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Шта је ИПА? 
 

Од 2007. године Европска унија дефинише нову генерацију претприступне помоћи 

намијењену земљама са перспективом чланства у ЕУ. Инструмент претприступне помоћи 

(ИПА) је програм бесповратне финансијске подршке ЕУ са циљем подршке земљама 

корисницама у усвајању и спровођењу политичких, правних, административних, 

институционалних, економских и друштвених реформи. Ове реформе је потребно 

спровести како би се постигла усклађеност са вриједностима Европске уније те постепено 

усвојиле политике, правила, праксе и стандарди потребни за достизање пуноправног 

чланства у ЕУ. За период 2014 - 2020 важећи је инструмент ИПА II, а у припреми је 

инструмент ИПА III за период 2021 - 2027. 

Која је разлика између ИПА I и ИПА II? 
 

У оквиру пријашњег Инструмента претприступне помоћи (ИПА), који се односио на 

буџетски период Европске уније 2007 - 2013, Босна и Херцеговина као земља потенцијални 

кандидат за чланство у ЕУ користила је средства у оквиру прве двије ИПА компоненте: 

Компонента I (Помоћ у транзицији и изградњи институција) и Компонента II 

(Прекогранична сарадња). Остале три компоненте (Регионални развој, Развој људских 

капацитета и Рурални развој) су биле доступне искључиво земљама са кандидатским 

статусом. 

Уредбом о успостављању инструмента ИПА II за буџетски период 2014 - 2020. укида се 

подјела на пријашњих пет компоненти, а уводе се подручја политика у оквиру којих се 

спроводе различите интервенције. Финансијска помоћ је овог пута доступна у свим 

подручјима политика, без обзира да ли земља има статус кандидата или потенцијалног 

кандидата.   

Подручја политика су, према новој Уредби, подијељена на: 

(а) реформе током припреме за чланство у Унији и са њима повезана изградња институција 

и капацитета 



(б) друштвено-привредни и регионални развој 

(в) запошљавање, социјалне политике, образовање, промицање равноправности полова и 

развој људских потенцијала 

(г) пољопривредни и рурални развој 

(д) регионална и територијална сарадња 

Важна новина која је уведена за кориштење ИПА II је тзв. секторски приступ који 

подразумијева постојање секторских стратегија у држави корисници за цијелу територију 

државе кориснице, тј. секторских цјелодржавних стартешких докумената те је с тим везано 

учествовање у појединим  подручјима ИПА II. 

Секторским приступом промовишу се структуралне реформе које ће помоћи у 

трансформацији одређеног сектора и његовом усклађивању с ЕУ стандардима.  

 

Који су сектори укључени у ИПА II? 
 

Сектори који су укључени у ИПА II за добивање подршке су: Демократија и добра управа,  

Правда и основна права, Унутрашњи послови, Конкурентност и иновације, Образовање, 

запошљавање и социјалне политике те Транспорт, Животна средина и климатске промјене, 

Пољопривреда и рурални развој и Енергија који су накнадно укључени, а након усвајања 

цјелодржавних секторских стратегија. 

Колико је средстава БиХ имала на располагању кроз ИПА II? 
 

У оквиру ИПА II, за Босну и Херцеговину су у период 2014-2020 алоцирана средства од око 

552 милиона евра и то:1 

Демократија и добра управа - 106.6 милиона евра 

                                                           

1
 хттпс://ец.еуропа.еу/неигхбоурхоод-енларгемент/инструментс/фундинг-бy-цоунтрy/босниа-

херзеговина_ен 



Правда и основна права -  116.6 милиона евра 

Животна средина, климатске промјене и енергија - 114.2 милиона евра 

Транспорт 41.7 - милиона евра  

Конкурентност и иновације, Пољопривреда и рурални развој - 99.4 милиона евра  

Образовање, запошљавање и социјалне политике - 73.8 милиона евра 

 

Ко може бити корисник ИПА? 
 

Основна намјена средстава ИПА је помоћ БиХ при испуњавању услова за чланство у ЕУ, 

примарно јачањем институција. Зато су главни корисници ИПА средстава  институције. 

