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1. “Trainings for capacity building” /  
Тренинг за изградњу капацитета 
Пројекат у оквиру IPA CBC SRB/ROM 

1384/Municip
ality of 
Zitiste/84426/
02.10.2015-
03 
22.01.2016. 

Митар 
Вучуревић 

Проф. др 
Томислав 
Брзаковић 
Проф. др 
Ђурђица 
Вукајловић 
Доц. др Хуго 
ван Вегхел 

Развојни 6 месеци Припремљен и реализован 
материјал за 4 радионице које су 
одржане у оквиру следећих 
области: 
- Стратешко  планирање за 
локални развој и развој 
акционих планова  
- Тренинг из области управљања 
пројектним циклусом 
- Start-up и управљање 
новооснованим компанијама 
-Менаџмент људских ресурса 
 

2. „Истражи свој бизнис“ Швајцарска 
агенција за развој и сарадњу – SDC. 

1/2016 
Уговор 
потписан са 
Регионалним 
едукативним 
центром 
БАНАТ из 
Зрењанина. 
 
478 
03.03.2016. 

Дарко Вукић Проф. др 
Ђурђица 
Вукајловић 
Проф. др 
Томислав 
Брзаковић 
Александар 
Брзаковић, МА 
мр Јелена 
Петровић 

Развојни 2 месеца Одржане обуке за три групе по 
10 кандидата, за сваку групу по 
десет дана и то: 
1. Обука - Трансверзалне 
вештине: мотивација, 
аналитичност, комуникативност, 
самопоуздање, фокус, 
концентрација, селекција 
приоритета. 
2. Обука - Предузетничке 
вештине: вештине преговарања, 
лидерства, менаџмент и 
организација људи, правилно 
доношење одлука у пословном 
окружењу 



3. Examination of innovation and cooperation 
abilities and development possibilities of 
small and medium sized enterprises in the 
Hungarian-Serbian cross-border region/ 
Истраживање иновација и кооперативне 
способности, развојних могућности малих 
и средњих предузећа у мађарско-српској 
прекограничној области 

HUSRB/0901
/213-050 
2011. 
15.06.2011. 

Anita Pelle Проф. др 
Ђурђица 
Bукајловић 
Позиција – 
Сениор експерт 

Развојни 12 месеци Пројекат се заснивао на 
истраживању иновација, 
развојних могућности 
могућности сарадње у 
прекограничној области, 
сарадње са научним и осталим 
институцијама малих и средњих 
предузећа у прекограничној 
области 

4. „Истражи свој бизнис  - фаза 2“ 
Швајцарска агенција за развој и сарадњу – 
SDC. 

26/17 
Уговор 
потписан са 
Регионалним 
едукативним 
центром 
БАНАТ из 
Зрењанина. 
25.05.2017. 

Дарко Вукић Проф. др 
Ђурђица 
Bукајловић 
Доц. др Павле 
Раданов  
Павле 
Брзаковић МА 
Олгица 
Милошевић 
МА 
 
 

Развојни 2 месеца Одржане обуке за две групе по 
10 кандидата, свака група по 
десет дана и то: 
- планирање каријере 
- интерперсоналне  и вештине 
адаптације  
- комуникационе вештине 
- иновације, пословна употреба 
ИТ технологије 
- креативност и предузетништво 

5. Residential reconstruction in 
Šabac/Стамбена реконструкција у Шапцу 

MD-EUI-H-
B-1.518.301-
2014-8 
01.12.2014. 

Andrea Tauber / 
Volkshilfe 
Austria 
(Аустриа) 

Доц. др Hugo 
van Veghel – 
Пројект 
менаџер 

Развојни 10 месеци Подршка у рехабилитацији 
свакодневног живота у 
поплавама захваћеним 
подручјима града Шапца. 
Рехабилитована инфраструктура 
и опрема за 272 породица и 62 
школских јединица.  

6. Technical  Assistance    for Development of 
the Research  & Technological Infrastructure  
of Gaziantep  Technopark/Техничка помоћ 
за развој инфраструктуре Истраживања и 
развоја Gaziantep  технопарка. 

TR07R1.03-
01/001 
16.09.2015. 

Rein Ruubel / 
Planet S.A. 
(Грчка) 

Доц. др Hugo 
van Veghel – 
Самостални 
експерт 

Развојни 24 месеца "Техничка помоћ (Изградња 
институција) за истраживањe и 
развој и технолошку 
инфраструктуру Gaziantep 
Текнопарк" урађено у 
Републици Турској; Развој и 
писање трансфера технологије. 
Урађен приручник за Gaziantep 
Универзитет. 



