Dok. št: WD-19-2/1-3

Zavedajoč se pomembnosti reke Save za gospodarski, družbeni in kulturni
razvoj regije,
V želji po razvoju plovbe po reki Savi,
Ob upoštevanju sklepa Mednarodne komisije za Savski bazen (v
nadaljevanju: Savska komisija) št. 7/11, 11/12, 12/12 i br. 2/19, kot tudi
zaključke VII. sastanka Odbora za nadzor in koordinacijo implementacije
projekta Obnova in razvoj prometa ter plovidbe po reki Savi (v nadaljevanju:
Odbor),
V skladu s členom 16 odstavek 1 (c) Okvirnega sporazuma o Savskem
bazenu, členom 5 odstavek 4 Statuta Mednarodne komisije za Savski bazen
in členom 7 Pravila postopka, Savska komisija je sprejela

SKLEP – 7/19
o

USTANOVITVI FORUMA DELEŽNIKOV ZA IZDELAVO
ŠTUDIJE O OCENI VPLIVOV NA OKOLJE IN PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA AKTIVNOST: IZBOLJŠANJE
POGOJEV PLOVBE NA REKI SAVI OD RKM 300 DO RKM
329
1. Forum deležnikov za izdelavo Študije o oceni vplivov na okolje in projektne
dokumentacije za aktivnost: Izboljšanje pogojev plovbe na reki Savi od rkm
300 do rkm 329 (v nadaljevanju: Forum) je ustanovljen.
2. Forum sestavljajo člani Odbora, predstavniki nevladnih organizacij, civilne
družbe in profesionalnih organizacij ter regionalnih in lokalnih uprav iz
Bosne in Hercegovine in Republike Hrvaške, ki so odgovorili na javni poziv
za izkaz interesa.
3. Spisek članov Foruma je dostopen v Dodatku I tega sklepa kot njegov
sestavni del.

4. Metodologija dela Foruma je dostopna v Dodatku II tega sklepa kot njegov
sestavni del.
5. Forum bo zaključil z delom na dan dokončanja izdelave Študije o oceni
vplivov na okolje in projektne dokumentacije za aktivnost: Izboljšanje
pogojev plovbe na reki Savi od rkm 300 do rkm 329 (v nadaljevanju:
Projekt).
Sklep je veljaven od 26. aprila 2019.

Zagreb, 23. aprila 2019

G. Igor Pejić
Predsedujoči Savske komisije

Dodatek I
Spisek članov Foruma
Št.

Organizacija

Član

1.

Ministrstvo za komunikacije in promet BiH

Dario Bušić

2.

Ministrstvo za zunanjo trgovino in ekonomske odnose BiH

Enes Šeperović

3.

Ministrstvo za kmetijstvo, vodno gospodarstvo in gozdarstvo,
Federacija BiH

Suad Skejović

4.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo, Republika
Srbska BiH

Milan Kočić

5.

Ministrstvo za gradbeništvo, promet in infratsrukturo, Republika Srbija

Veljko Kovačević

6.

Ministrstvo za gradbeništvo, promet in infratsrukturo, Republika Srbija

Irena Konjević

7.

Ministrstvo za zaščito okolja, Republika Srbija

Dušanka Stanojević

8.

Direkcija za vode, Republika Srbija

Olivera Janković

9.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, Republika Hrvaška

Duška Kunštek

10.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, Republika Hrvaška

Jerolima Pavlović

11.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, Republika Hrvaška

Miroslav Ištuk

12.

Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, Republika Hrvaška

Krunoslav Sopček

13.

Ministrstvo za zaščito okolja in energetike, Republika Hrvaška

Elizabeta Kos

14.

Ministrstvo za zaščito okolja in energetike, Republika Hrvaška

Miro Macan

15.

Donavska komisija

Petar Margić

16.

Mednarodna komisija za zaščito Donave

Ivan Zavadsky

17.

Pokrajinska zbornica Sisak, Republika Hrvaška

Boris Mesarić

18.

WWF Adria

Branka Španiček

19.

Ministrstvo za promet in veze, Republika Srpska, BiH

Mila Kojić

20.

Ministrstvo za promet in komunikacije, Federacija BiH

Miralem Boloban

21.

Ministrstvo za prostorsko načrtovanje, gradbeništvo in
ekologijo,Republika Srpska, BiH

Ljiljana Stanišljević
Marija Nikolić, zamjenik člana

22.

Ministrstvo za prostorsko načrtovanje, Federacija BiH

Igor Dizdar
Silvija Kovačević Stefanjuk, zamjenik
člana

23.

Ministrstvo za promet, veze, turizem in zaščito okolja, Posavska
pokrajina BiH

Anes Osmanović

24.

Agencija za vodno področje reke Save, Sarajevo BiH

Almir Bajramlić
Nihad Pezo, zamjenik člana

25.

JP Natura Slavonica

Vesna Andrić

26.

Hrvatsko društvo za zaštito ptic in narave

Tibor Mikuška

27.

Skupnost BIOM

Dunja Delić

28.

Brodsko ekološko društvo – BED

Šimo Beneš

29.

Inštitut za hidrotehniko Sarajevo

Tarik Kupusović

30.

Pokrajinska zbornica Osijek

Vedran Bestvina

Dodatek II
Metodologija dela Foruma

1.

2.

