баната 

 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

100.000 

10 

Могући 

извори 

финансирања 

Interreg – IPA CBC România – Serbia 

Interreg - Danube Transnational Programme 

Horizon 2020 
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ПРОЈЕКАТ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 

„Оснаживање Баната кроз реалну потражњу“ 

 

Образац ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТНЕ ИДЕЈЕ У ОКВИРУ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ 

ПЛАНА 

01 

Носилац 

пројектне 

идеје 

Назив 

институције/организације:  
CCIAT 

Адреса:  Piața Victoriei 3, Timișoara 

Контакт особа/функција:  Rafaela Colban 

Тел.:  +40.256.490.771 

Е-пошта: rcolban@cciat.com.ro  

Тип 

институције/ 

организације 
Јавни  ☐ Приватни  НВО ☐ 

02 

Назив 

пројектне 

идеје 

 

Зелени послови 

 

03 

Кратак опис 

пројектне 

идеје 

Циљ пројекта је да помогне региону Баната у преласку на ниско-угљеничну, 

еколошки прихватљиву и климатски отпорну економију која помаже 

убрзању опоравка радних места, смањењу социјалних празнина, подржавању 

развојних циљева и остваривању достојног рада. 

Појава зелених радних места директан је одговор на два главна изазова 21. 

века: како спречити опасне климатске промене и деградацију животне 

средине и потребу да се постигне друштвено одговоран развој остварив 

пристојним радом. Одговор на ове изазове захтева далекосежну 

трансформацију у начину на који производимо, трошимо и зарађујемо за 

живот. Стварање зелених радних места и прилагођавање наших постојећих 

занимања пресудни су партнери у промовисању транзиције ка ниско-

карбонској, климатски отпорној и еколошки прихватљивој економији која је 

поштена за све. 

 

04 

Циљеви 

пројектне 

идеје 

Општи циљ: Промоција родно осетљивих прилика за зелена радна места и 

праведан прелаз за раднике и послодавце ка нискокарбонском, климатски 

отпорном, еколошки прихватљивом развоју. 

Посебан задатак: 

Укључивање у дијалог о зеленим радним местима кроз повећани приступ 

поузданим изворима података и информацијама о зеленим радним местима и 

обуци, укључујући утицаје политика на околину и добрих пракси на 

запошљавање у свим земљама учесницама на запошљавање; 

Демонстративни програми Зелених послова који одговарају различитим 

потребама жена и мушкараца спроведени у кључним секторима одабраним 

на основу истраживања и консултација у Банатском региону. 

 

05 
Циљна 

група(е) 

- Национални јавни орган 

- Образовни / тренинг центар и школа 

- Предузећа и МСП 

- Младост, људи 

 

mailto:rcolban@cciat.com.ro
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06 

Опис главних  

активности у 

пројекту 

- Промотивни догађаји о зеленим пословима 

- Кампање подизања свести 

- Спровођење процене зелених радних места у региону Баната 

- Демонстрација програма о зеленим радним местима у различитим 

секторима: грађевинарство, пољопривреда, обновљиви извори енергије, 

управљање отпадом 

- Развој и примена програма обуке за промоцију зеленог предузетништва 

младих 

07 

Потенцијални 

партнер(и) на 

пројекту 

РДА Банат 

Привредна комора Темишвар (CCIAT), 

НВО 

 

08 

Очекивани 

резултати (до 

4) 

Демонстративни програми и добре праксе зелених послова промовисани у 

региону Баната 

 

09 

Процена 

укупних 

трошкова у 

еврима 

200.000 

10 

Могући 

извори 

финансирања 

Interreg – IPA CBC România – Serbia 

Interreg - Danube Transnational Programme 

Horizon 2020 
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Прилог 8 – Предлог пројекаата-TOP 4 

Предлог пројекта 

  

A. Основне информације  

A.1 Број: 1 

A.2 Назив: Подршка развоју образовања и запослености у прекограничном региону 

Баната – SEED Banat 

A.3 Сектор: Запосленост и мобилност радне снаге 

A.4 Локација: Жупанија Тимиш и Средњи Банат 

   

B. Циљеви  

 

B.1 Општи циљ(еви):  

Допринос социјалнијој Европи спровођењем Европског стуба социјалних права 

 

B.2 Сврха пројекта:  

Побољшање приступа инклузивним и квалитетним услугама у образовању, обуци и 

целоживотном учењу кроз развој инфраструктуре, укључујући и подстицање 

способности за образовање и обуку на даљину и преко интернета 

C. Опис 

 

C.1 Оправдање:  

Оба региона (Банат у Србији и Округ Тимиш) суочавају се са сличним изазовима на тржишту 

рада: 

 Миграција радника у економски развијеније државе, чиме се смањује доступна радна 

снага и ограничава локални економски развој; 

 Старење становништва утиче на регионално тржиште рада на сличан начин као 

претходни проблем, али врши и константан притисак на јавне финансије;  

 Родни јаз у свим аспектима стања тржишта рада, што се може посматрати као 

потенцијал за активацију одређене радне снаге путем активних мера запошљавања; 

 Неиспуњени захтеви послодаваца у смислу квантитета и квалитета доступне радне 

снаге што значајно ограничава постојеће и потенцијалне инвеститоре у планирању 

будућег пословања и инвестиција; 

 Велика потражња за нискоквалификованим радницима који највише гравитирају 

ка државама са вишим животним стандардом због веће минималне зараде; 

 Диспаритети у регионалном развоју који су од користи Округу Тимиш пошто је то 

један од центара запошљавања у Румунији. С друге стране, Банат у Србији није један 

од центара економије и запошљавања, па се може рећи да је „заостао“ за највећим 

центрима у Србији у смислу економије и привлачења страних директних инвестиција; 

 Недостатак сарадње између компанија и образовних институција што би могло да 

умањи структурне изазове на тржишту рада. 

