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Министарке Жељка Цвијановић и Верица Калановић разговaрале у Бањалуци о
пројекту Подриње
Mинистарка за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске Жељка
Цвијановић разговарала је данас у Бањалуци са министарком регионалног развоја и
локалне самоуправе Србије Верицом Калановић на тему реализације пројекта за развој
Подриња. На састанку је истакнуто да пројекат "Подриње" представља конкретизацију
специјалних односа између Србије и Републике Српске. Пројекат подразумијева
сарадњу у седам области – инфарструктуре, пољопривреде, туризма, енергетике,
подршке малим и средњим предузећима, здравства и културе, а реализоваће се на
локалном, регионалном и националном нивоу.

Министарка регионалног развоја и локалне самоуправе Србије Верица Калановић
нагласила је да су приоритети у области инфраструктуре ојачавање попречних веза
кроз изградњу моста Љубовија - Братунац, реконструкцију моста Бајина Башта Скелани и низа других попречних веза које ће омогућити бољу комуникацију људи и
роба са стране Републике Српске и Србије. У области пољопривреде то подразумијева
подршку произвођачима органске хране, едукацију и обједињавање заједничке понуде,
додала је она.

Министарка је истакла и значај сарадње у енергетици која подразумјева низ пројеката,
подршку развоју малих и
средњих
предузећа и навела да у области културе, туризма и здравства постоје огромни
потенцијали за сарадњу.

Министарка за еконосмке односе и регионалну сарадњу Републике Српске Жељка
Цвијановић рекла је да већ постоји сарадња у области инфраструктуре, на енергетском
плану, на изгрдањи Андрић града али да је циљ да буде што више таквих пројекта.
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"Нама је циљ да сарадњу коју имамо употпунимо и са другим мањим пројектима који ће
допринијети квалитету живота људи", истакла је министарка Цвијановић.

Носиоци програма реализације овог пројекта биће два министарства, а циљ је да се
унапрједи квалитет живота 1,3 милиона људи који живе у области Подриња у 13
општина у Србији и 12 у Републици Српској које су обухваћене овим пројектом. У
пројекат су укључене двије привредне коморе из Републике Српске и три из Србије.

У складу са Протоколом о сарадњи на реализацији пројекта “Подриње” који су у октобру
потписале двије владе, договорено је да ће у имплементацији Пројекта учествовати
више министарстава, општина , градова и привредних комора.

До 15.02.2013. године формираће се Радна група која ће доносити одлуке од
стратешког значаја. Радном групом ће копресједавати министри надлежни за послове
регионалног развоја у Влади Републике Српске и Републике Србије. Чланови Радне
групе ће бити, поред представника носиоца Пројекта, представници ресорних
министарстава, Представништва Републике Српске у Србији, подручних и регионалних
привредних комора и представници Савјета корисника Пројекта. Радна група ће до
01.03.2013. године усвојити Платформу као основни плански документ Пројекта и
Акционог плана за реализацију Пројекта за развој Подриња.

Усљед вишестепеног и вишесекторског приступа Пројекту предвиђено је да управљање
Пројектом буде у два нивоа:

- Одбор за управљање Пројектом чије је основно задужење избор приоритетних
пројеката који ће се предлагати за финансирање на годишњем нивоу, усвајање планова
иплементације пројеката, праћење и спровођење акционог плана и извјештавање
носиоца пројеката о реализацији,

- Савјет корисника Пројекта који ће чинити представници градова и општина које су
обухваћене пројектом а чије је основно задужење давање локалних и међуопштинских
инцијатива за иплементацију пројеката.
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