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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА
Датум
Трајање
Место састанка
Врста састанка
Састанак бр.

Трајање

04.05.2018.
10:00-14:45
МГСИ – Дирекција за водне путеве, Француска 9, 11000 Београд,
Република Србија
Састанак Форума заинтересованих страна
SHFM02

Тема

Одговоран/на

10:00

Добродошлица, представљање учесника,
организациона питања

ER, сви

10:10

Општа правила о организацији и раду Форума
заинтересованих страна

ER, сви

10:20

Ажурирање списка чланова Форума и посматрача

ER, сви

10:30

Финални Извештај о мониторингу животне средине
пре почетка радова

S&EMSC

- Хидроморфологија
- Квалитет наноса и воде
- Биологија
10:50

Програм извођења хидротехничких и багерских
радова

S&EMSC

11:10

Питања и орговори

All
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Одговоран/на

11:30

Кафе пауза

12:00

Представљање основних гео података

ER

12:15

Мониторинг животне средине током и након
извођења радова

S&EMSC

- Садржај
- Методологија
- Динамика
12:50

Ручак

13:30

Мониторинг животне средине током и након
извошења радова

S&EMSC

- Садржај
- Методологија
- Динамика
13:40

Увод у процедуру за примену компензационих мера

ER

13:55

Видљивост пројекта и спољна комуникација

ER, сви

14:05

Питања и одговори

Сви

14:30

Наредни кораци, наредни састанак

ER, сви

14:40

Вредновање састанка

Сви

14:45

До наредног састанка

Листа учесника
Бр.

Име и презиме

Институција

1.

Карим Кам

ACCIONA Ingeniería (S&EMSC)

2.

Natalia Garcia Estévez

ACCIONA Ingeniería (S&EMSC)

3.

Taња Радовић

ACCIONA Ingeniería (S&EMSC)

4.

Слободан Златковић

ACCIONA Ingeniería (S&EMSC)

5.

Мирослав Томин

ACCIONA Ingeniería (S&EMSC)
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Име и презиме

Институција

6.

Andreas Bäck

viadonau

7.

Дејан Трифуновић

Дунавска комисија

8.

Драгана Церовић

Министарство финансија - CFCU

9.

Лидија Андријашевић Јовановић

Министарство финансија - CFCU

10.

Љубомир Пејчић

Уједињени риболовци Србије

11.

Душка Димовић

WWF Adria

12.

Тања Бошњак

Покрајински завод за заштиту природе Војводине

13.

Ласло Галамбош

Покрајински завод за заштиту природе Војводине

14.

Станислава Симић

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

15.

Милица Радић Килибарда

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

16.

Милица Гачић

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

17.

Никола Стошић

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

18.

Ива Малишић

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

19.

Лука Кривокућа

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

20.

Иван Митровић

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

21.

Љубиша Михајловић

MГСИ – Дирекција за водне путеве – Пловпут (ER)

Добродошлица и организациона питања
Отварајући други састанак Форума заинтресованих страна, господин Митровић, Председавајући
Форумом, представио је укратко програм Састанка, након представљања присутних чланова и
посматрача Форума. Он је констатовао да је Програм заснован на чињеници да је мониторинг
животне средине пре почетка радова приведен крају и да ће ускоро почети извођење
предвиђених радова. Рекао је да током овог састанка неће бити презентација од стране чланова
и посматрача Форума, мимо S&EMSC и ЕR, али да постоји намера да се успостави таква пракса
презентовања релевантих тема од интереса заинтересованих страна на Пројекту, а које не
морају бити директно везане за спровођење Пројекта већ везане за његове циљеве, како је
речено и на претходном састанку. Стога, је остало отворено питање предлога презентација за
наредни састанак.
Господин Митровић је поновио да ће енглески бити радни језик Састанка, али да се у случају
потребе српски језик може користити, након чега ће Председавајући речено превести на
енглески језик.
Пре преласка на део састанка у току кога је предвиђено презентовање досадашњих активности
у погледу еколошког мониторинга, г. Митровић је показао присутнима и нови садржај и изглед
званичне интерент странице Форума: http://www.plovput.rs/forum-zainteresovanih-strana.
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Општа правила организације и рада Форума заинтересованих страна
Нацрт Општих правила организације и рада Форума је представљен на претходном састанку.
Господин Митровић је потврдио да су измене које су предложене од стране чланова и
посматрача Форума инкорпориране у другу верзију нацрта документа, која је сада доступна на
интернет презентацији Форума. Он је истакао да уколико неко жели да дода одређене ставке у
нацрт Општих правила или има предлог да се неки део текста модификује на одређени начин,
може такав захтев послати Председавајућем, како би се припремила финална верзија
документа.

Ажурирање листе чланова и посматрача
Господин Митровић је рекао да постоји намера да се формира контакт листа чланова и
посматрача Форума која би била доступна на интернет страници Форума. Ова листа је и даље
подложна модификацији и биће ажурирана и постављена на сајту Форума након овог састанка.
Циљ је да се омогући што већа транспарентност рада чланова и посматрача.
Председавајући је напоменуо и да чланови и посматрачи Форума могу и у наредном периоду
давати предлоге за укључивање других међународних институција и невладиних организација у
рад Форума, а што је прихваћено од стране свих учесника.