Разлике између анализираних региона могу се резимирати на следећи начин: 

 Округ Тимиш има много нижу стопу незапослености и тамо већи проблем 

представља недостатак радника са релевантним квалификацијама; 
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 Становници и привредни субјекти Округа Тимиш имају приступ политикама 

образовања и запошљавања ЕУ, укључујући пројекте које финансира ЕУ у циљу 

побољшања стања на тржишту рада; 

 Округ Тимиш је економски развијенији и има веће минималне зараде за 

неквалификоване и нискоквалификоване раднике; 

 Регион Баната у Србији има вишу стопу незапослености и стога већи потенцијал за 

налажење и стварање радне снаге са потребним квалификацијама; 

 Регион Баната у Србији има више стручних и високих школа које потенцијално 

могу да понуде радну снагу са одговарајућим квалификацијама; 

Тржишта рада у Банату у Србији и Округу Тимиш су пре слична него комплементарна, па би 

спровођење општих мера искључиво у циљу интеграције регионалних тржишта рада било 

корисније развијенијем региону са већим минималним зарадама, а то је Округ Тимиш. С друге 

стране, мере унапређења регионалног тржишта могле би се усмерити на решавање заједничких 

проблема коришћењем комплементарних разлика између суседних региона. Наше препоруке 

крећу се у том смеру.  

C.2 Резултати: 

1. Иницијативе за развој локалног запошљавања са пружаоцима формалног и 

неформалног образовања који нуде нове услуге и мере за побољшану инклузивну 

запошљивост жена и младих су у функцији. 

2. Нове услуге, са унапређеним објектима, понуда и приступ могућностима за 

обуку, подршка респонзивној инклузији на тржишту рада уз обзир према родној 

равноправности и заштити животне средине. 

3. Ојачана регионална и транснационална сарадња и иновативно повезивање, уз 

нове споразуме о сарадњи и заједничке иницијативе и активности на тржишту рада у 

циљу дугорочне перспективе. 

 

Развој нове понуде формалног и неформалног образовања са фокусом на побољшану 

инклузивну запошљивост жена и младих. Креирање специфичних обука схвата се као 

комбинован процес, сарадња између приватног сектора који исказује потребу, релевантних 

лица која су квалификована за такву обуку (наставници у стручним школама и професионалци 

из датог сектора) и администрације која ће увести процес акредитације. Обуке се не креирају 

само у смислу курикулума, него и потребе за инвестирањем у опрему, алате и потрошни 

материјал, где је неопходно. Стога, развој неких обука може изискивати израду бизнис плана 

(кад су потребне инвестиције). Већина обука осмишљава се у циљу акредитације а све у циљу 

повећања одрживости. У погледу родних питања и социјалног предузетништва, саветник за 

наведена питања помаже развој обуке. 

Шире посматрано, обуке ће осмислити локални или регионални професионалци из 

релевантних сектора, попут наставника у средњим школама, едукатора, тренера, релевантних 

стручњака, итд. У зависности од теме обуке, ангажоваћемо одговарајуће професионалце, 

углавном из циљних општина, али ако је потребно и из суседних заједница или шире. У 

највећој мери ћемо искористити локалну експертизу која ће остати у локалним заједницама 

након завршетка пројекта. 

C.3 Активности:  

Главне активности у пројекту су: 

A. Подршка регионалном партнерству за запошљавање: 

 Изградња капацитета и способности регионалног партнерства за запошљавање 
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B. Образовање за запошљавање 

• Обезбеђивање опреме за обуке 

• Развој пословне сарадње 

• Развој програма обуке 

• Професионална обука за едукаторе/тренере 

• Пробне радионице/обуке 

• Пријаве за акредитацију програма обуке/образовања одраслих 

 

Пакет спровођења подржава локалне иницијативе за развој запошљавања како би се достигли 

професионални нивои на „самоподстичућој“ основи, са пружаоцима формалног и неформалног 

образовања који ће имати нову образовну понуду, нове услуге и иницијативе за побољшање 

запошљивости жена и младих. Партнери на пројекту SEED Banat служе као техничка помоћ и 

ментори у процесу професионализације Прекограничне сарадње и Партнерства за 

запошљавање (ЦБЦ ПЗ) и институционалних мера (нпр. услуге, обуке; у центрима за обуку; у 

и ван школе, итд.) у оквиру својих области. 

SEED Banat ће спровести одрживе, „меке и тврде“ мере у циљу веће разноликости у развоју  

радних места и иницијатива за самозапошљавање. Више него у другим образовним секторима, 

успех у стручном образовању и обуци зависи од доступне инфраструктуре, адекватне опреме, 

правилне припреме образовног материјала и квалификација наставног особља. Ове ставке 

узете су у обзир при планирању активности у оквиру овог програма. 

Стога, овај радни пакет има за циљ:  

- повећање капацитета (инфраструктура, опрема, људски ресурси, итд.) 

институционалних структура у којима се нове услуге развијају, унапређују и 

испоручују 

- повећање капацитета прошлих и нових прималаца бесповратних средстава  

- повећање општинске сарадње и налажење начина за договор око заједничке понуде 

и употребе комплементарних обука. 

 

Подржава ЈЛС и ЦБЦ ПЗ (њихове пројекте и развој) у ширењу регионалне и транснационалне 

сарадње и иновативног умрежавања кроз нове споразуме о сарадњи између субјеката у јавном, 

приватном и цивилном сектору. Нови споразуми о сарадњи са приватним сектором обухватају 

споразуме о комбинованим новим обукама у центрима/просторима за обуку и компанијама, на 

основу потреба приватних привредних субјеката који ће подржати захтеве за сертификацију 

обука. 

Развој Стратегије комуникације ЦБЦ ПЗ у потпуности из угла ЦБЦ ПЗ (као исход) ће даље 

оснажити институционални капацитет и карактер отвореног чланства (отворено за нове 

чланове из приватног и цивилног сектора) ЦБЦ ПЗ. Активности и обуке инспирисане су 

концептом реципроцитета за све (заједничка размена нпр. услуга, обука, тренера, полазника). 

Ово је у складу са излазном стратегијом која има за циљ потпуно независтан оперативни 

капацитет ЦБЦ ПЗ у периоду након завршетка пројекта SEED Banat. 

