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Свесни значаја реке Саве за привредни, друштвени и културни развој у
региону,
У жељи да се развије унутрашња пловидба реком Савом,
Узимајући у обзир одлуке Међународне комисије за слив реке Саве (у
даљем тексту: Савска комисија) бр. 7/11, 11/12, 12/12 и бр. 2/19, као и
закључке VII састанка Одбора за надзор и координацију имплементације
пројекта Обнова и развој транпорта и пловидбе на водном путу реке
Саве (у даљем тексту: Одбор),
У складу с чланом 16 став1 (c) Оквирног споразума о сливу реке Саве,
чланом 5 став 4 Статута Међународне комисије за слив реке Саве и
чланом 7 Правила поступка, Савска комисија је донела

ОДЛУКУ – 7/19
О

ОСНИВАЊУ ФОРУМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА ЗА
ИЗРАДУ СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ПЛОВИДБЕ НА РЕЦИ САВИ ОД
РКМ 300 ДО РКМ 329
1. Форум заинтересованих страна за израду Студије о процени утицаја
на животну средину и пројектне документације за Побољшање услова
пловидбе на реци Сави од ркм 300 до ркм 329 (у даљем тексту: Форум)
овим је основан.
2. Форум се састоји чланови Одбора, проширеног представницима
невладиних организација, цивилног друштва и стручних организација
и регионалних и локалних административних тела са територије
спровођења пројекта из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске
који су одговорили на јавни позив за исказивање интереса.

3. Списак чланова Форума налази се у Додатку I ове Одлуке као његов
саставни део.
4. Методологија рада Форума налази се у Додатку II ове Одлуке као њен
саставни део.
5. Форум ćе престати са радом на дан завршетка израде Студије о
процени утицаја на животну средину и пројектне документације за
Побољшање услова пловидбе на реци Сави од ркм 300 до ркм 329 (у
даљем тексту: Пројект).
Одлука ступа на снагу 26. априла 2019.

Загреб, 23. април 2019.

Г-дин. Игор Пејић
Председавајући Савске комисије

Додатак I
Списак чланова Форума
Нр.

Организација

Члан

1.

Министарство комуникација и промета БиХ

Дарио Бушић

2.

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

Енес Шеперовић

3.

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства,
Федеарција БиХ

Суад Скејовић

4.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Република Српска БиХ

Милан Кочић

5.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Република Србија

Вељко Ковачевић

6.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Република Србија

Ирена Коњевић

7.

Министарство заштите животне средине, Република Србија

Душанка Станојевић

8.

Дирекција за воде, Република Србија

Оливера Јанковић

9.

Министарство мора, промета и инфраструктуре, Република
Хрватска

Душка Кунштек

10.

Министарство мора, промета и инфраструктуре, Република
Хрватска

Јеролима Павловић

11.

Министарство мора, промета и инфраструктуре, Република
Хрватска

Мирослав Иштук

12.

Министарство мора, промета и инфраструктуре, Република
Хрватска

Крунослав Сопчек

13.

Министарство заштите околиша и енергетике, Република Хрватска

Елизабета Кос

14.

Министарство заштите околиша и енергетике, Република Хрватска

Миро Мацан

15.

Дунавска комисија

Петар Маргић

16.

Међународна комисија за заштиту Дунава

Иван Завадскy

17.

Жупанијска господарска комора Сисак, Република Хрватска

Борис Месарић

18.

WWF Adria

Бранка Шпаничек

19.

Министарство саобраћаја и веза, Република Српска БиХ

Мила Којић

20.

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију,
Република Српска БиХ

Љиљана Станишљевић
Марија Николић, заменик члана

21.

Мнистарство просторног планирања, Федерација БиХ

Игор Диздар
Силвија Ковачевић Стефањук,
заменик члана

22.

Министарство промета, веза, туризма и заштите околиша,
Жупанија Посавска БиХ

Анес Османовић

23.

Агенција за водно подручје ријеке Саве, Сарајево БиХ

Алмир Бајрамлић
Нихад Пезо, заменик члана

24.

ЈУ Natura Slavonica

Весна Андрић

25

Хрватско друштво за заштиту птица и природе

Тибор Микушка

26.

Удруга БИОМ

Дуња Делић

27.

Бродско еколошко друштво – БЕД

Шимо Бенеш

28.

Институт за хидротехнику Сарајево

Тарик Купусовић

29.

Хрватска господарска комора Осијек

Ведран Бествина

Додатак II
Методологија рада Форума

1.

