Дунав – река сарадње
Обнављање и одржавање квалитета вода у
Дунавском региону – из угла ICPDR-a и 4.
приоритетне области Дунавске стратегије
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водопривреде
Републичка дирекција за воде
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Надлежности у области вода
У складу са Законом о министарствима и Законом о
водама

Министарство пољопривреде, шумарства
и водопривреде
Републичка дирекција за воде је
надлежна за интегрално управљање
водама

Надлежности
Републичка дирекција за воде МПШВ је надлежна за:
- Политику у области вода
- Вишенаменско коришћење вода
- Режим вода
- Заштиту од штетног дејства вода
- Мере заштите вода
- Међународну сарадњу
- Друге послове према Закону о водама
Друга министарства надлежна за одређена питања у области вода
- Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине,
- Министарство здравља,
- Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе,
- Министарство саобраћаја,
- Министарство финансија и привреде
- Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања и др.

Законодавни оквир
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Закон о водама ступио на снагу 15. маја 2010. године
Подзаконска акта у року од 2 године од дана ступања на
снагу Закона о водама –до сада донето 20 подзаконских
аката
Стратегија управљања водама до краја 2013. године –
усвајање 2014. године
Плана управљања водама за слив реке Дунав и за водна
подручја до краја 2013. године– усвајање 2014. године
Годишњи програм управљања водама
Водопривредна основа Републике Србије
Конвенције, споразуми, протоколи – међународна
сарадња

Србија на Дунаву највећи део територије,
преко 90 % се налази у сливу Дунава
Све веће реке (изузев Мораве) су
граничне или пресечене државном
границом
 Слив реке Дунав дели 19 држава (14 са значајном површином слива). У свом
средњем току протиче територијом Србије или дуж њених граница у дужини
од 588 km, што чини 20,6% од укупне дужине. На српском сектору Дунава
уливају се две најзначајније притоке: Тиса (највећа по површини слива) и Сава
(најзначајнија по водности).
Слив највеће десне притоке Дунава – Саве дели 5 земаља (Словенија, Босна и
Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и Србија). Сава протиче својим доњим током
кроз нашу земљу у дужини од 210 km, што чини око 25,6% од њене укупне
дужине.
Слив највеће леве притоке Дунава – Тисе дели 5 земаља (Украјина, Словачка,
Румунија, Мађарска и Србија). Од укупне своје дужине 966 km, Тиса протиче
својим доњим током кроз нашу земљу на дужини од 160 km (16,6% дужине
тока).
 Слив највеће десне притоке Саве – Дрине деле 4 земље (Албанија, Црна
Гора, БиХ, Србија)
 Тамиш, Тимок, Неру, Караш, Нишаву и већи број мањих водотока пресеца
државна граница или су то граничне реке.

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Активна билатерална сарадња са Мађарском и Румунијом
(споразуми из 1955. године) – потребни су нови споразуми
 Није активна билатерална сарадња са Бугарском (споразум из
1958, сарадње нема од 1982. године) – нов споразум

Недостају споразуми са суседним међународно признатим
државама (Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора,
Македонија) – након распада СФРЈ међурепублички водотоци и
подземне воде добили су међудржавни статус који захтева
успостављање међудржавне и међународне сарадње у области вода
– билатерални споразум

МУЛТИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА
 Конвенција о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке
Дунава (Софијска конвенција, 1994) – од 2003. године
 Оквирни споразум за слив реке Саве (2002. године)
Конвенција о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и
међународних језера Уједињених нација (Хелсиншка конвенција о
водама, 1992) – од 2010. године

Сарадња заснована на
УНЕЦЕ Конвенцији о
водама
 Конвенција о водама начелно обавезује

стране уговорнице - конкретне обавезе
произилазе из билатералних и
мултилатералних споразума са
заинтересованим државама (пре свега
суседним) и међународним организацијама.
 Спровођење Конвенције о водама
подразумева примену различитих мера:
 закључивање билатералних споразума са

суседним земљама о питањима која регулише
Конвенција o водама,
 доношење нових прописа, пре свега у сектору
вода,
 изградња и јачање капацитета надлежних
институција и привреде у вези са спречавањем,
контролом и смањењем загађивања и
прекограничног утицаја, мониторингом вода и
животне средине, истраживање и развој, итд.

http://www.unece.org/env/water/

 Земље чланице: Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Чешка,
Немачка, Мађарска, Молдавија, Румунија, Словачка, Словенија, Србија,
Украјина, Црна Гора и ЕУ
 У раду ICPDR-а из Републике Србије учествују представници: Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства енергетике, развоја и
заштите животне средине, ЈВП “Србијаводе”, ЈВП “Воде Војводине”, Агенције за
заштиту животне средине, Републичког хидрометеоролошког завода Србије,
Института за водопривреду “Јарослав Черни”, Института за биолошка
истраживања “Синиша Станковић” и др.

http://www.icpdr.org

Међународна комисија за
заштиту реке Дунав
Експертска група за управљање
речним сливом (у сарадњи са
другим експертским групама)
2004 Анализа слива Дунава
2009 Усвојен План управљања са