 

D. Институционални оквир 

 

Два активна тела за спровођење, Регионална развојна агенција Банат (РДА Банат) и Привредна 

комора Тимиш (CCIAT) део су институционалног оквира. 
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Регионална развојна агенција Банат (РДА Банат) формирана је као резултат трансформације 

Регионалног центра за развој МСП – Банат у оквиру пројекта финансираног од стране ЕУ и у 

циљу доприноса стварању друштвено-економског механизма и одрживог капацитета у Банату 

кроз успостављање снажног партнерства између јавног, приватног и цивилног сектора. 

Тако РДА Банат постаје прва институција своје врсте која се бави регионалним развојем у АП 

Војводини, а коју су основале локалне самоуправе, привредне коморе, компаније и НВО. 

Тежећи континуираном развоју својих капацитета, РДА Банат постаје прва акредитована 

агенција у АП Војводини 2011. године. Овај статус омогућио је, у складу са законом, РДА 

Банату да формално спроводи поверене послове у области регионалног развоја. Данас је РДА 

Банат, као лидер у активностима развоја у Банату, препознат као зачетник регионалних 

иницијатива и међуопштинских веза. 

Све активности су у складу са националним, регионалним и локалним стратешким 

документима, а кључни приоритети су развој људских ресурса, живахна економија и изградња 

модерне инфраструктуре како би Банат постао привлачно место за живот и рад. Бавећи се 

кључним приоритетима у оквиру расположивих ресурса, РДА Банат налази економски и 

друштвено одржива решења у складу са одредбама заштите животне средине, уз пажњу 

посвећену користима које све друштвене групе треба да имају од економског развоја Баната. 

По питању компетенција релевантних за пројекат, РДА Банат има значајно искуство и 

капацитете у наведеној области. У претходним активностима, РДА Банат био је регионални 

лидер у стратешком планирању иницијатива, укључујући подршку припреми преко 20 

стратешких планова на локалном и регионалном нивоу у Банату. Има богато искуство у 

организовању различитих обука за јавни и пословни сектор, и за незапослене, покривши 

укупно преко 5.500 учесника у последњих десет година. 

Током последњих 18 година, Привредна комора Тимиш (CCIAT) реализовала је преко 80 

финансираних пројеката. Искуства од значаја за овај пројекат су „Руралнет – Центар за 

каријерно вођење и не-пољопривредне консултантске услуге“ финансиран у оквиру 

Секторског оперативног програма Развој људских ресурса 2007-2013 у којем је 110 особа 

обучено за предузетништво и „Обука за румунско-српско прекогранично тржиште рада“ 

финансирана у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње, Оса приоритета: бр. 1 

Економски и друштвени развој, Мера: бр. 1.3. Подстицање развоја МСП. Последње наведени 

пројекат имао је следеће главне активности: Саветовање за запошљавање, Обука: развој 

предузетништва, органска пољопривреда, енглески језик, електронско учење, организација 

радионица и инфо дана. 

Ван оквира финансираних пројеката које је реализовала, CCIAT је организовала сајмове 

запошљавања на којима су послодавци нудили радна места у различитим областима, 

укључујући структуре социјалне економије. Сајмове запошљавања посетили су како 

незапослени тако и „бољи тражиоци запослења“. 

CCIAT организује обуке од 1990. године, а од 2004. године нуди обуке у складу са OG No 

129/2000, попут ауторизованих пружалаца обуке за одрасле. CCIAT је до сад обучила преко 

15.000 лица у различитим доменима, попут следећих: менаџер безбедности, стручњак за јавне 

набавке, контролор за заштиту животне средине, пројектни менаџер, саветник за каријерно 

вођење, контролор квалитета, менаџер људских ресурса, одговорно лице за управљање 

отпадом у складу са Законом 211_2011, предузетништво. 
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Обе организације и институционални оквир ком припадају ће пројектом бити оснажени у 

пружању услуга у контексту развоја образовања и запошљавања и друштва у целини. 

Унапређена инфраструктура, опрема и материјали (материјална и интелектуална добра, нпр. 

софтвер) остаће у власништву организација за спровођење. 

E. Буџет (у еврима) 400.000 евра 

F. Распоред спровођења 18 месеци 

G. Одрживост 

Обезбеђивањем адекватног простора и опреме, као и акредитованих курсева и квалификованих 

тренера, интернет платформе за размену знања и мреже за сарадњу (@platform), SEED Banat 

повећава гипкост корисника, омогућавајући им да наставе своје активности као пружаоци 

услуга у ширим развијеним партнерствима са локалним самоуправама и актерима из приватног 

сектора.   

Одрживост увек остаје тема која може да се преиспитује и често зависи од даљих услова, 

углавном финансијских, под којима партнери настављају свој рад. Она зависи од утицаја 

интервенције на повећање капацитета и способности сваке организације након интервенције са 

једне стране, и видљивих и трајних утицаја на кориснике, са друге. Са инфраструктурним 

активностима, финансијском подршком и укључивањем наставника, програм у збиру има 

знатне ресурсе за одрживост. 

Робустан партиципативни приступ у оквиру ког ће принцип „заједничких циљева, интереса и 

активности“ бити интегрисан и примењен у програму пренеће се у дугорочне континуиране 

контакте и комуникацију са релевантним заинтересованим странама, нарочито са приватним 

сектором, уз подршку @platform, међуопштинског и транснационалног умрежавања. 
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Предлог пројекта 

  

A. Основне информације  

A.1 Број: 2 

A.2 Назив: Успостављање интегрисаног система хабова на прекограничном нивоу 

A.3 Сектор: Запосленост и мобилност радне снаге 

A.4 Локација: Жупанија Тимиш и Средњи Банат 

B. Циљеви  

B.1 Општи циљ(еви):  

Допринос одрживом развоју локалних заједница кроз развој модела запошљавања 

младих који представљају језгро промена од значаја за цело друштво. 

B.2 Сврха пројекта:  

Оснаживање локалних заједница и организација пројектом обухваћених територија 

са обе стране границе које директно доприносе запошљавању младих на 

иновативан начин, кроз успостављање интегрисаног система – „Хабова“ чиме се 

подстиче развој предузетништва и одрживи развој сваке заједнице.  

