
НЕКИ ОД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКАТА ЕУ ПРОГРЕС-а  
У ОПШТИНИ БОСИЛЕГРАД 

  

                                             
 

На симболичан начин, формирањем „најдужег кола“, учесници међународног фолклорног 
фестивала ''Босилеградско краиште пева и игра", на челу са председником општине 
Босилеград Владимиром Захаријевим, послали су поруку мира и сарадње међу народима 
који живе на Балкану. У колу је било представника православне и муслиманске 
вероисповести, свих националних мањина које живе у Босилеграду као и осталих гостију 
фестивала. 

                            

''Босилеградско краиште пева и игра'' је трећи по реду међународни фолклорни фестивал 
који је у Босилеграду одржан од 27. јула до 2. августа 2011. године и на коме је 
учествовало више од 21 фолклорног ансамбла из разних крајева Србије, Бугарске, 
Македоније као и из Француске. 
Једна од вредности фестивала је што окупља играче из разних крајева и показује да поред 
различитости у културној баштини фолклорне игре и народне ношње свих етничких група 
имају и доста међусобних сличности. 
''Нема много оваквих манифестација у Босилеграду, а ми се целе године припремамо да 
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фестивал што боље организујемо и он полако, али сигурно, добија епитет традиционалног 
и представља највећи културни догађај. Фестивал је ревијалног карактера и најважније је 
што се млади људи из свих крајева света друже у Босилеграду“ каже председник општине 
Босилеград Владимир Захаријев.  
 

                      
 
Подршку овогодишњем фестивалу су пружиле Европска унија и Влада Швајцарске преко 
Програма европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС, а део средстава издвојиле су 
Влада Републике Србије и општина Босилеград. 
 

 

 

 
У башти Лиле Митове скоро сваки парадајз је тежак бар пола килограма. Лила поносно 
показује на саднице и каже да је на месту дугачких, уредних леја до пре годину дана 
растао коров. Она је представница једне од 25 ромских породица које су током 2011, кроз 
пројекат невладине организације Оптимист и општине Босилеград, уз подршку Европске 
уније и Владе Швајцарске, обезбедиле својој породици сезонски посао и храну. 
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''Једног дана, зову нас из Центра за социјални рад. Кажу, почео је пројекат ''Градинари''. 
Можете добити семе кромпира, пасуља, бораније, цвекле, лука, тиквице, шаргарепе и 
расаде парадајза, купуса, паприке и краставца. Муж и ја смо се одмах пријавили. Ми 
имамо пет ћерки и живот није лак'', каже Лила. ''Дали су нам бесплатно њиву где да 
садимо, механизацију и ђубриво. И ето га резултат'', смеши се Лила гледајући у плод 
парадајза. 
За осам месеци, колико је трајао пројекат, 117 директних корисника усавршавали су своја 
знања за рад на пољопривредном имању, учећи о начину сејања, наводњавању, плевењу, 
заштити и ђубрењу. На тај начин дали су и допринос ревитализацији села. С друге стране, 
становници Босилеграда су се још једном подсетили како Роми тешко живе и добили 
прилику да покажу своју солидарност. Оно што је посебно битно је да су већином жене 
биле носиоци пројекта - њих 22 од 25. 
 

 
 
''Скоро половина парцела које су одређене за обраду је била запуштена и годинама уназад 
није обрађивана. Помогли смо људима који веома тешко живе и дали им на кориштење 2,4 
хектара земљишта и посредовали смо у регулисању договора између власника и 
корисника.  



                 
 
Организација Оптимист је била гарант том уговору'', каже Кирил Кирилов, менаџер 
пројекта ''Градинари''. 
 

                  
 
У Босилеграду живи око 400 Рома. Као и у другим деловима Србије њихов положај је 
незавидан, а сиромаштво, живот на селу и недостатак образовања доприноси 
сумњичавости и неповерењу према већинском становништву. ''Када смо тражили 
земљиште које је запуштено, а на којем би се могло организовати повртарство, људи су 
нам рекли да залуд покушавамо, Роми имају довољно, лењи су и неће хтети да раде. Било 
је и оних који Ромима нису хтели да уступе парцеле, говорећи да би на тај начин увредили 
своје претке'', каже Кирилов.  
Корак по корак, ситуација се мења. На крају пројекта ''Градинари'' одржана је трибина, на 
којој су учествовали представници општине, Центра за социјални рад, образовних 
институција, здравства и медија на којој је договорено да се приступи изради доношења 
Акционог плана за Роме. Уз то, Удружење Оптимист је већ обезбедило средства за 
наставак пројекта и куповину пластеника и логистичку подршку у узгајању поврћа. 
''Ово је један од пројеката који је реализован у оквиру Фонда за учешће грађана Европског 
партнерства са општинама – ЕУ ПРОГРЕС који је показао како заједнички напори целе 
заједнице могу да доведу до промена и да олакшају онима који живе у тешким условима. 



                              
                         
Промовисан је рад на пољопривредном имању у пределу који има много запуштене, а 
плодне земље; унапређене су могућности зараде најугроженијих делова становништва; а 
дугорочно гледано, покренута је иницијатива за решавање ромског питања у Босилеграду. 
Коначно, посвећеност локалне организације да мотивише велики број актера, и истински 
допринесе развоју своје општине, треба да буде мотивација свима нама'', рекао је Грем 
Тиндал, менаџер ЕУ ПРОГРЕС-а. 
 

                                                  

            



 
ЕУ ПРОГРЕС и општина обезбедили су 18 милиона динара за реализацију два пројекта 

Камион за отпад и Општински услужни центар  

ПРОГРЕС - Програм за европску сарадњу са општинама и Општина Босилеград 
обезбедили су 18 милиона динара за реализацију пројекта “Општински услужни центар 
за грађане при Општинској управи”, као и за куповину  камиона за смеће и побољшање 
услова за изношење смећа из града и села Рајчиловци. 

За опремање Општинског услужног центра би 
ће утрошено 7,2 милиона динара. Општина је 
издвојила 1,1 милион динара, а остале паре је 
обезбедио ЕУ Прогрес и влада Швајцарске. 
Пројектат укључује и изградњу три нова спрата 
у наставку задњег дела зграде општине у којима 
ће се налазити канцеларије појединих служби 
Општинске управе и једна велика сала за 
заседања. Општина је већ објавила тендер за 
избор фирме, која треба да изради пројекат за 
изградњу и уређење Општинског услужног 

центра и других просторија. Очекује се да ће за месец дана пројекат бити завршен, а 
после тога следи његова реализација. У будућем центру грађани ће имати могућност да 
на једном месту подносе своје захтеве и да добију све тражене документе из општинских 
служби. Осим куповине камиона за смеће за потребе комуналног предузећа “Услуга”, 
чије екипе још увек ђубре извозе са једним старим трактором, у пројектом је предвиђено 
и обезбеђивање 100 великих контејнера и изградњу бетонских основа на којима ће бити 
постављени, као и куповину око 200 металних канти за смеће. Ових дана биће објављен 
тендер за куповину камиона за смеће, а затим за контејнера и канти.  

 

"Братство" број 2334 (28.10.2011) 

 

 
 

 


