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Билтен број 5, децембар 2020.
Новогодишње пето издање билтена ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020
пружа актуелне информације о активностима, циљевима и добрим праксама из друге половине 2020. године.

Тим Заједничког техничког секретаријата пронашао је механизме прилагођавања новонасталој ситуацији изазваној
тренутном пандемијом ЦОВИД-19. Упркос свему пружамо пуну подршку потенцијалним апликантима и корисницима, како
бисмо осигурали успех Програма. Током поменутог периода успешно су обављене мониторинг посете пројектима из Првог
позива. Сви постигнути резултати чине нас сигурним да ћемо и убудуће испуњавати постављене циљеве и успешно спроводити
овај Програм!
Наш тим учествује у процесу програмирања ППС СРБ-БИХ за финансијску перспективу 2021-2027. Ако сте заинтересовани
за будуће могућности финансирања у оквиру Програма, препоручујемо вам да редовно проверавате нашу веб страницу и да
пратите наше друштвене платформе.
Како нам долази сезона празника, размишљамо о протеклој и гледамо према наредној години, у нади да ће се наша
сјајна сарадња наставити још дуго.

Пратите на ш Пр ограм и учес твујте у с тварању

Заједничких и д еја за б о љу будућн о ст!
www.srb-bih.org
www.euzatebe.rs/en/projects/cross-border-cooperation-programme-serbia-and-bosnia-and-herzegovina-2014-2020
www.facebook.com/ipa.cbc.srbbih

Овај Програм финансира Европска унија

Завршетак музеја на отвореном у оквиру пројекта NEOLIFE
У селу Стапари, у непосредној близини археолошких локалитета Велика Градина и Мала Градина, где је препознато и
углавном истражено природно окружење неолитске популације завршени су грађевински радови неолитског археолошког
музеја на отвореном СтаПарк. Насеље презентује начин живота пре 7.000 година на површини од 1.500 квадратних метара. На
овом локалитету изграђене су четири куће од плетера, једна земуница и једна полу-земуница, све у складу са животним стилом
неолитског становништва.
Уређење ентеријера укључује постављање силиконских лутки и опреме у природној величини у виду сталних поставки
посвећених производњи одеће, преради коже, занатском раду са алатима, обради керамике, прављењу оружја и припреми
хране на начин на који је то радило неолитско становништво.

Да би се посетиоцима омогућило активно искуство и презентација неолитског наслеђа кроз концепт учешћа у животу у
оба насеља, развијено је седам анимација. У прилагођеном окружењу, посетиоци ће имати приступ анимационим програмима
у области керамике, обраде костију, камена, као и припреми неолитске хране. Најмлађим посетиоцима биће понуђене
едукативне радионице из експерименталне археологије. Нешто вештији посетиоци могу да се опробају у коришћењу лука и
стреле у стреличарском објекту смештеном у ужичком насељу.
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Заједно са изградњом неолитског музеја у Ужицу, завршена је и реконструкција неолитског насеља Паноника у Тузли.
Такође, побољшани су и садржаји Геолошког музеја Панонског мора у Тузли који нуди изложбу шкољки пронађених на подручју
Тузле из доба Панонског мора.

Завршна фаза реализације пројекта SUBREC
У оквиру завршне фазе реализације SUBREC запослени у комуналним предузећима приводе крају други круг едукације,
а у Ужицу и Тузли спроведен је и мониторинг новоуспостављених система управљања отпадом.
Истраживање је показало да грађани у високом
проценту, њих преко 90%, апсолутно разумију начин
функционисања система примарне селекције отпада и не
само то, већ радо учествују у њему на потпуно исправан
начин. Да би се преосталих 10% грађана укључило у процес
и да би се евентуалне грешке током раздвајања отпада на
месту настанка свеле на минимум треба уложити додатне
напоре, превасходно у делу едукације и информисања.