C. Опис 

C.1 Оправдање:  

 

Пројектом су обухваћени  Средњи  Банат у Србији и Жупанија Тимиш у Румунији, који се 

сусрећу са  изазовима упошљавања младих у мање развијеним локалним заједницама на 

обухваћеној територији попут: 

 Одласка младих у економски развијеније средине и државе,  доводи до све мањег 

броја доступне млађе радне снаге и утиче на ограничен локални економски развој; 

 Потражње за нискоквалификованом радном снагом за потребе ангажовања у 

индустрији, док је за високообразованим кадром смањена потражња; 

 Развијених модела организовања привредних система, који су за младе  поприлично 

сложени и  обесхрабрују их да се отисну у самостално пословање; 

 Недовољног промовисања предузетништва  где предузетници својим искуством 

могу мотивисати и менторисати младе који желе да уђу у свет предузетништва.  

 Развоја локалних заједница кроз повећање броја радних места  може се остварити 

кроз више стратегија, а једна од стратегија је да се повећа број предузетника.   

Анализом оба региона може се уочити следеће: 

 Жупанија Тимиш је економски развијенији и има веће могућности  за младе 

предузетнике који желе да започну свој бизнис, али и већу конкуренцију. 

 Регион Баната у Србији је економски слабије развијен и има мање могућности  за 

младе предузетнике који желе да започну свој бизнис, мању конкуренцију и мањи број 

младих људи који се опредељују за самозапошљавање. 

Посматрајући економску развијеност, тржишне услове и потенцијале младих незапослених у 

обухваћеним регионима,  јасно је да  постоји простор за повезивање и сарадњу будућих младих 

предузетника кроз успостављање мреже хабова која би допринела одрживом развоју локалних 

заједница. Значај успостављања и умрежавања „Хабова“  је: 

1) Долазак нових идеја – јер млади обично доносе нове идеје и другачије перспективе. 

Млади који су добили прилику за свој први посао, свакако ће бити пуни ентузијазма и 
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мотивације. Њихова слика света и нове идеје могу проширити могућности и створити 

боље визије за развој локалне заједнице у којој раде. 

2) Млади се добро сналазе у технолошким достигнућима – то је потпуно независно од 

радног искуства, млади уносе технолошке новине и са лакоћом се носе с брзим 

променама технологије. Разумевање нових маркетиншких метода и комуникација,  

млади лакше и чешће комуницирају путем „ web-а“ и друштвених мрежа.  

3) Успостављање  новог модела пословног организовања „ Хаба“ -  који доприноси 

развоју предузетништва, малих и средњих предузећа на обухваћеној територији. 

4) Свет остаје на младима - када у локалној заједници нема младих привредника, младих 

људи који ће једног дана поднети терет вођства, та заједница пропада. Пружањем 

подршке младим предузетницима дугорочно се ради на развоју заједнице.   

5) Млади су одлични тимски радници – навикли су се на групни рад у школским 

пројектима и свесни су важности „networking-а“ због  „Facebook-а“, блогова и 

„YouTube-a“, а овај иновативан модел организовања – мрежа „Хабова“ и пружа да 

могућност за тимски рад. 

Успостављањем „Хабова“ омогућиће се младим предузетницима да започну сопствени бизнис 

у складу са њиховим пословним идејама уз организовану логистичку подршку. Стварањем 

услова за њихово осамостаљивање обезбедиће се  останак младих у локалној заједници чиме 

би  својим пословањем и креативношћу допринели сопственом развоју као и развоју локалне  

заједнице. Међусобним повезивањем „Хабова“  посматраних региона допринеће се не само 

међусобној размени искустава и трансферу знања него и  развоју повезаности и сарадње 

других привредних актера као и самих локалних заједница. 

 

C.2 Резултати: 

 

Очекивани резултати су: 

- Стварање подстицајног амбијента за раст и развој предузетништва, малих и средњих 

предузећа у Банату са обе стране границе, оснаживање локалних заједница и организација које 

директно доприносе запошљавању младих да се успостави нови модел организовања подршке 

почетнике у пословању - основано 4 „Хаба“ (2 у Србији и 2 у Румунији) 

- Запошљавање младих кроз нове моделе пословног и просторног организовања, пошто је 

концепт „Хаба“ препознат као важан модел за превазилажење проблема незапослености 

младих - запослено 40 младих (20 у Србији и 20 у Румунији)  

- Успостављање прекограничне мреже „Хабова“ за иновативни развој и трансфер знања - 

успостављена прекогранична мрежа „Хабова“ 

Успешна реализација пројекта омогућиће да се остваре планирани пројектни резултати. 

Постављањем новог модела заједничког радног простора за запошљавања младих подстиче се 

развој предузетништва, малих и средњих предузећа , отвараја се нова радна места и пружа 

могућност за запошљавање младих који би својим радом и пословањем наставили да  

доприносе одрживом развоју локалних заједница.  

C.3 Активности:  
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I. Припремне активности 

 Укључивање свих релевантних заинтересованих страна за запошљавање 

младих 

 Дефинисање подршке за будуће кориснике „Хабова“ 

 

II. Изградња капацитета  „Хабова“ 

 Организовање обука за почетнике у бизнису 

 Успостављање „Хабова“ 

 Формирање прекограничне мреже „Хабова“ 

 Промотивне активности 

I. Припремне активности 

Радни пакет има за циљ:  

 

 повећање сарадње заинтересоиваних страна за запошљавање младих 

 повећање искоришћености расположивих ресурса за запошљавање младих 

 

II. Изградња капацитета  „Хабова“ 

Радни пакет има за циљ: 

 повећање  институционалних модела организовања 

 повећање капацитета будућих младих предузетника 

 повећање сарадње предузетника и привредних субјеката 

 повећање информисаности младих незапослених лица о могућностима 

самозапошљавања 

 

Предвиђени радни пакети обухватају низ активности које ће  обезбедити  успешну реализацију 

пројекта. 

