
 

Поштоване даме и господо, драге колегинице и колеге, драги гости, 

 

Част ми је да вас поздравим у име Владе Републике Србије и да вам 

пожелим добродошлицу у Републику Србију и Београд на Шести састанак 

Страна Оквирног споразума о сливу реке Саве. 

Државе потписнице Оквирног споразума о сливу реке Саве Босна и 

Херцеговина, Република Хрватска, Република Словенија и Република 

Србија заједно са партнерима у остваривању својих активности, данас ће 

сагледати резултате спровођења Споразума као и резултате рада 

Међународне комисије за слив реке Саве, која је постала стабилан 

механизам, препознат и у савским државама и у ширем окружењу као 

ефикасна организација, поуздан партнер и успешан координатор све већег 

броја активности у вези спровођења Споразума.  

Кључни циљ Споразума је успостављање и одржавање 

прекограничне сарадње у сливу реке Саве ради обезбеђивања услова за 

одрживи развој региона, а спровођењем споразума државе нарочито 

настоје да постигну успостављање услова за безбедну пловидбу на реци 

Сави и њеним притокама, успостаљање одрживог управљања водама и 

одрживо упраљање опасностима у сливу као што су поплаве, суше, лед и 

несреће које укључују загађење воде. 

Остварили смо бројне резулате. Свакако један од најважнијих је што 

смо одобрили План управљања сливом реке Саве и пред нама су изазови 

везани за његову имплементацију. Припремамо План управљања ризиком 

од поплава за слив реке Саве, заједно радимо на спровођењу и припреми 

великог броја пројеката који нам помажу у остварењу главних циљева, 

користећи расположиве регионалне механизме. У области пловидбе 

најзначајније је успостављање потпуно оперативног речног 

информационог сервиса у Републици Србији, завршна фаза његове 

имплементације у Хрватској као и даљи развој и надградња скупа 

пловидбених правила. Настављамо са даљим јачањем учешћа јавности и 

укључености интересних група у процес спровођења споразума кроз 

успостављање Савског савета за воде као сталне саветодавне платформе 

Савске комисије. 



У досадашњем раду стекли смо велики број партнера, који ће надам 

се наставити сарадњу са нама.  

Република Србија је најнизводнија држава у сливу реке Саве и за нас  

је веома важно да остваримо добру регионалну сарадњу, посебно по 

питањима заштите од штетног дејства вода, односно од поплава и по 

питањима заштите квалитета вода, имајући у виду, између осталог, да се 

из савског алувиона водом снабдевају становници градова дуж реке Саве  

и то Сремска Митровица, Шабац, Београд и друга насеља, као и да се на 

сливу и уз њене обале налазе и бројне природне целине од регионалног 

значаја, и то више заштићених паркова природе, мочвара, плавних 

подручја и мртваја, од којих су најпознатији Специјални резерват природе 

Обедска бара и Специјални резерват природе Засавица. 

Значај регионалне сарадње постао је видљивији и током 

катастрофалних мајских поплава 2014. године које су посебно погодиле 

слив реке Саве. Поплаве су изазвале многобројне људске жртве, нанета је 

велика материјална штета у свим државама а посебно у Републици Србији, 

где је била више од милијарду ипо евра и у Босни и Херцеговини. Државе 

су уложиле велике напоре у санирање последица у чему су имале значајну 

подршку међународне заједнице.  

Ступањем на снагу Протокола о заштити од поплава уз Оквирни 

споразум о сливу реке Саве новембра 2015. године и формално су 

остварени услови за даље координиране активности у овој тако значајној 

области за све државе на сливу.  

Влада Републике Србије је у периоду између два састанка Страна 

припремила стратешка и планска документа у области водопривреде и 

усвојила значајан број подзаконских аката и предложила измене и допуне 

закона која регулишу питања из области пловидбе и из области заштите 

животне средине, којим су обезбеђени услови да се у законе Републике 

Србије пренесу одредбе Оквирног споразума и усвојених протокола. 

Такође, усвојена је нова Стратегија развоја водног саобраћаја Републике 

Србије од 2015-2025. године којом су, између осталог, дате основне 

смернице развоја унутрашњег водног транспорта и унапређење услова 

пловидбе на реци Сави на територији Републике Србије.  Потписивање 

Париског споразума о климатским променама исказује спремност 

Републике Србије за учешће у решавање тог глобалног проблема.  



Влада Републике Србије је посвећена приступању Европској унији и 

започела је преговоре о приступању који су за област животне средине, а 

посебно управљања водама захтевни и финансијски и организационо. 

Активности које се реализују у оквиру Савске комисије представљају 

помоћ Републици Србији и у овом процесу. 

Сигурна сам да ћемо наставити заједничким напорима и уз ангажман 

стручних институција свих држава региона, као и других међународних 

тела и организација, реализацију активности на унапређењу правних 

оквира, али и спровођење договорених активности не само на заштити од 

поплава, управљању наносом и пловидби већ и на очувању и одрживом 

коришћење прекограничних вода на сливу реке Саве, обезбеђујући услове 

за регионални развој. 

Пред нама је данас задатак да се дискутујући о досадашњим 

резултатима и изазовима у спровођењу Споразума договоримо о 

приоритетима који нас чекају у наредном периоду, како везано за 

доношење недостајућих протокола тако и за спровођење договорених 

процеса. 

Отварам Шести састанак Страна Оквирног споразума о сливу реке 

Саве и свим учесницима желим успешан рад. 

 

Хвала 

 