7. Institutional capacity development of the 
three innovation centres and research sector 
in Bosnia and Herzegovina/ 
Институционални развој капацитета за 
три истраживачка центра и развојни 
сектор у Босни и Херцеговини 

EuropeAid/12
9575 
/C/SER/BA 
15.05.2013. 

Kastytis Gecas 
HD ECG (Serbia) 

Доц. др Hugo 
van Veghel – 
Самостални 
експерт  

Развојни 8 месеци Ојачавање иновационе мреже 
Босне и Херцеговине, Изградња 
капацитета, K&Tрансфер, PCM, 
PRAG. 

8. Strengthening Capacity for Inclusive Local 
Development in South Serbia" and 
"Promotion of Peace Building in South 
Serbia”/ Јачање капацитета за инклузивни 
локални развој у јужној Србији "и" 
Промоција изградње у јужној Србији " 

RFP 294/12 
29.11.2013. 

Nicholas 
Hercules (UNDP) 

Проф. др 
Ђурђица 
Вукајловић,  
Евалуатор 
(подуговорена – 
TARA IC) 

Развојни 6 месеци Завршни евалуација (6 УН 
агенције). Заједнички програм за 
изградњу и инклузивни локални 
развој у Јужној Србији (PBILD). 
Анкетирање учесника у 
пројекту, израда евалуације, 
поређење оствареног са 
планираним. 

9. Joint development of Romanian-Serbian 
Bega Channel tourism potential 
capitalisation/ Заједнички развој румунско-
српског туризма  Бега канала 
потенцијалом капитализацијом. 

MIS 1358 
03.06.2013. 

Економско 
развојна 
агенција Тимис 
Округа 
(Румунија) 
Радомир 
Топалов /  РА 
Банат (Србија) 

Доц. др Hugo 
van Veghel, 
Самостални 
експерт 
истраживања  

Развојни 18 месеци Студија изводљивости 
прекограничног  плана 
инвестиција. Студија Бега 
канала Марине у Клеку. 

10. Science and Innovation Investment Fund 
Grant Scheme/ Научна и иновациона шема 
инвестиционог фонда  

EuropeAid/12
7709/ 
D/SER/HR 
01.09.2010. – 
01.03.2014. 

Rein Ruubel, 
Human Dynamics 
(Аустрија) 

Доц. др Hugo 
van Veghel, 
Самостални 
екпсерт 

Развојни 30 месеци Развијена научна и иновациона 
шема (ИПА - Хрватско 
министарство науке образовања 
и спорта).  Публикован 
приручник о капацитету и 
способности изградње знања  и 
процесу и процедури 
технолошког трансфера. 

11. Technical Assistance for enhancing data 
management, forecasting and monitoring and 
evaluation capacity of the Serbian National 
Employment Service/ Техничка помоћ за 
унапређење управљања подацима, 
прављење прогноза и мониторинг и 
евалуацију капацитета српске Националне 
службе за запошљавање 

Europeaid/12
8079/ 
C/SER/RS 
 
20.04.2010. 

Lola 
Lyberopoulou, 
EEO Group 
(Грчка) 

Доц. др Hugo 
van Veghel, 
Самосталн 
експерт 
(подуговорен - 
TARA IC) 

Развојни 18 месеци Ко-менаџмент у техничкој 
помоћи за унапређење 
управљање подацима, прављење 
прогноза, посматрање и 
евалуација капацитета 



12. Support to Education and Employment 
Development Framework programme 
/Подршка образовању и запошљавању 
оквирног програма за развој 

1980-03/ 
2014 
02.06.2014- 
31.12.2016. 

Nina 
Hechenberger/ 
Volkshilfe 
Austria 
(Аустрија) 

Доц. др Hugo 
van Veghel 
Самостални 
експерт  
(подуговорен  -
TARA IC) 

Развојни 36 месеци Успостављање know how 
структуре трансфера и разменa 
добре праксе обезбеђивање 
вештине у преговарању, 
подршки и промоцији 
предузетништва 
 

13. Strengthening of BiH Environmental 
Institutions and Preparation for Pre-accession 
Funds/ Јачање институциа за заштиту 
животне средине у БиХ и припрема за 
претприступне фондове 

EuropeAid/12
8/ 
86/C/SER/BA 
01.06.2014. 