Glavne naloge Foruma so:
•

omogočiti izmenjavo informacij o Študijo o oceni vplivov na okolje in
projektne dokumentacije za aktivnost: Izboljšanje pogojev plovbe na
reki Savi od rkm 300 do rkm 329 (v nadaljnjem besedilu: projekt);

•

oblikovanje zahtev po informacijah v zvezi s projektom, kot tudi
komentarji, vprašanja in priporočila projektni skupini;

•

priprava predlogov za potrebe izboljšanja dejavnosti v različnih fazah
projekta;

•

spodbujanje izvajanja načela skupne izjave o vodilnih načelih za
razvoj plovbe po celinskih vodah in varstva okolja v porečju reke
Donave in priročnika o dobrih praksah pri načrtovanju trajnostnih
vodnih poti;

•

pregled drugih relevantnih priporočil in predlogov, povezanih s
projektom.

Forum sestavljajo člani Odbora in predstavniki nevladnih organizacij,
organizacij civilne družbe in strokovnih organizacij ter regionalnih in
lokalnih uprav na območju izvajanja projekta iz Bosne in Hercegovine
ter Republike Hrvaške.
Če ena od zgoraj navedenih organizacij spremeni svojega člana v
Forumu, bo čim prej pisno obvestila Savsko komisijo o podatkih o
novem članu. Savska komisija bo obvestila vse druge člane foruma o
spremembah.
V primeru, da se član foruma ne more udeležiti sestanka foruma, ga
lahko zamenja oseba, ki jo imenuje organizacija, ki jo zastopa član
foruma.
Mandat članov foruma je povezan z organizacijo, ki jo predstavljajo.
Vsaka organizacija ima pravico, da svojega zastopnika kadar koli
povleče iz foruma, in sicer to sporoči pismeno.
Sestankov foruma se lahko udeležijo tudi predstavniki nevladnih
organizacij, ki niso članice foruma, kot tudi predstavniki relevantnih
vladnih organizacij, ki so zainteresirani za projekt kot opazovalci.
Največje število opazovalcev na sestanku je deset (10). Registracija
opazovalcev je obvezna vsaj tri delovne dni pred sestankom, v skladu z
načelom prednosti glede na vrstni red prejetja prijave.
Na sestankih lahko sodelujejo tudi dodatni strokovnjaki, če je potrebno
njihovo strokovno znanje. Sodelovanje teh strokovnjakov mora član
foruma najaviti Savski komisiji vsaj tri delovne dni pred sestankom.

Savska komisija lahko povabi predstavnike EU in Svetovne banke, da
sodelujejo na sestankih foruma.
3.

Članstvo v forumu je prostovoljno.
Člani foruma pokrivajo svoje stroške sodelovanja pri delu foruma.
Priporočila foruma imajo svetovalni značaj.

4.

Sekretariat je odgovoren za organizacijo in izvedbo sestankov foruma.
Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo Republike Hrvaške (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) bo po potrebi zagotovilo prostor in
opremo za sestanke ter nosilo vse dodatne stroške teh sestankov.
Ministrstvo bo pripravilo in posredovalo sekretariatu Savske komisije
vso potrebno projektno dokumentacijo za sestanke foruma vsaj 20 dni
pred vsakim sestankom. Dokumentacija mora biti pripravljena v
ustrezni obliki in v zadostnem številu izvodov, ki se razdelijo članom
foruma. Ministrstvo bo zagotovilo sodelovanje vseh ustreznih
strokovnjakov in predstavnikov konzultantov projekta na sestankih
foruma, če je to potrebno.
Predsedujoči foruma je sekretar Savske komisije, so-predsedujoči
foruma pa sta namestnik sekretarja Savske komisije za plovbo in
namestnik sekretarja Savske komisije za varstvo voda in vodne
ekosisteme.
Sestanke foruma bodo skupaj napovedali predsedujoči foruma in
predstavniki ministrstva. Predsedujoči foruma bo dnevni red posredoval
najkasneje 10 koledarskih dni pred sestankom. Vsak član foruma lahko
pisno predlaga predsedujočemu spremembe in dopolnitve dnevnega
reda, in sicer najkasneje 5 koledarskih dni pred datumom sestanka.
Predsedujoči bo posodobljen program predložil vsem članom foruma
najpozneje 3 koledarske dni pred sejo.
Člani in opazovalci imajo pravico sodelovati na sestankih foruma,
izraziti svoja stališča in mnenja, jih izražati v relevantnih dokumentih
sestanka, ter predložiti relevantni dokumente, zaključke, priporočila in
predloge forumu, ki jih je treba obravnavati ali sprejeti na sestanku.
Predsedujoči foruma bo v sodelovanju s predstavnikom ministrstva
pripravil poročilo s seje in ga posredoval v sprejetje vsem članom foruma
najkasneje 7 koledarskih dni po sestanku. Vsi člani foruma lahko
predsedujočemu predložijo pisne predloge in pripombe o besedilu
poročila s sestanka najkasneje 15 koledarskih dni po sestanku.
Predsedujoči foruma bo spremenjeno besedilo poročila s sestanka
posredoval vsem članom foruma najkasneje 20 koledarskih dni po
sestanku.

5.

Delovni jeziki foruma so angleški in uradni jeziki Savske komisije.
Dokumenti sestanka foruma bodo pripravljeni v enem od delovnih
jezikov foruma.