Заједничким програмом мера 2012 –
Извештај о имплементацији програма
мера
2013 – Ревизија анализе слива Дунава
2015 – Други план управљања сливом

Имплементација Оквирне
директиве о водама ЕУ

Експертска група за заштиту
од поплава
2004 Акциони план за одрживу

заштиту од поплава у сливу Дунава
2009 Акциони планови за
подсливове Дунава
2012 Прелиминарна процена ризика
од поплава
2013 Карте угрожености и ризика од
поплава
2015 План управљања ризиком од
поплава

Имплементација ЕУ
Директиве о процени и
управљању ризицима од
поплава

Дунавска стратегија
 Реализација регионалних активности и пројеката
 Усвајање адекватног законског и стратешког оквира у области

одрживог коришћења природних ресурса и добара
(површинске и подземне воде), заштите животне средине, као
и ратификација низа међународних конвенција,
 Регулисање проблема отпадних вода који загађују реку Дунав,
 Успостављање истраживачког система, израда општег
планског документа, принципа коришћења и експлоатације
компонената биодиверзитета флоре и фауне,
 Афирмација заштите животне средине и европских стандарда
у овој области.

Дунавска стратегија
Одрживи оквир за сарадњу
Координација
Спровођење – државни, регионални, градски и

локални ниво
Финансирање – мобилизација и усклађивање
постојећих финансијских средстава
Извештавање и евалуација
Нема нових ЕУ фондова, нема нових ЕУ регулатива,
нема нових ЕУ структура

Дунавска стратегија
Четири стуба подржавају главна питања:
1. Повезивање Дунавског региона





Унапређење мобилности и мултимодалности
транспорта – унутрашњим пловним путевима и
друмским, железничким и ваздушним везама
Подстицање развоја одрживих извора енергије
Промовисање културе и туризма, контаката међу
људима

Дунавска стратегија
2. Заштита животне средине Дунавског региона




Обнављање и одржавање квалитета вода
Управљање ризицима животне средине
Заштита биолошких врста, пејзажа и квалитета
ваздуха и земљишта

Дунавска стратегија
3. Изградња просперитета у Дунавском региону




Развој друштва знања кроз научна истраживања,
образовање и информационе технологије
Подршка конкурентности предузећа укључујући и
развој кластера
Улагање у људе и вештине

Дунавска стратегија
4. Јачање Дунавског региона



Јачање институционалних капацитета и сарадње
Заједнички рад на промовисању безбедности и борби
против организованог и крупног криминала

АКЦИОНИ ПЛАН – организација рада, приоритетне
области и базични критеријуми за координацију и
избор пројеката, при чему се потенцира интегрални
приступ, односно учешће одговарајућих органа и
институција.

Дунавска стратегија
ПРОЈЕКТИ:
•
•
•
•

Морају се бавити утврђеним приоритетима и морају
имати подршку,
Треба да имају утицај на макро регион (или бар његов
већи део)
Треба да буду реални и
Треба да буду кохерентни и да се међусобно
допуњавају.

Дунавска стратегија
ПРОЈЕКТИ:
Финансијска перспектива 2014.-2020. године
Програм Дунав – територијална покривеност програма у
потпуности прати обухват Макрорегионалне стратегије
за Подунавље.
Програм Капија Југоисточне Европе
Национални координатор за Дунавску стратегију
Милан Пајевић, директор Канцеларије за европске
интеграције
Информације: http://www.dunavskastrategija.rs

Дунавска стратегија
Стуб 2: Заштита животне средине Дунавског региона
Приоритетна област 4
Обнављање и одржавање квалитета вода

Надзорни одбор – координација Мађарска и Словачка

представници држава, ICPDR-a, Међународне
комисије за слив реке Саве, невладиног сектора,
Европске комисије

Дунавска стратегија
Приоритетна област 4

Разматрање предлога пројеката и давање подршке,

Извештавање о активностима у државама и
реализацији пројеката – припрема првог годишњег
извештаја

Усвајање начина реализације активности као
потребних корака ка достизању циљева – ICPDR
координатор дела активности

Приоритетна област 4 Обнављање и одржавање
квалитета вода


Циљеви:
1.
2.

3.

4.
5.

Достизање циљева управљања усвојених Планом управљања за
слив реке Дунав
Смањење нивоа нутријената који би омогућили повратак стања
екосистема Црног мора у услове сличним шездесетим годинама
прошлог века
Израда карактеризацијског извештаја за Делту Дунава као корак
у изради Плана управљања Делтом Дунава, који би требало да
буде усвојен 2012. године,
Осигурати популације јесетарских врста у току Дунава
Припремити, усвојити и имплементирати планове управљања
подсливовима, као што су Сава, Тиса и Прут

ХВАЛА НА ПАЖЊИ
Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Републичка дирекција за воде
Булевар уметности 2а
11070 Нови Београд
+ 381 11 201 33 60

www.rdvode.gov.rs
www.minpolj.gov.rs