Главни задаци Форума су:
•

Омогућавање размене информација о изради Студије о процени
утицаја на животну средину и пројектне документације за
Побољшање услова пловидбе на реци Сави од ркм 300 до ркм 329
(у даљем тексту: Пројекат);

•

Формулисање потреба за информацијама у вези
коментара, питања и препорука Пројектном тиму;

•

Израда предлога потребних побољшања активности у различитим
фазама Пројекта;

•

Подстицање спровођења начела Заједничке изјаве о водећим
принципима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне
средине у сливу реке Дунав и Приручника о добрим праксама у
планирању одрживих пловних путева;

•

Разматрање других релевантних препорука и предлога у вези са
Пројектом.

Пројекта,

Форум се састоји од чланова Одбора и представника невладиних
организација, цивилног друштва и стручних организација и
регионалних и локалних административних тела са територије
спровођења пројекта из Босне и Херцеговине и Републике Хрватске.
Уколико нека од горе наведених организација промени свог члана у
Форуму, обавестиће Савску комисију о подацима новог члана у
писаном облику што је пре могуће. Савска комисија обавестиће све
остале чланове Форума о промени.
У случају да члан Форума не може присуствовати састанку Форума,
он / она може бити замењен особом коју именује организација коју
заступа члан Форума.
Мандат чланова Форума је везан за организацију коју заступају.
Свака организација има право да повуче свог представника у било
ком тренутку, у писменој форми.
Састанцима Форума могу да присуствују и представници
невладиних организација које нису чланице Форума, као и
представници релевантних владиних организација заинтересованих
за Пројекат, као посматрачи.
Максимални број посматрача по састанку је десет (10). Регистрација
посматрача обвезна је најмање три радна дана пре одржавања
састанка, према начелу првенства с обзиром на редослед пријаве.
Додатни стручњаци такође могу да учествују на састанцима,
уколико је потребно или затражено њихово стручно знање.

Учествовање тих стручњака мора бити најављено од стране члана
Форума Савској комисији, најмање три радна дана пре састанка.
Савска комисија може позвати представнике ЕУ и Светске банке да
учествују на састанцима Форума.
2.

Чланство у Форуму је добровољно.
Чланови Форума сносе властите трошкове учествовања у раду
Форума.
Препоруке Форума имају саветодавни карактер.

3.

Секретаријат ће бити одговоран за организацију и одржавање
састанака Форума.
Министарство мора, промета и инфраструктуре Републике Хрватске
(у даљем тексту: Министарство) обезбедиће простор и опрему за
састанке уколико је то потребно, и сносиће све додатне трошкове
тих састанака. Министарство ће припремити и доставити
Секретаријату
Савске
комисије
сву
потребну
пројектну
документацију за састанке Форума најмање 20 дана пре сваког
састанка. Документација мора бити припремљена у одговарајућем
облику и у довољном броју примерака за дистрибуцију члановима
Форума. Министарство ће осигурати учествовање свих релевантних
стручњака и представника консултаната Пројекта на састанцима
Форума, уколико је то потребно.
Председавајући
Форума
је
секретар
Савске
комисије,
а
потпредседници Форума су заменик секретара Савске комисије за
пловидбу и заменик секретара Савске комисије за заштиту вода и
водног екосистема.
Састанци Форума биће заједнички најављени од стране
Председавајућег
Форума
и
представника
Министарства.
Председавајући Форума доставиће дневни ред најкасније 10
календарских дана пре састанка. Сваки члан Форума може да
предложи Председавајућем измене и допуне дневног реда у писаном
облику, најкасније 5 календарских дана пре датума састанка.
Председавајући ће доставити измењени дневни ред свим члановима
Форума, најкасније 3 календарска дана пре састанка.
Чланови и посматрачи имају право учествовања на састанцима
Форума, да изражавају свој став и гледиште, да их одражавају у
релевантним документима састанка, као и да достављају релевантне
документе, закључке, препоруке и предлоге Форуму, који ће се
расправљати или усвајати на састанку.
Председавајући Форума, у сарадњи с представником Министарства,
припремиће извештај са састанка и доставиће га на усвајање свим
члановима Форума, најкасније 7 календарских дана након састанка.
Сви чланови Форума могу да доставе Председавајућем писане
предлоге и примедбе на текст извештаја са састанка, најкасније 15
календарских дана након састанка. Председавајући Форума

доставиће измењени текст извештаја са састанка свим члановима
Форума, најкасније 20 календарских дана након састанка.
4.

Радни језици Форума су енглески и службени језици Савске
комисије.
Документи састанка Форума биће припремљени на једном од радних
језика Форума.

5.

Извештаји са састанака Форума биће објављени на јавно доступном
делу интернет стране Савске комисије.