Паралелно са примарном селекцијом, у 600 домаћинстава се врши и кућно компостирање био-разградивог отпада и
те количине такође не завршавају на градским депонијама, што додатно растерећује систем управљања отпадом у два града.
Поред набројаних и мерљивих
резултата у прилог успешности СУБРЕЦ-а
иду и речи Весне Петровић из Тузле, “Док
нисам почела компостирати органски
отпад, нисам била свесна колико га се
ствара у мом домаћинству”. Весна је само
једна од задовољних корисника која
поред компостирања у свом домаћинству
успешно врши и примарну селекцију
отпада.
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Након 10 месеци функционисања система можемо
сумирати неке од резултата. У два града, Ужицу и Тузли, 5
хиљада домаћинстава која броје око 15 хиљада чланова
успело је да на месту настанка селектује око 350 тона отпада.
Захваљујући правилном управљању отпадом поменута
количина је уместо на некој од депонија успела да заврши
на тржишту рециклираних сировина или као сировина за
производњу алтернативног горива у цементној индустрији.
Очекује се значајно повећање ових количина у наредна три
месеца завршне реализације пројекта, услед укључивања
додатних 1400 домаћинстава која живе у колективном
становању на подручју Тузле у оквиру пројекте територије. На овим адресама од краја октобра у функцији су поред стандардних
контејнера за одвојено сакупљање и они за амбалажно стакло, што ће значајно допринети остварењу зацртаних циљева у
погледу количина примарно раздвојеног отпада.

У Прибоју и Руду након рафтинга прилика за тениса
Пројекат „ Бјели спорт и културно-историјско наслеђе са краја 19. века у функцији развоја туризма општина Рудо и
Прибој “ обележио је крај пројектних активности завршном конференцијом 30. септембра ове године.

На завршној конференцији, идејни творац пројекта Видоје Дидановић изразио је наду да ће у годинама које долазе
бели спорт стећи популарност какву данас има рафтинг у овим срединама. “У претходна два пројекта у којима су општине
Рудо и Прибој развијали рафтинг као туристичку атракцију и адреналински спорт, кроз набавку чамаца и опреме, спровођење
обуке и лиценцирање скипера, постигли смо да за 5 година постанемо центар рафтинга. Основали смо Рафтинг асоцијацију
Србије у Прибоју, а чланови Рафтинг клуба ЕКО –ЛИМ из Прибоја постали су мушка и женска рафтинг репрезентација Србије.
Ми се надамо, очекујемо и позивамо све љубитеље тениса да по угледу на наше рафтере у следећих неколико година заједно
развијамо тениски спорт и да кажемо Новаку Ђоковићу да се спреми и зна да његов наследник долази из Прибоја и Рудог. И да
као наши рафтери успешно представљамо овај крај на европским и светским такмичењима”.
Два суседна града омогућила су својим суграђанима да тенис уврсте у своје редовне спортске активности и да поред
рафтинга једног дана буду препознатљиви и по белом спорту.
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У Прибоју и Рудом одржани су тениски кампови за дечаке и девојчице у периоду од 12 до 18 септембра 2020. Године.
На радост многих малишана и њихових родитеља отворена су и два тениска терена чија изградња је била једна од активности
пројеката. На новоизгрђеном терену у Прибоју, лоцираном поред дечијег игралишта у Мраморију, тенис је играло 20 девојчица
узраста од 7 до 15 година. Туристичка организација Прибоја била је организатор овог спортског догађаја. И док су у Прибоју
тенис играле девојчице, дечаци њих 20, истог узраста, такмичили су се на новоотвореном терену код стадиона “Митар
Мићо Мандић” у Рудом, у организацији Јавне установе за туризам и спорт Рудо. Седмодневни кампови били су предвођени
лиценцираним тренерима, а задњег дана одржан је завршни турнир. Учесници на завршном турниру били су по 4 полазника
из сваке категорије, а на крају дана додељене су и дипломе за пласман. Поред њих дипломе за учешће додељне су и осталим
полазницима турнира.

Пројекат Параинспирисани значајан спортски подстицај за особе са инвалидитетом
Одржавањем завршне виртуелне конференције 25. септембра 2020. године, пројекат „Социјална интеграција кроз
параспорт – Параинспирисани!“ успешно је завршен. На конференцији су учествовали параспортисти, многи заинтересовани
спортски радници из Србије и Босне и Херцеговине, а пригодно предавање из области параспорта одржали су се проф. др Екрем
Чолакхоџић и проф. др Ифет Махмутовић.

