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ФОРУМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА 

у оквиру пројекта „Надзор и eколошки мониторинг над хидротехничким и багерским радовима 
на критичним секторима на реци Дунав“  

 

Oпшта правила организације и рада Форума 

 

Почетне одредбе 

Форум заинтересованих страна пројекта „Надзор и eколошки мониторинг над хидротехничким и 
багерским радовима на критичним секторима на реци Дунав“ (у даљем тексту Форум) оснива се 
у складу са дугорочним опредељењем Дирекције за водне путеве ка примени модерног 
концепта интегралног управљања унутрашњим пловним путевима, као и у складу са 
идентификованом добром праксом примењеном у имплементацији сличних пројеката на реци 
Дунав. 

Интегрално управљање унутрашњим пловним путевима подразумева тежњу ка усаглашавању 
интереса различитих заинтересованих страна, уз поштовање националног и међународног 
правног оквира и релевантних смерница, укључујући, између осталог, и Заједничку изјаву о 
унутрашњој пловидби и одрживости животне средине у басену реке Дунав (ICPDR, Дунавска 
комисија, Међународна комисија за слив реке Саве). 

Оснивање овог тела спроводи се уз сагласност свих корисника пројекта „Надзор и eколошки 
мониторинг над хидротехничким и багерским радовима на критичним секторима на реци Дунав“ 
(у даљем тексту Пројекат).   

 

Члан 1: Сврха и циљ организовања Форума 

Сврха организовања Форума је успостављање мултидисциплинарног тела за унапређење 
квалитета Пројекта, као и размену информација од значаја за Пројекат.   

Форум се организује са циљем омогућавања што ширег укључивања организација цивилног 
друштва које су заинтересоване стране Пројекта. 
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Члан 2: Основни принципи рада и чланства у Форуму 

Чланство у Форуму је добровољно. 

Чланство у Форуму је бесплатно. 

Препоруке Форума су саветодавне природе. 

Чланови Форума су дужни да међусобно уважавају и поштују ставове других чланова Форума, у 
складу са добром пословном праксом. 

 

Члан 3: Задаци Форума 

Форум заинтересованих страна Пројекта обавља следеће задатке: 

 омогућавање транспарентности током фазе Пројекта; 

 омогућавање размене информација од значаја за Пројекат; 

 омогућавање стручних и независних улазних података и смерница за потребе Пројекта; 

 подстицање дискусије и изношење препорука везаних за Пројекат. 

 

      Позиција Форума заинтересованих страна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 4: Чланови Форума 

Форум заинтересованих страна Пројекта окупља организације цивилног друштва из следећих 
области: 

- унутрашњег водног транспорта, 
- хидротехнике, 
- привреде, 

Управни одбор 

 

 

Консултант – 
Надзор и 
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мониторинг 
(S&EMSC) 

Корисници 
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финансија (CA), 
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грађевинарства, 
саобраћаја и 

инфраструктуре 
(FB), МГСИ – 
Дирекција за 

водне путеве (ER)) 

Форум 
заинтересованих 

страна (SHF) 

Јавност 

Размена 
информација 
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Посматрачи 
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- природе и заштите животне средине, 
- археологије и 
- рибарства и птичарства. 

Дирекција за водне путеве поштује постојеће механизме сарадње са организацијама цивилног 
друштва у Републици Србији, за оне области од значаја за Пројекат, а које су расположиве у 
оквиру постојећих механизама. 

Међународна комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR) и Завод за заштиту природе Војводине 
су чланови Форума. 

Организације које прихватају чланство у Форуму делегирају по једну особу која постаје 
стални члан Форума и једну особу која је заменик члана Форума. 

Уколико је стални члан Форума спречен да учествује на састанку Форума, може га заменити 
заменик члана Форума. 

Број сталних чланова Форума ограничен је на 10. 

 

Члан 5: Посматрачи у Форуму 

Састанцима Форума могу присуствовати представници следећих институција: 

- Делегације Европске уније у Републици Србији, 
- Министарства финансија (СА); 
- Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (FB), 
- МГСИ – Дирекције за водне путеве (ER), 
- Министарства за европске интеграције Републике Србије, 
- Министарстава надлежних за заштиту животне средине, водопривреду и археологију; 
- Дунавске комисије; 
- Међународне комисије за слив реке Саве и 
- Консултанта за надзор и еколошки мониторинг - S&EMSC (Acciona Ingenieria); 

- других заинтересованих страна. 

Састанцима Форума заинтересованих страна Пројекта, у својству посматрача, могу 
присуствовати и представници организација цивилног друштва које нису чланице Форума, као и 
релевантних државних институција заинтересованих за Пројекат. 

Број посматрача на састанку је органичен на 15. Регистрација пре састанка је обавезна, а 
редослед пријављивања одређује присуствовање састанку. 

 

Члан 6: Oрганизација састанака Форума 

Организатор састанака Форума је Дирекција за водне путеве. 

Састанцима Форума председава представник Дирекције за водне путеве. 

Председавајући Форума је дужан да обезбеди равноправан третман свих чланова Форума, у 
складу са добром пословном праксом. 

Састанке Форума заказује председавајући Форума. Датуми одржавања састанка одређиваће се 
у складу са добром пословном праксом, поштујући расположивост чланова Форума. 
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Сваки састанак Форума прати следећа обавезна документација: агенда, листа учесника, 
записник са састанка и евалуациони образац.  

Агенда се од стране председавајућег мора доставити свим члановима Форума пре заказаног 
састанка, не касније од 10 календарских дана од дана састанка. Сви чланови Форума могу 
доставити председавајућем Форума писане предлоге измене агенде, најкасније у року од 5 
календарских дана од дана састанка. Председавајући Форума доставља измењену агенду 
састанка свим члановима Форума, најкасније 3 календарска дана пре дана састанка.   

Листу учесника састанка Форума потписују сви учесници на почетку састанка Форума. 

Евалуациони обрасци се попуњавају на крају састанка, добровољно од стране учесника 
састанка. Представници ER не попуњавају евалуационе обрасце. 

Записник састанка припрема председавајући Форума и доставља га електронским путем свим 
члановима Форума на сагласност, најкасније у року од 7 календарских дана од дана састанка. 
Сви чланови Форума могу доставити председавајућем писане сугестије и примедбе на текст 
записника, најкасније у року од 15 календарских дана од дана састанка. Председавајући 
Форума доставља измењен записник са састанка свим члановима Форума, најкасније 20 
календарских дана после дана састанка. 

Састанци Форума се организују периодично, по потреби. Минималан број састанака Форума у 
току календарске године је два (2). 

 

Члан 7: Језици Форума 

Званични језици Форума су енглески и српски. 

Обавезна документација која прати сваки састанак Форума припрема се на енглеском и 
српском језику. 

 

Члан 8: Јавност рада Форума 

Рад Форума је јаван. 

Обавезна докуменација која прати састанке Форума, на енглеском и српском језику, биће 
доступна јавности, постављањем на интернет портал Дирекције за водне путеве 
(www.plovput.gov.rs). 

Временски оквир постављања документације на интернет портал кореспондира временском 
оквиру из Члана 6 ових Правила. 

 

Члан 9: Прекид рада Форума 

Форум престаје са радом датумом окончања Пројекта. 

___ 

У Београду, 10.04.2018. 

 