Marko Slokar, 
Eptisa Servicios 
de Ingeniera 
S.L.(Шпанија) 

Доц. др Hugo 
van Veghel 
Самостални 
екпсерт 
(подуговорен -
TARA IC) 

Развојни 24 месеца Изградња пројектне пирамиде у 
складу са Поглављем 27 ЕУ 
(Буџет 2014-2020).  Јачање 
техничких, административних и 
ИПА програмских капацитета 
институција укључених у 
управљање животном средином 
у БиХ како би се осигурало 
постизање стандарда у складу са 
стандардима ЕУ. 
 

14. Science and Innovation Investment Fund 
Grant Scheme/ Научна и иновациона шема 
инвестиционог фонда 

Europeaid/12
8079/ 
C/SER/RS 
01.03.2010. – 
01.06.2012. 

Rein Ruubel, 
Human Dynamics 
(Аустрија) 

Доц. др Hugo 
van Veghel, 
Самостални 
експерт PCM/ 
Пројектно 
планирање 

Развојни 
 

20 месеци Изградња капацитета, предавања 
и обука PCM (Projcet Cycle 
Management), укључујући PRAG  
и секундарне набавке. Обављене 
консултације са 80 представника 
државних универзитета и 
истраживачких институција у 4 
географске локације у 
Хрватској, као и бројне 
индивидуалне консултације. 
 



15. Cross-Border Business Marketing  and 
Foreign Direct Investement Promotion   in 
the two Baranya/Baranja Counties/ 
Прекогранични Пословни маркетинг и 
промоција директних страних 
инвестиција директно у два Барана / 
Барање округа. 

EuropeAid/ 
HUHR/0901 
/2.1.1/0003 
16.02.2011. 

Andrea Dokic, 
Croatian 
Employers’ 
Association 
(Хрватска) 

Доц. др Hugo 
van Veghel 
Самостални 
екпсерт 
(подуговорен –
TARA IC) 

Развојни 2 месеца "Студија изводљивости за 
повећање ефикасности страних 
дирекних инвестиција". Студија 
обухвата анализу трговинских и 
инвестиционих могућности у 
Осијеку - барањскa жупанијa са 
прекограничним утицајем и 
ефектима преливања. 
"Маркетинг план за стране 
директне инвестиције" студија 
има за циљ рад на унапређењу 
разумевања користи које 
директне стране инвестиције 
могу донети локалним 
економијама увидом могућих 
будућих трендова, како би се 
идентификовали кључни 
сектори и тржишта на која се 
треба усмерити.   
Реализација меоделирања и 
предавања на два семинара на 
тему „Увод у трансфер 
технологија – улога 
Универзитета и компанија“ и 
„Перспектива европског развоја“ 
 

16. Bridging the Danube Protected Areas 
towards a Danube Habitat Corridor /  
Премошћавање заштићених подручја 
Дунава према Дунавском коридору 
Хабитат 

DTP1-1-005-
2.3 

03.07.2017. 

 

Ивана Васић Доц. др Hugo 
van Veghel 
Самостални 
експерт  
(подуговорен  -
TARA IC) 

Развојни 24 месеца Техничка помоћ менаџменту 
пројекта у јавним набавкама и 
извештавању 



17. Transboundary management programme for 
the planned 5 country Biosphere Reserve 
“Mura-Drava-Danube” Програм 
прекограничне управе за планирани 
биосферни резерват "Мура-Драва-Дунав" 

DTP1-1-259-
2.3 
03.07.2017. 

Ивана Васић Доц. др Hugo 
van Veghel 
Самостални 
експерт  
(подуговорен  -
TARA IC) 

Развојни 24 месеца Техничка помоћ менаџменту 
пројектга у јавним набавкама и 
извештавању 

18. Support to Education and Employment 
Development Framework programme Step 2 
/Подршка образовању и запошљавању 
оквирног програма за развој II deo 

1980-03/ 
2014 
 
Total amount 
255720,00 eur 
01.01.2017. – 
31.12.2019. 

Nina 
Hechenberger/ 
Volkshilfe 
Austria 
(Аустрија) 

Доц. др Hugo 
van Veghel 
Самостални 
експерт  
(подуговорен  -
TARA IC) 

Развојни 36 месеци Успостављање know how 
структуре трансфера и разменa 
добре праксе обезбеђивање 
вештине у преговарању, 
подршки и промоцији 
предузетништва /  развој  
локалних  партнерстава за 
запошљавање 

 


