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ПОД НАЗИВОМ:

ЧЕТВРТ ВЕКА ЗАЛАГАЊА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ НА ДУНАВУ
Међународни научни форум "Дунав - река сарадње" ( МНФ”ДРС”) ове године је
повезао свој традиционални Округли сто са обележавањем Међународног Дана
Дунава, и обележавања свог више-деценијског залагања за остваривање
пројектних идеја својих чланова и партнера. Истовремено, одржавањем овог
Округлог стола започета је дугорочна сарадња МНФ”ДРС” са Факултетом за пословно
индустријски менаџмент Универзитета “Унион – Никола Тесла” ( ФПИМ).
Округли сто је одржан 27. јуна 2016, с почетком у 12 часова у простору Факултета за
пословно индустријски менаџмент, Универзитета "Унион – Никола Тесла", у
Београду, Кнез Михаилова 33. Округли сто је окупио седамнаест учесника:
1. Професор др Наташа Богавац, ФПИМ
2. Славко Вукајлов, гост
3. Зоран Гавриловић, дипл. инж. шумарства, МНФ”ДРС”
4. Зоран Димчић, др мед.
5. Душан Дрндарски, самостални истраживач, МНФ”ДРС”
6. Драган – Гуру Ђурагин, експерт за банкарство
7. Ениса Имамовић, дипл. менаджер културе и образовања, МНФ”ДРС”
8. Мр Дејан Јоловић, самостални истраживач, МНФ”ДРС”
9. Мр Зоран Јоловић, Власник и директор Belgrade Business Consulting Group
10. Снежана Јоловић, гост
11. Светлана Ковачевић, гост
12. Мр Славко Максимовић, Удружење “Милутин Миланковић”
13. Велика Марковић, Европски Блок
14. Др Зоран Миливојевић, члан Мешовитог комитета за ХЕПС Ђердап
15. Доцент др Кристијан Ристић, ФПИМ и МНФ”ДРС”
16. Михаило Сретеновић, дипл. инж. хидроградње
17. Др Едита Стојић Карановић, научни саветник, председница МНФ”ДРС”
Професор др Наташа Богавац, доцент др Кристијан Ристић и др Едита Стојић
Карановић су поздравили учеснике са пригодним говорима у којима су изразили

спремност за дугорочну сарадњу, између осталог и на пољу унапређења
реализације пројектних идеја насталих у претходним годинама, као и оних будућих.
Додељене су Захвалнице МНФ”ДРС” Михаилу Сретеновићу, дипл.инж. за
дугогодишњу драгоцену активности у својству председника Програмског савета
МНФ”ДРС” коју је обављао до 2014. године, и Ениси Имамовић за вишедеценијско
обављање неплаћеног волонтерског рада на уређивању вебсајта МНФ”ДРС”
www.danube-cooperation.com као и техничког уређивања двојезичног Интернет
часописа „Данубиус“.
Затим је дато 4 уводна излагања:
1. Дејан Јоловић: Дунав у функцији Новог пута свиле и место Србије на том путу,
2. Душан Дрндарски: Пројект регулисања пловног пута код Новог Сада
3. Зоран Гавриловић: Пројектни предлог; Знање за одбрану од поплава (KnowFlood)
4. Едита Стојић Карановић: Информације о пројектима чији аутори нису били у
могућности да учествују на данашњем скупу (Мато Зубац, Раде Милутиновић,
Радмила Максимовић, Ласло Панди, Иштван Силваши)
После ових излагања вођена је конструктивна расправа и размена мишљења о
проблемима које коче остваривање добрих пројектних идеја и предлога и о
могућностима остваривања таквих пројектних идеја и предлога у предстојећем
периоду. Конструктивности расправе су нарочито допринели проф. Др Наташа
Богавац, мр економских наука Зоран Јоловић, и Михаило Сретеновић, дипл. инж.
хидроградње.
Закључци Округлог стола су:
1. Искуство у протеких неколико година је показало да није довољно презентирати
пројектне предлоге на скуповима, нити је довољно предложити их на расписаним
конкурсима, сматрајући да је снага предлога довољна да предлог добије неопходну
подршку за даље развијање и за реализацију;
2. Треба се обратити доносиоцима одлука на локаном нивоу с пројектним
предлозима који би допринели одрживом развоју локалне заједнице;
3. За обраћање европским и другим иностраним фондовима неопходно је укључити
и стручњаке за припрему конкурсног материјала, који би заједно са ауторима
пројеката у тимском раду припремили апликацију, која би имала веће шансе на
успех, него до сада, када су апликације припремали волонтери МНФ”ДРС” .
4. Треба без одлагања радити на припреми пројектних предлога за прекограничну
сарадњу за предстојеће расписе, и то пројектни предлог Знање за одбрану од
поплава (KnowFlood) за прекограничну сарадњу са свим суседним земљама, док
пројектне предлоге за Еколошки парк „Милутин Миланковић“ (Радмиле
Максимовић) и за Успостављање база за спорт и туризам на Дунаву „Водене капи“
(Л. Пандија) и Дунавски бисери (И. Силвашија) за прекограничну сарадњу са
Хрватском, проналазећи најпре најадекватније водеће партнере у ОсијечкоБарањској (Даљ, Ердут) и у Вуковарско-сријемској жупанији (Илок).
5. Договорена је даља сарадња МНФ”ДРС” и Факултета за пословноиндустријски
менаџмент на детаљнијој изради Закључака Округлог стола, на њиховом
спровођењу и о заједничким пројектним активностима, као и у организовању 27.
међународне конференције „Дунав -река сарадње“ у октобру ове године, за који је
дат предлог да се одржи у Великом Градишту.
(ЕСК/30-06-2016)