Осим институција корисници средстава ИПА могу бити и предузетници, организације 

цивилног друштва, академска заједница, развојне агенције, јединице локалне самоуправе, 

пољопривредници/пољопривредна газдинства. 

Ко је задужен за програмирање средстава из ИПА-е? 
 

БиХ је успоставила функцију Државног ИПА координатора (ДИПАК)  коју обавља 

директор Дирекције за европске интеграције. ДИПАК-у су, према Оквирном споразуму за 

ИПА ИИ, прописане одговорности и посебна улога "главног партнера Европској комисији 

за свеукупни поступак стратешког планирања, координације програмирања, надзирања 

провођења, процјене и извјештавања о помоћи  ИПА II“.  

ДИПАК организује процесе планирања и програмирања посебних  пакета помоћи за БиХ у 

којима учествују све релевантне институције у БиХ, а обављају се посебне консултације и 

са цивилним друштвом и донаторском заједницом. БиХ је испрограмирала сва расположива 

средства из ИПА II за БиХ. Потписани су сви финансијски споразуми с Европском 

комисијом, осим споразума за пакет  ИПА 2020 чија је процедура у току. Потписивањем 

ових споразума испрограмирана финансијска средства постају оперативна те Делегација 

ЕУ у БиХ спроводи даље процедуре реализације тендера, уговарања, праћења реализације 



уз исплате ангажованим експертима, односно организацијама или фирмама које су 

потписале уговор за реализацију пројеката.  

Посљедње податке о уговореним и искориштеним средствима из ИПА-е алоцираних Босни 

и Херцеговини можете наћи на: 

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22687&langTag=bs-BA  

Шта су ИПА програми прекограничне сарадње? 
 

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке 

сарадњи институција у пограничним областима сусједних држава. Програми представљају 

финансијску подршку сарадњи пограничних територија сусједних држава (прекогранична 

сарадња) или сарадњи дијелова или цијелих држава (транснационална сарадња), са циљем 

промовисања добросусједских односа и социо-економског развоја кроз заједничке локалне 

и регионалне иницијативе. 

У колико ИПА програма прекограничне сарадње учествује БиХ? 
 

У оквиру ИПА II (2014-2020) БиХ учествује у три програма прекограничне те још три 

програма транснационалне сарадње. 

1.       Програм прекограничне сарадње Хрватска-Босна и Херцеговина-Црна Гора 

2.       Програм прекограничне сарадње БиХ – Црна Гора 

3.       Програм прекограничне сарадње Србија - БиХ 

4.       Јадранско-јонски програм транснационалне сарадње (Interreg ADRION) 

5.       Дунавски транснационални програм  (Interreg Danube) 

6.         Медитерански програма транснационалне сарадње (Interreg MED) 

 

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22687&langTag=bs-BA


На који начин се може аплицирати на пројекте у оквиру програма 
прекограничне сарадње? 
 

Ови програми се имплементирају углавном путем јавних позива за подношење пројектних 

приједлога који се периодично објављују. Постоји и могућност финансирања посебних 

стратешких пројеката изван јавних позива, уколико се земље учеснице усагласе и уколико 

је такав пројект идентификован већ у програмском документу.  

Финансирају се искључиво непрофитне активности у програмском подручју, а 

прихватљиви апликанти су углавном непрофитне правне особе, нпр. јавне институције на 

свим нивоима, општине, јавна предузећа (али не она која имају комерцијални и/или 

индустријски карактер), образовне установе, институти, туристичке заједнице, НВО-и, 

удружења грађана, пословна удружења, привредне коморе, агенције за развој МСП  итд. 

 Које конкретне користи од ИПА-е имају грађани? 
 

Када се средствима ИПА-е суфинансирају инфраструктурални пројекти, попут изградње 

цесте, реконструкције жељезничке пруге, изградње депонија за одговорно управљање 

отпадом, сакупљача оборинских и канализационих вода, поправки мостова или обнове 

споменика културе, директна корист за грађане је очита. Вјештине, знања или алати које 

институције добију посредством ИПА пројеката доводе до пружања боље и брже услуге 

грађанима.  

 

 