Да не би резултати изостали, овај пројекат је пружио потпору параспортистима кроз набавку одређених средстава и
опреме.
„Први пут наши параолимпијци имају своје комби возило које је адекватно опремљено и које ће им служити за одлазак
на такмичења и тренинге. И на овај начин желели смо да подржимо наше параолимпијце, који, годинама уназад, на најбољи
начин промовишу Србију“, казао је Владимир Батез, покрајински секретар за спорт и омладину.
Обезбеђењем опреме омогућено је да спорт кошарке у колицима поново заживи у Босни и Херцеговини, да се млади
параспортисти баве спортом и покажу свој пун потенцијал.
“За већину параспортова потребна су велика новчана средства, посебно за набавку спортске опреме, као што су
професионална спортска колица за кошарку и без оваквих пројеката не бисмо могли остварити значајне резултате”, тако је о
значају Параинспирисани-а говорио Игор Игњатовић, босанскохерцеговачки репрезентативац кошарке у колицима.
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Пројекат који је трајао 21 месец имао је за циљ да изврши популаризацију спорта међу особама са инвалидитетом у
пограничном подручију Србије и Босне и Херцеговине. Посебан акценат је стављен на значај физичке активности за особе
са инвалидитетом кроз коју побољшавају своје психофизичко стање, и не само то, кроз спорт постају видљивији у друштву.
Пројекат се усмерио на спортове као што су седећа одбојка, стони тенис за особе са инвалидитетом и кошарка у колицима јер
значајни успјеси у овим спортовима већ постоје у обе државе. Седећа одбојка је најтрофејнији спорт у Босни и Херцеговини, а
најзначајније су две златне медаље са Параолимпијских игара, три титуле светског првака и девет титула првака Европе. Србија
може да се похвали врхунским стонотенисерима, освајачима највиших европских и светских одличја.

Музејске приче успешно испричале своју причу
У оквиру пројекта Музејске приче отворене су бројне изложбе у марту и у октобру ове године.
Други циклус излагања започео је другог октобра у Хисторијском музеју Босне и Херцеговине изложбом ‘’Споменици
Другог свјетског рата’’ са фокусом на Спомен комплекс Кадињача. Истог дана отворена је изложба аутора академског сликара
Драге Симића из Лознице “Лица земље, лица људи” у Музеју књижевности и позоришне умјетности Босне и Херцеговине.
У Музеју у Пријепољу отворена је изложба ‘’Зимске олимпијске игре 84“, где је изложена поставка Олимпијског музеја из
Сарајева. Изложба представља јединствен спој спортског и уметничког духа XИВ Зимских олимпијских игара. Први дио путујуће
изложбе “ЗОИ ‘84“обухвата постере које је за потребе Сарајевске олимпијаде дизајнирао академски сликар Исмар Мујезиновић.
Реч је о осам плаката на којима је представљена по једна олимпијска дисциплина. У оквиру другог дела поставке, посетиоци су
имали прилику да погледају десет карикатура које је, тих олимпијских дана, приредио карикатуриста Хасан Фазлић. На њима
су представљени учесници, спортисти и организатори.

Као део пројекта Музејске приче у Тршићу у Музеју језика и писма отворена је изложба Музеја књижевности и позоришне
уметности БиХ “Везени мост”, која садржи избор песама из дела Насихе Капиџић Хаџић. Гостујућу изложбу представила је
Марина Цветановић, а све се одиграло у оквиру манифестације Музеји за 10, Ноћ музеја.
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Након Загреба и Љубљане, ужичка публика имала је прилику да види дела Франтишека Топича на изложби “Између
двије империје”. Изложба из фонда сарајевског Земаљског музеја отворена је почетком новембра у ужичком Народном
музеју. Дела Топича настала у размеђи векова, где су се сусреле и две цивилизације – одлазећа османлијска и тек пристигла
аустроугарска. То доба и људе у њему забележио је Франтишек Топич остављајући око пет хиљада стаклених фото-плоча које се
чувају у Земаљском музеју. Након посете ужичком музеју изложба се преселила у Лозницу.

Олимпијски музеј у Сарајеву имао је прилику да отвори изложбу Музеја у Пријепољу “Владе Дивац - од Пријепоља
до Спрингфилда”. Легендарни кошаркаш Владе Дивац присуствовао је отварању изложбе и том приликом истакао: “Лепо се
осећам у овом граду, поготову у овом прелепом амбијенту Олимпијског музеја који су моји пријатељи из Олимпијског комитета
БиХ успели да обнове и свима покажу вредности које су спортисти овог града и региона правили у прошлости. После моје
каријере ја сам све моје медаље, пехаре и оно што сам успео да сакупим поклонио родном Пријепољу и Музеју из овог града,
који је данас као гост у Олимпијском музеју дошао да представи и покаже једно лепо време нас спортиста из овог региона.
Драго ми је да мој родни град има прилику да се представи у Сарајеву и да представи изложбу моје каријере кроз све медаље
које сам освојио и поклонио свом граду”.