D. Институционални оквир 

 

1. РЦР Банат 

2. Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Зрењанин 

3. Привредна комора Темишвар 

 

РЦР Банат је једна од првих развојних агенција која се бави регионалним развојем у АП 

Војводини, а коју су основале локалне самоуправе, привредне коморе, компаније и НВО.  

Након акредитације агенције 2011. године континуирано се ради на развоју сопствених 

капацитета и у складу са законом спроводи све поверене послове у области регионалног 

развоја. Агенција је већ препозната као један од  лидера у креирању и спровођењу активности 

развоја, регионалних иницијатива и међуопштинских веза у Банту. Све програме и активности 

које спроводе су у складу са националним, регионалним и локалним стратешким документима, 

а кључни приоритети су развој људских ресурса, развојна економија и изградња модерне 

инфраструктуре како би Банат постао привлачно место за живот и рад. 

ПКС – РПК Зрењанин гради своју богату традицију коморских активности у Банату још од 

1920. године. Данас РПК Зрењанин је организациони део ПКС који покрива територију 

Средњебанатског управног округа. 

ПКС – РПК Зрењанин својим члановима пружа широк спектар услуга у намери да се унапреде 

локалне привредне активности: има преко 1200 чланова и 3 општа удружења предузетника са  

4000 колективних чланова. Сем директних услуга члановима као што су давање савета и 

консалтинг, издавање одговарајућих докумената или увид у базе података, комора 
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континуирано ради на обједињавању мишљења својих чланова и њихових захтева према 

државним и локалним органима, едукацији представника чланова, промоцији и презентацији 

њихових групних и појединачних могућности. 

У сврху унапређења пословања ПКС – РПК Зрењанин свој рад и деловање непрекидно развија 

и иновира како би се подигао ниво пословања чланова кроз праћење светских трендова и 

примени неопходних стандарда. ПКС – РПК Зрењанин активно сарађује са представницима 

локалних самоуправа региона, институцијама и другим организацијама где год постоји општи 

или партикуларни интерес њених  чланова. У циљу побољшања услова за развој пословања 

привредника ПКС-РПК Зрењанин је до сада учествовала и имплементирала више пројеката 

како домаћих тако и међународних. Запослени у ПКС-РПК Зрењанин, као и сви чланови 

коморског система, су заинтересовани за сарадњу и активности које доприносе бољој 

пословној клими у друштвеној заједници. 

Привредна комора Тимиш је институција која је основана у интересу трговаца, индустријалаца, 

занатлија, привреде и пословног света, науке и образовања, привредног и економског система 

који је пролазио кроз различите фазе развоја и друштвеног уређења. 

Као један добро организован систем успела је да се прилагоди свим условима и променама  и 

успешно заступа интересе румунских предузећа и стварању повољних услова за њихову  

конкурентност и спремност да се укључе у тржиште Европске Уније.  

Привредна комора Тимиш је реализовала велики број пројеката, а искуства из тих пројеката су 

од великог значаја за сваки наредни.  

Искуство покретања иноватиног приступа запошљавања младих ће оснажити све три 

организације да препознају нове могућност за самозапошљавање младих, стварање нових 

радних места и развој предузетништва у наредном периоду. 

Успостављени „Хабови“, као и набављена опрема остају у власништву локалних самоуправа на 

чијој територији се налазе. 

E. Буџет (у еврима): 350.000 евра 

 

F. Распоред спровођења: 18 месеци  

 

G. Одрживост 

Успостављени „Хабови“  ће наставити са радом у обезбеђеним и опремљеним просторима и 

након завршеног пројекта. Локалне самоуправе на чијој територији се отварају „Хабови“  

имају интерес да подрже њихов рад у складу са законским регулативама, јер они могу да 

покрену точак предузетничког духа и са тим помогну развоју локалне економије. 

Простори ће  остваривати потребне приходе за несметан рад од чланарина, од издавања 

простора за догађаје, едукације, а такође ће се финансирати од спонзорства, донација и 

пројеката. 

Интернет  платформа - мреже „Хабова“  омогући ће  размену  знања и искуства свих корисника 

како би унапређивали своје активности  и  као пружаоци услуга наставили да  шире и  

развијају партнерства са локалним самоуправама, привредним субјектима и актерима из 

приватног сектора.   
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Предлог пројекта 

  

A. Основне информације  

A.1 Број: 3 

A.2 Назив: Запослимо незапослене 

A.3 Сектор: Образовање и здравствена заштита 

A.4 Локација: Средњи Банат и Жупанија Тимиш 

   

B. Циљеви  

 

B.1 Општи циљ(еви):  

 Унапређење развоја и доступности мрежа пружалаца социјалних услуга у локалним 

заједницама путем међусекторске сарадње на локалном нивоу у циљу пружања 

квалитетних социјалних услуга. 

 Унапређење капацитета пружалаца социјалних услуга обучавањем новог особља у 

руралном подручју у циљу смањења незапослености. 

 Унапређење запошљивости и смањење дуготрајне незапослености међу 

маргинализованим групама становништва, са посебним нагласком на лица 

незапослена дуже од годину дана и на Роме 

 

B.2 Сврха пројекта:  

Смањење дугорочне незапослености кроз унапређење и развој социјалних услуга. 

 

C. Опис 

 

C.1 Оправдање:  

 

Оба региона (Банат у Србији и Жупанија Тимиш) суочавају се са сличним изазовима по 

питању старије популације становништва. Статистика показује да се у великом делу европских 

земаља, као и у региону Баната, очекивани животни век продужио (76,3 жене и 73,6 

мушкарца), као и да садашње становништво мигрира у већа економска средишта. Старење 

становништва у смислу медицинског, социјалног и економског напретка је својеврсна победа. 

