Извод из Програма развоја Подриња
IV ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПРОГРАМА ПОДРИЊЕ
Институционални оквир за реализацију Програма Подриње састоји се из три нивоа:
− међувладин ниво – чине Влада Републике Србије и Влада Републике Српске, односно ресорно

надлежна министарства);
− регионални ниво – укључује регионалне привредне коморе и регионалне развојне агенције у
Републици Србији, а у Републици Српској подручне привредне коморе и Републичку агенцију за
развој малих и средњих предузећа;
− локални ниво – градови и општине.
Осим владиних и општинских структура, у поједине пројекте могу бити укључени невладин сектор
и организације цивилног друштва.
Носиоци Пројекта:
Министарство привреде Републике Србије и Министарство за економске односе и регионалну
сарадњу Републике Српске.
Координатор оперативних активности: Представништво Републике Српске у Републици Србији.
Управљачку и организацију структуру Пројекта чине институције Републике Српске и Републике
Србије, а доношење одлука заснива се на координацији, синхронизацији и консензусу међу
странама.
• Одбор за управљање пројектом (Одбор) – доноси одлуке од стратешког значаја и усваја
стратешко-планске документе и акционе планове за њихову реализацију (Програм развоја
Подриња као основни плански документ и Акциони план за његову реализацију). Одбором ће
копреседавати министар надлежан за регионални развој у Влади Републике Србије и Републике
Српске. Чланови Одбора су ресорни министри надлежни за инфраструктуру, пољопривреду,
туризам, енергетику, животну средину, МСП, локалну самоуправу, здравство и културу и шеф
Представништва Републике Српске у Србији.
• Радна група – припрема Програм развоја Подриња и Акциони план за његову реализацију, врши
избор приоритетних пројеката који ће се предлагати за финансирање на годишњем нивоу, усваја
планове имплементације Програма, прати спровођење Акционог плана и извештава носиоце
пројекта о реализацији. Радну групу чине представници носиоца пројекта - ресорних
министарстава у чијем се домену налазе пројекти и мере предложене за финансирање,
Представништва Републике Српске у Србији и представници Савета корисника Програма, испред
подручних и регионалних привредних комора и општина из Републике Српске и Србије.
• Савет корисника Програма (Савет) – подстиче локалне и међуопштинске иницијативе за
имплементацију појединачних пројеката. Савет може, након добијања стратешких одредница од
стране Одбора, давати предлоге за измену и допуну Програма развоја Подриња, како би се
обезбедио утицај локалних самоуправа и корисника Програма у формулисању стратешких
смерница. Чланови Савета су представници свих градова и
општина укључених у пројекат и подручних и регионалних привредних комора из Републике Србије
и Републике Српске. Градови и општине могу поверити заступања асоцијацији градова и општина,
канцеларијама за локални економски развој (КЛЕР), развојним агенцијама.

Карта 2: Пословна инфраструктура
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Период имплементације:
Предвиђено је да се Програм развоја Подриња усвоји за период од пет година (2015-2020.), а Акциони
план за спровођење програма да се донесе за период од пет година, уз обавезно усаглашавање на
годишњем нивоу и подношење извештаја владама Републике Српске и Републике Србије. Такође,
предвиђена је и израда ажурираног Акционог плана за период 2016-2020.
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Побољшање привредног амбијента на регионалном и локалном нивоу један је од стратешких
циљева Министарства привреде Републике Србије и надлежних институција Републике Српске, а
његово формирање резултат је потребе максималног коришћења локалних потенцијала и
регионалних предности у циљу интегралног развоја Републике Србије и Републике Српске. Осим
тога, неопходно је повезивање и координација институција на свим нивоима (централни,
регионални и локални) – подстицање међуопоштинске, међурегионалне и прекограничне сарадње,
као и јачање привредне сарадње и конкретизација специјалних веза између Републике Српске и
Републике Србије.
Ради обезбеђења равномерног регионалног развоја у Србији утврђен је минимилан број
регионалних развојних агенција које морају да буду акредитоване у Подрињу (за укупно 5 региона
у Србији утврђено је 12 агенција). Према регионалној подели Србије, регион Војводине припадају
две јединице локалне самоуправе (Сремска Митровица и Шид), а остали градови и општине с
десне стране реке Дрине припадају региону Шумадије и Западне Србије.
Сваки регион се састоји од једног или више округа, а подручју Подриња припада укупно 4 округа
(Сремски округ – припада региону Војводине; Златиборски, Колубарски и Мачвански округ –
припадају региону Шумадије и Западне Србије). На основу географског подручја деловања, од
укупног броја акредитованих регионалних развојних агенција у Србији, у Подрињу послују
Регионална развојна агенција „Златибор” и Регионална развојна агенција „Срем”.
Иначе, од 2005. године, уз подршку Европске уније, у Србији је почела постепена трансформација
Регионалних агенција за развој малих и средњих предузећа у Регионалне развојне агенције, а
мрежом регионалних развојних агенција координира Национална агенција за регионални развој.
У Републици Српској регионална организација није административно уређена због чега је
организација развојних агенција нешто другачија. Основни циљ њиховог деловања је исти,
односно, усмерен је према целокупном друштвено-економском напретку локалних заједница,
путем јачања привреде, промоције културно-историјског наслеђа, отварања нових радних места и
смањења сиромаштва. У том циљу на подручју Републике Српске регистроване су Републичка
агенција за развој малих и средњих предузећа (РАРС) и 14 градских/општинских развојних
агенција. Од наведеног броја агенција, у Подрињу евидентиране су Агенција за развој малих и
средњих предузећа општине Бијељина и Агенција за развој малих и средњих предузећа општине
Угљевик (УГРА).
На основу анализе развијености инфраструктуре за управљање локалним економским развојем у
Републици Српској, препознат је проблем неефикасне комуникације и недовољне размене
информација међу локалним заједницама. У циљу превазилажења овог проблема РАРС је, у оквиру
програма подршке локалног економског развоја, успоставио једну јединствену платформу, тј.
креиран је тзв. портал за локални економски развој (скраћено портал ЛЕР). Осим тога, на овом
порталу постоји и база пословне инфраструктуре коју корисници допуњују и ажурирају по потреби.
Подршку локалном и регионалном развоју, кроз своје делатности, пружају и коморски системи у
Републици Србији и Републици Српској. Разграната коморска мрежа Србије обухвата 16
регионалних комора од којих Подрињу припадају три (Сремска Митровица, Ваљево и Ужице).
У Републици Српској нема званичне поделе на регионе, као што је то случај у Србији, али је
коморски систем организован према територијаном принципу, а општине с подручја Подриња
гравитирају према ППК Бијељина, ППК Источно Сарајево и ППК Требиње (због Фоче).
Због свог значаја и утицаја на укупне развојне процесе на свом подручју деловања, у реализацију
Програма развоја Подриња укључене су, поред 16 градова и општина из Србије и 15 општина из
Републике Српске, као и три Регионалне привредне коморе из Србије, као и две подручне
привредне коморе из Републике Српске (Бијељина и Источно Сарајево).
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Програм Подриње је стратешки оквир за унапређење прекограничне сарадње Републике Србије и
Републике Српске – припрема интегрисаних пројеката, мера и активности за економски и
социјални развој.
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