Успеси пројекта Музејске приче поред свих изложби огледају се и у пољу дигитализације, креирању музејских
апликација и обуци музејских радника.
Један од носилаца пројекта Музејске приче, Наташа Кнежевић сумирала је досадашња достигнућа: “Сарађивали смо
на дигитализацији и рестаурацији музејских збирки. У погледу јачања техничких капацитета музеја развили смо апликацију за
мобилне телефоне помоћу које ће посетиоци моћи да прате музејске садржаје. Посебна пажња посвећена је едукацији музејских
радника. Израдили смо заједнички каталог на четири светска језика и успоставили сарадњу на организацији заједничких и
продукцији нових изложби.“
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“Валтер - од Пријепоља и Сарајева” последња је у низу отворених изложби, а представља круну заједничких пројектих
активности. Оно што ову изложбу чини специфичном је чињеница да није део сталне поставке Музеја у Пријепољу.

Бројне активности у правцу развоја биодиверзитета и заштите животне средине
Протекли период може се окарактерисати као успешна фаза реализације пројекта CBC Nature NET, јер га обележава
интезивна реализација пројектних активности, како у склопу Националног парка Сутјеска, тако и на подручју којим управља
ЈП Србија шуме.
У оквиру Националног парка Сутјеска уређена је Ботаничка башта, чија је намена да се на одређеној ограниченој
површини изложе врсте дрвећа, грмља и приземне флоре са овог подручја. Башта ће служити ђацима, студентима,
планинарима, туристима и осталим посетиоцима, да се упознају са флором Националног парка.
Међутим, најважнија спроведена активност је опремање и отварање Центра за научно истраживање и екологију,
који представља посебну организациону јединицу унутар Националног парка „Сутјеска“. Један од основних праваца деловања
Центра су едукације које као посебну циљну групу имају ученике основних и средњих школа и студенте. Уређене су и едукативне
стазе које се уско повезане са Центром.
Национални парк Сутјеска био је и организатор изложбе природног наслеђа прекограничног региона са обиласком
најатрактивнијих микро-дестинација у НП Сутјеска. У оквиру ове активности организовано је предавање за учеснике на тему
заштите природе и биодиверзитета.

У наведеним заштићеним подручјима едукативне стазе су опремљене образовним и информативним таблама,
стубовима/столовима, кантама за смеће, клупама и туристичким знаковима.
Горе наведене активности на адекватан начин промовишу заштиту биодиверзитета на пограничном подручију и
развијају свест о заштити животне средине, што и јесте циљ овог пројекта.
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У склопу Пројекта успешно је реализовано уређење едукативних пешачких стаза, што је директна подршка развоју
зелених и одрживих туристичких атракција и понуда у Србији. Активност је спроведена у оквиру четири заштићена подручја:
Парка природе Златибор, Предела изузетних одлика “Озрен-Јадовник”, Предела изузетних одлика “Камена Гора” и Специјалног
резервата природе “Kлисура реке Милешевке”.

Уравнотежен напредак у управљању чврстим отпадом
ЈКП ‘’12 Септембар’’ из Бајине Баште један је од имплементатора пројекта “Унапређење управљања чврстим отпадом
у урбаним и руралним подручјима Бајине Баште, Вишеграда и Хан Пијеска”, а о напретку пројектних активности известили су
његови главни актери.
Тако је Велимир Митровић потврдио да су у претходном шестомесечном периоду изведене кључне активности које
омогућавају успешну реализацију пројекта, узимајући у обзир специфичне околности везане за ЦОВИД-19 пандемију. ‘’Сва три
партнера су прибавила неопходну опрему, увели је у употребу, и покренули процесе доношења општинских аката који ће јасно
дефинисати начине третирања отпада’’, истакао је Митровић.