Међутим, старење доноси изазове за постојеће системе социјалне подршке и утиче на готово 

сва подручја живота. Старије становништво и припадници рањивих група, којих је све више, , 

имају потешкоће са приступом услугама, системима социјалне заштите и својим правима у 

институцијама овог система, с једне стране, а са друге све веће сиромаштво такође утиче на 

овај проблем. Приметно је да су проблеми повезани са пружањем социјалне и здравствене 

заштите старијим особама, особама са инвалидитетом и другим осетљивим групама, као и 

становништву уопште, заједнички свим земљама у региону. Посебан проблем, који је 

последица демографског старења становништва, представља чињеница да све више младих 

напушта „рурална подручја“, а институцијама недостатак капацитета за адекватну негу и 

заштиту права старих и особа са инвалидитетом. 
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Овим предлогом пројекта желимо да променимо ову ситуацију ангажовањем социјално 

нискоквалификованих незапослених жена из руралних подручја, како би могле да пружају 

услуге свим потенцијалним корисницима. Предност пројекта је побољшање координације 

између јавних и приватних (НВО) актера како би се превазишле препреке у области помоћи 

старијим и инвалидним лицима, подстичући их на партнерски рад на регионалном нивоу и 

пружање иновативних социјалних услуга за старије, како би им омогућио активан, здрав и 

самосталан живот у старости. 

Недостатак довољно развијених социјалних услуга утиче на старије особе и особе са 

инвалидитетом које су изоловане, често су усамљене и без могућности да иду по храну, са 

лошом хигијеном и простором у којем живе. 

Услуге и ванинституционална нега развијени су првенствено у већим градовима и развијеним 

областима, али највећи проблем представља територијална неравномерност пружања ових 

услуга. Основа за промену ове ситуације представља идеју о деинституционализацији и 

децентрализацији социјалних услуга, са циљем развоја услуга за старије особе у локалној 

заједници. Резултати овог пројекта у будућности би се проширили и пренели у друге регионе 

као позитивни примери добре праксе и пружиће прилику за ново запошљавање. 

 

C.2 Резултати: 

 

I. Организовани и одржани специјализовани тренинзи за 100 учесника 

II. Завршена радна пракса и запослило 40 људи током трајања пројекта  

III. Пружена услуга туђе неге за 200 корисника током трајања пројекта 

IV. Основано и акредитовано правно лице за пружање специјализоване услуге 

- туђе неге и специјализованих обука за будуће геронтодомаћице. 

 

C.3 Активности:  

 

• Специјализовани тренинзи за геронтодомаћице и медицинске сестре у трајању од 

три месеца 

• Специјализована радна пракса у геронто центрима у трајању од два месеца 

• Пружање услуга за старије и немоћне особе у руралним областима у трајању од 

10 месеци 

• Набавка потребне опреме 

• Оснивање специјализованог правног лица за пружање геронто-здравствених 

услуга и едукације 

 

D. Институционални оквир 

 

Предвиђена тела за спровођење пројекта јесу минимум две локалне самоуправе (по једна из 

Србије и Румуније), РЦР Банат, затим центри за социјални рад, где сви они чине 

институционални оквир. Велико искуство и законом обавезујућа права и обавезе у многоме 

подстичу опредељеност и потребу за реализацију овог и пројекта. С обзиром да предлог пројекта 

доприноси имплементацији стратегије ЕУ 2020, јер је директно повезан са једним од пет 

основних циљева (“Сиромаштво и социјална искљученост - Смањење броја људи који живе у 

сиромаштву / социјалној искључености или у ризику од таквог живота“), али истовремено 

тематски доприноси поштовању Повеље Европске уније о основним правима, заштити људског 

достојанства, забрани дискриминације којим се предвиђа једнакост у сфери основних људских 

потреба, као што су право на рад и адекватну здравствену заштиту, логично је да 
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институционални оквир чини партнерство институција и организација из јавног, приватног и 

НВО сектора, које форе споменута докунета обавезују на поштовање и чињење. 

 

E. Буџет (у еврима): 500.000 евра 

 

F. Распоред спровођења: 18 месеци 

 

G. Одрживост 

Пројекат треба да окупи минимум четири партнера, око заједничке идеје, са снажним осећајем 

друштвене одговорности, представљајући прави пример међусекторске сарадње. С једне 

стране, то су локалне самоуправе са интегрисаним приступом планирању локалног развоја 

(паралелно решавање проблема из сфере економије, социјалних проблема и проблема животне 

средине), које траже приступачнију социјалну и здравствену помоћ и већу социјалну кохезију, 

a са друге,  развојне агенције, центри за социјални рад и/или струковна удружења. 

Осим директног и званичног партнерства током реализације пројекта предвиђена је и сарадња 

са другим јавним организацијама ( службе за запошљавање, геронто центри и центри за 

социјални рад).  Друга кључна тачка у пројекту јесте оснивање новог правног лица које ће  

очувати постигнутие резултате и континуирано их унапређивати кроз успостављена пројектна 

партнерства. 
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Предлог пројекта 

  

A. Основне информације  

A.1 Број: 4 

A.2 Назив: Истражи свој бизнис 

A.3 Сектор: Запосленост и мобилност радне снаге 

A.4 Локација: Банат, Србија и Жупанија Тимиш 

   

B. Циљеви  

 

B.1 Општи циљ(еви):  

 Унапређење знања и вештине из области предузетништва у прекограничном 

региону; 

 Подизање свести локалних заједница о значају неформалног образовања, 

целоживотног учења и менторског програма за оснаживање и развој 

предузетничког амбијента код младе популације.  

 

B.2 Сврха пројекта:  

Допринос смањењу дугорочне незапослености и повећању запошљивости младих 

незапослених лица и развој прекограничног региона као напредног друштва 

заснованог на знању. 

 

C. Опис 

 

C.1 Оправдање:  

 

Стопа незапослености младих значајно је изнад европског просека и износи 15 и више 

процената у пограничном подручју Србије и Румуније. У таквим околностима незапосленост је 

постала најзначајнији изазов са којим се сусрећу, како млади у Србији, тако и у Румунији. 

Наведени проблеми још су израженији у руралним и слабије развијеним подручјима као што је 

Банат. Да би се постигао циљ, потребно је континуирано улагање у развој предузетничке 

културе засноване на знању, али и на унапређење знања и вештина младих. У данашњем добу 

глобализације и либерализације тржишта, стицање нових знања и вештина постаје начин 

живота, а доживотно учење један од кључева за опстанак у овом сценарију. Људски капитал 

најзначајнији су ресурс у модерној економији, који захтева већа улагања која треба да доведу 

до подизања нивоа пословне активности и смањења незапослености. Европска унија је 

препознала смисао за иницијативу и предузетништво као једну од осам кључних компетенција 

за доживотно учење. Ова кључна компетенција односи се на развој способности да се идеја 
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претвори у дело и подразумева развој ставова (иновативност, преузимање ризика, 

креативност), знања (планирање и управљање предузећем) и вештина (комуникација, 

способност за рад у тиму итд.) 

Сектор малих и средњих предузећа и предузетништва, процентуално упошљава највише радне 

снаге, те самим тим представља снажан ослонац укупном економском развоју. Развој овог 

сектора је нарочито важан како за индустријске центре, тако и за мање средине, како  

економски прогрес не би био заснован само на успешности пословања неколико већих 

привредних система. Управо ова димензија даје посебну тежину свеприсутној потреби за 

озбиљнију подршку развоју МСП сектора, и то нарочито у оним срединама које су оптерећене 

константном миграцијом младих у потрази за квалитетнијим  животним приликама и 

запослењем, што доводи до демографског пражњења одређених географских подручја и 

губитка интелектуалног потенцијала. 

Омладинско предузетништво се намеће као кључно решење и средство за развијање људског 

капитала неопходног за будућност, ослобађање привредног потенцијала младих и 

промовисање одрживог раста. Неки од основних проблема везаних за незапосленост младих 

јесу: 

• недостатак практичног радног искуства;  

• недостатак знања, вештина и мотивисаности за професионално остваривање;  

• недостатак одређених профила на тржишту рада; 

• недовољно подстицајних мера за запошљавање младих;  

• недовољно информисање о могућностима запошљавања, усавршавања, 

потребама тржишта; 

• недовољна подршка развоју предузетништва младих; 

• недовољно развијена међуинституционална сарадња;  

• недовољна сарадња образовних институција, привреде и служби за запошљавање; 

 

Како је немогуће приступити свим наведеним проблемима у једној акцији, пројекат тежи да 

створи амбијент који ће погодовати развоју омладинског предузетништва у региону, кроз 

приближање појма предузетништва и предузетничке културе, пружајући могућност да 

афирмацијом сопственог предузетничког духа прошире своје видике и креирају себи посао. 

 

C.2 Резултати: 

 

 180 младих незапослених лица са обе стране границе је стекло основна знања из 

области предузетништва, као и валидан сертификат за започињање сопственог бизниса; 

 Развијено 60 пословних идеја; 

 Успостављено најмање 20 нових привредних субјеката; 

 Унапређена информисаност циљних група о значају неформалног образовања, 

целоживотног учења и менторског програма за оснаживање и развој предузетничког 

амбијента код младе популације;   

 

C.3 Активности:  

 

Активност 1.  Спровођење програма обука за незапослене 
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1.1. Јавни позив и избор учесника  

Јавни позив за незапослена млада лица ће бити објављен у медијима, а 

заинтересовани кандидати ће у пријави поред основних информација о 

образовању, морати да наведу и своје афинитете, област предузетништва у којој 

би се опробали и начелну пословну идеју. Коначну селекцију кандидата ће 

изршити Стручна комисија сачињена од представника чланова пројектног тима. 

У обзир ће бити узети поред пословне идеје и афинитети незапослених лица, 

претходно радно искуство, формално и неформално образовање. Приликом 

селекције, посебно ће се водити рачуна о припадницима посебно угрожених 

група (на пр. младе особе са инвалидитетом, младе жене, млади из сорамшних 

породица, млади Роми и Ромкиње и сл. 

 

1.2. Основна обука из предузетништва 

Предвиђена је обука младих незапослених лица у више група од по 10 лица. 

Основна обука ће трајати 4 недеље (20 радних дана) и детаљно ће обухватити све 

важне сегменте у области предузетништва: 

 Трансверзалне вештине (мотивација, тимски рад, аналитичност, 

комуникативност, сампоуздање, фокус, концентрација, селекција 

приоритета..) 

 Предузетничке вештине, вештине преговарања, лидерства, менаџмент и 

организација људи, правилно доношење одлука у пословном окружењу.  

 Покретање и вођење бизниса, предузетништво и правни аспекти 

пословања, маркетинг, продаја и организација продаје, пословна употреба 

информационих технологија, иновације. 

 Развој општег пословног модела и израда бизнис плана, управљање 

финансијама. 

 

1.3. Елиминационо такмичење 

Након основне обуке из предузетништва, полазници ће добити краћи временски 

период за развој сопственог пословног модела који треба да покаже тржишну 

исплативост бизниса, а тренери ће им бити на располагању за менторску 

подршку. На елиминационом такмичењу учесници ће појединачно представити 

своје пословне моделе, а стручна комисија ће изабрати 60 најбољих и 

најперспективнијих које ће се квалификовати у следећу фазу пројекта.  

 

 

Активност 2: Креирање нових бизниса 

 

2.1. Напредна oбука из предузетништва - „Развој пословне идеје“  

За 60 најбољих учесника са обе стране границе, који буду имали 

најперспективније пословне идеје, организоваће се двомесечна напредна обука, 

током које ће одабрани полазници са менторима детаљно развијати своје 

пословне идеје и пролазити кроз све аспекте пословања. Током напредне обуке 

полазници ће активно проводити време у партнерским организацијама, где ће им 

на располагању бити ментори, ескперти са вишегодишњим искуством у области 

менторског и консултатског рада са привредом. Улога ментора ће бити пружање 

континуиране подршке у развоју пословних идеја, што подразумева: дефинисање 

циља и држање фокуса на циљ који се жели достићи у пословању према СМАРТ 

моделу, подршка у имплементацији одређених пословних активности у правцу 

достизања дефинисаног циља, анализа тренутне ситуације коришћењем SWОТ 

анализе, помоћ у дефинисању мисије и визије пословања, дефинисање кључног 
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фактора успеха, дефинисање стратегије пословања, маркетинг стратегије, 

дефинисање акционог плана, што ће за резултат имати комплетно припремљен и 

до детаља развијен пословни план. Поред сталног менторског ангажмана 

експерата, полазницима ће бити на располагању и придружени пројектни 

сарадници-експерти из привредних. Обука ће обухватити како рад у канцеларији, 

тако и рад на терену, са посетама успешним фирмама и партнерским 

институцијама.  