Предраг Благојевић, директор КП ‘’Комуналац“ из Вишеграда тренутну фазу пројекта описује на следећи начин,
‘’Набављена је цјелокупна пројектом предвиђена опрема за наше комунално предузеће, и то: камион, трактор, селекциона
трака и велики контејнери од 5 кубних метара. Тиме смо створили услове за наставак пројекта, гдје ћемо са партнерима из
Хан Пијеска и Бајине Баште, у заједничкој едукативној кампањи утицати на наше кориснике да мењајући навике допринесу
чистијој животној средини. Поред тога, формиран је тим за израду локалног плана управљања отпадом којим ће јасно бити
дефинисане процедуре третмана различитих врста отпада. “
И у Хан Пијеску пројектне активности, како
каже Ивана Максимовић, директор ЈКП „Краљева
Гора“, иду у правом смеру, „Слично као код колега
у Вишеграду и ми смо на приближно истом нивоу
спровођења пројекта. Испоручена опрема се
убрзано ставља у функцију, а у току је припрема
одабране локације за испоручену траку за
селекцију отпада’’. Ивана Максимовић потврдила је
да је општина Хан Пијесак донела одлуку о изради
Плана за управљање отпадом на чијој припреми
раде општински и тим ЈКП ‘’Краљева Гора’’.
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Испред ЈКП ‘’12. Септембар“ Бајина
Башта, Иван Марковић, навео је детаље који
се односе на активности у Србији, ‘’Набавком
опреме ЈКП ‘’12. Септембар“ заокружује
процедуре управљања различитим врстама
отпада. Испоручена су два камиона различитог
типа и капацитета, трактори са одговарајућим
приколицама, 20 контејнера од 5м3 и 100
контејнера од 1,1м3, шредер за грање.
Испоручена нам је и мини хладњача која
служи за прикупљање и транспорт отпада животињског порекла. Испоручиоци опреме спровели су једнодневну обуку наших
запослених како би на правилан начин користили нове камионе, тракторе и шредер. Након мањих потешкоћа, одређена је
и нова локација за пилот компостану на којој се већ неко време лагерује одговарајући органски отпад. На локацији се врши
праћење процеса компостирања.’’

Заштита Панчићеве оморике кроз пројекат SAVE
Дан открића Панчићеве оморике, 1. август 1875, обележен је на Тари отварањем изложбе ’’Биодиверзитет слива реке
Дрине’’. Изложба је део пројекта SAVE који спроводе Национали парк Тара и ЈП Шуме Републике Српске.
Панчићева оморика је ендемит Балканског полуострва, чија се природна станишта данас простиру на узаном подручју
око средњег тока реке Дрине. Панчићева
оморика проглашена је заштићеном 1955,
а највише је угрожена због климатских
промена. Оно што забрињава је редукција
броја стабала, па се може десити да за
педесетак година потпуно нестане.

Дводневна конференција окупила је еминентне стручњаке из области заштите ове угрожене врсте. Редовни професор
Шумарског факултета Универзитета у Бањалуци, Милан Матаруга, истакао је да се оморика први пут анализира на овај начин.
“Ми ћемо поставити огледе да се оморика анализира у оквиру шумског газдинства Рогатица где покушавамо директним
методама помоћи природну обнову оморике на њеном природном станишту”, истакао је професор Матаруга.
Како би деци што више приближили биолошку разноврсност слива реке Дрине и угрожене врсте овог подручја
развијен је интерактивни образовни материал у оквиру пројекта. Идеја је да се на забаван начин, кроз игру, млади упознају
са особеностима биодивезитета подручја у коме живе и подстакну на размишљање о значају и угрожености појединих врста.
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Тим поводом на Тари је половином
октобра одржана конференција “Очување
јединственог биодиверзитета у подручју
долине реке Дрине-Изазови за будућност”,
где се говорило о очувању и обнови
Панчићеве оморике у пограничној области
Србије и Босне и Херцеговине.

Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020

www.srb-bih.org

О нама
ИПА Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020 реализује се у оквиру Инструмента
претприступне помоћи (ИПА II).

Обе државе заједничким снагама спроводе Програм. Министарство за европске интеграције Републике Србије и
Дирекција за европске интеграције Босне и Херцеговине задужени су за координацију Програма и називамо их Оперативне
структуре. Министарство финансија Републике Србије, Одељење за уговарање и финансирање Програма из средстава Европске
уније (ЦФЦУ) одговорно је за све уговоре као Уговорно тело. Програм се спроводи уз помоћ Заједничког техничког секретеријата
(ЈТС).
Укупни буџет Програма за период 2014-2020 износи 14.000.000 ЕУР, док је очекивано суфинансирање корисника
2.223.529,41 ЕУР.
До сада је у оквиру Програма, од његовог оснивања 2007. године уговорено 49 пројеката, укупне вредности од 14,85
милиона еура.

Овај Програм финансира Европска унија
Билтен је направљен уз подршку Европске уније. Садржај билтена је
искључива одговорност оперативних структура укључених у имплементацију
ИПА Програма прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020, те ни на
који начин не одражава ставове Европске уније.