 

2.2. Избор најбољих пословних идеја и самозапошљавање младих 

Сви учесници који су прошли програм напредне обуке „Развој пословне идеје“ ући 

ће у програм процене тржишне остваривости пословних планова, од стране 

стручне комисије. Комисија ће разматрати све аспекте пословног плана, са 

посебним акцентом на потенцијал развоја новооснованог привредног субјекта и 

могућност генерисања новог запошљавања. Од 60 учесника, односно 60 развијених 

пословних планова, биће одабрано 20, који ће бити награђени износом у висини 

процењених (минималних) фиксних трошкова за једног запосленог за годину дана, 

док ће обавеза награђених учесника бити да региструју приватни За новоосноване 

привредне субјекте биће обезбеђена и нефинансијска консултантска подршка од 

стране пројектних партнера у наредних годину дана, у циљу подршке даљем расту 

и развоју.  

 

 

D. Институционални оквир 
 

Институционални оквир за спровођење пројекта укључује представнике сва три сектора (јавни, 

приватни, НВО), дајући тако прилику широј друштвеној заједници да се активно укључи у 

креирање модела економског развоја намењеног младима са обе стране границе. Пројектни 

конзорциум чиниће развојне агенције са територији Баната у Србији (РЦР Банат, РРА 

Панонрег и РРА Јужни Банат), затим привредне коморе на територији Баната у Румунији 

(Темишвар, Караш-Северина и Мехединци), док ће сарадници на пројекту бити  успешни 

привредни субјекти – ментори, по минимум три са обе стране границе. 

 

Вишедеценијско искуство свих пројектних партнера, основа је да се реализација свих 

пројектних активности организује следећим методама: 

 Посвећени партнерски односи и посвећеност учешћа свих партнера (што 

гарантује ефикасно спровођење пројекта и осигураће његову будућу одрживост).  

 Добро организован пројектни тим: (обезбедиће бољу поделу задатака и обавеза 

између чланова тима и допринети ефикасној интерној евалуацији. Планирање је 

једна од основних метода у целом пројекту).  

 Јасна координација (јасна организација и детаљно извештавање ће послужити 

сврси поузданог менаџмента, имајући јасну евиденцију о активностима, 

средствима и заједничким акцијама од стране партнера).  

 Подуговарање (у циљу достизања пројектних циљева и резултата, неопходно је 

доделити уговоре екстерним стручњацима и организацијама, које професионано 

реализују неке активности пројекта (нпр. реализација тренинга, припрема и 

штампање промотивних материјала…).  

 Интерактивна теоријска обука и менторинг подршка (полазници ће проћи кроз 

интерактивну теоријску обуку која ће подразумевати примену метода презентације, 

рад у малим групама, подстицање дискусија и практичне примере и вежве. 
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Напредна обука из области предузетништва предвиђа континуирану менторинг 

подршку релевантних експерата прилагођену потребама сваке специфичне 

пословне идеје полазника. Ангажман ментора и партнера из привреде биће 

специфично одређен и прилагођен свакој пословној идеји понаособ. Сви учесници 

који ће активно учествовати на прогамима обука, биће у могућности да стекну нове 

вештине и компетенције, неопходне за нове изазове који их чекају).   

 Једнаке могућности (стручна комисија ће приликом избора учесника у пројекту 

поштовати територијалну покривеност и водити рачуна о припадницима посебно 

осетљивих група младих незапослених лица као што су младе особе са 

инвалидитетом, младе жене, млади из сирамшних породица, млади Роми и 

Ромкиње и сл). 

 Подизање свести јавности (посредством промотивних алата биће направљен 

дуготрајни утицај на циљне групе упознавајући их са пројектним циљевима и 

резултатима; ово ће бити додатни бонус пројектној одрживости у будућности - 

након завршетка пројекта).  

 Активно учешће циљних група (од велике је важности за реализацију свих 

пројектних активности и постизање жељених циљева. Ово ће се постићи путем 

промотивних и информативних активности ка циљним групама од стране свих 

пројектних партнера, фокусирајући се на важност њиховог учешћа у решавању 

проблема незапослености младих).  

 Транспарентност (обезбедиће да сва млада незапослена лица путем јавног позива 

објављеног у регионалним медијима биду позвана да се пријаве и узму учешће у 

пројектним активностима, а све одлуке ће бити донете по унапред дефинисаним 

критеријумима). 

 

 

E. Буџет (у еврима): 600.000 

 

F. Распоред спровођења: 12 месеци 

 

G. Одрживост 

По завршетку имплентације пројекта пројектни конзорцијум ће и надаље, у разумном времену, 

пратити рад привредних субјеката основаних у оквиру пројекта и пружати им нефинансијску 

подршку у њиховом будућем раду и развоју. Овим пројектом тежимо да докажемо ефикасност 

и ефективност оваквог иновативног приступа решењу проблема незапослености младих, како 

би тај модел могао бити имплементиран и у другим регионима. И након завршетка пројекта 

наставиће се са праћењем ефикасности употребљеног механизма, његовим даљим развојем и 

применом, као и пружањем подршке у развоју предузетништва код младих. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Име пројекта: Оснаживање Баната кроз реалну потражњу – ЕБРД – eMS: RORS-389 

Уредник: Регионални центар за друштвено-економски развој - Банат 

Датум објављивања: Јул 2020 

Садржај овог материјала не представља званични став Европске уније. 

У случају притужби, контактирајте нас слањем имејлана адресу: romania-serbia@mdrap.ro 

Сарадња изван граница! 

Интерег-ИПА Програм прекограничне сарадње Румунија-Србија је 

финансиран од стране Европске уније у оквиру инструмента за 

претприступну помоћ (ИПА II) и суфинансиран од стране држава 

учесница програма. 

 