Финална верзија Извештаја о мониторингу животне средине пре Радова
На почетку прве од три презентације S&EMSC госпођа Garcia Estévez је изнела основне
информације из Извештаја о мониторингу животне средине пре почетка извођења Радова
(EMRbW) и дала реч госпођи Радовић. Госпођа Радовић је истакла да је презентација о EMRbW
иста као на претходном састанку, али да ће због представљања тематике новим учесницима
Форума, она у скраћеној верзији бити приказана учесницима Састанка. Она је истакла постојање
три периода у току којих ће се спровести мониторинг, при чему се дати извештај односи на
еколошки мониторинг пре почетка извођења Радова. У току њене презентације, приказан је
Програм мониторинга успостављен од стране S&EMSC за потребе испитивања квалитета воде
и наноса (као једна од референци из Пројектног задатка за S&EM уговор). Гђа Радовић је
укратко навела и резултате анализе квалитета воде и наноса, добијене на основу 27 узорака
воде и 23 узорка наноса који су испитивани током прве фазе спровођења Пројекта.
Питања и одговори
Г. Трифуновић је питао да ли је лабораторија која спроводи анализе акредитована по SRPS
ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и
лабораторија за еталонирање, на шта је гђа Радовић одговорила потврдно и рекла да је
лабораторија сертификована од стране Уговорног тела, поштујући ISO стандарде за
испитивање компетентности лабораторија.
Госпођа Радовић је констатовала да скоро сви узорци припадају Класи I према квалитету воде
на овом типу водотокова. Oбјаснила је да су резултати дати засебно за сваки од сектора на
којима ће се изводити Радови, а потом је презентовала и резултате анализе наноса. Како је
додала, извршена је и упоредна анализа званичних резултата мониторинга које су спровели
РХМЗ и СЕПА са подацима које је S&EMSC прикупио у току еколошког монитоинга пре почетка
извођења Радова..
Након овог дела презентације S&EMSC, госпођа Garcia Estévez је дала реч господину
Златковићу, који је укратко презентовао методологију и резултате биолошког мониторинга. Он је
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навео врсте које су биле праћене током биолошког мониторинга (а чији је мониторинг обавезан
у складу са Пројектним задатком) дајући кратке описе врста, локације на којима је мониторинг
вршен и добијене резултате. Нагласио је да ће се током наредних испитивања посебна пажња
бити посвећена и мониторингу оних врста чији примерци нису пронађени у току еколошког
мониторинга пре почетка извођења Радова, а услед неповољних климатских услова током
зимског периода године када је мониторинг извршен (што се посебно одлосило на птичији свет).
Питања и одговори
Господин Пејчић, представник НВО „Уједињени риболовци Србије“ прокоментарисао је да би
Zinger врста риба требало да буде укључена у мониторинг као строго заштићена врста, која,
уосталом, дели станишта са кечигом (Sterlet), која је једна од врста чији је мониторинг обавезан.
Он је такође поставио питање о методологији која је примењена приликом исптивања рибљег
фонда и времену када је мониторинг извршен. Господин Златковић је одговорио да је на
одређеним локацијама постављана мрежа, која је остављана у одређеном временском
интервалу на датим локацијама у циљу сакупљања узрака. Таква методологија је примењена на
основу искуства локалних рибара, а мониторинг је обављен током новембра 2017. године и
фебруара и марта 2018. Господин Пејчић је упитао и да ли су стандардизоване методе
узорковања узете у обзир приликом мониторинга, на шта је господин Златковић одговорио да је
узорковање рибљег фонда засновано на стандардним методама рибара, као што је речено, а да
он не може са сигурношћу да каже која је дужина мреже била употребљена том приликом.
Господин Митровић је рекао да се у току спровођења Пројекта могу пратити и друге врсте, али
да су ове представљене у Извештају о мониторигу животне средине обавезне.
Господин Галамбош из Покрајинског завода за заштиту природе Војводине похвалио је
усаглашеност пројектних активности са Условима издатим од стране Завода у фази припреме
Пројекта. Он је замерио на коришћеној методологији у погледу мониторинга рибљег фонда,
будући на се на основу приказаних резултата готово може закључити да на предметним
деоницама нема много риба, а што није у складу са реалним стањем на терену. Он је додао да
би еколошки мониторинг требало да траје дуже. Он је рекао да сви морају бити свесни
недовољне доступности званичних података о рибљем фонду, али да годишњи извештаји о
комерцијалном излову могу да се искористе у те сврхе (иако ови подаци нису званично
проверени од стране надлежних институција, ипак могу послужити за основно упоређивање
података са онима који ће бити прикупљени од стране S&EMSC). Господин Галамбош је указао
и на то да би мониторинг требало вршити и на деоници низводно од пројектног подручја, а не
искључиво на локацијама критичних сектора на којима ће се изводити радови, као и на то да би
требало идентификовати подручја мрешћења врсте Sterlet. Господин Златковић је одговорио да
ће Консултант покушати да прибави поменуте годишње извештаје, при чему је господин
Галамбош рекао да он може доставити контакт информације како би се ова документација што
једноставније добила од надлежних институција. Господин Златковић је навео да је контактирао
ЈП „Војводинашуме“, будући да они поседују скициране податке о мрестилиштима кечиге, али
да, у сваком случају, званични подаци нису доступни. Контактирао је и ЈВП „Воде Војводине“,
али да са њихове стране подаци нису достављени.
Госпођа Димовић из WWF Adria је придодала да би S&EM Консултант требало да користи
историјске податке из литературе, као и да интервјуише комерцијалне риболовце у циљу
стварања шире слике о реалним условима на терену, на шта је госпођа Garcia Estévez, као
експерт за животни средину при тиму Консултанта, рекла да су библиографски подаци узети у
обзир, али да су у презентацији садржани само резултати на основу истраживања S&EMSC.
Господин Галамбош је предложио да се у Извештајима напомене да проблематика недовољних
података од стране званичних интитуција, будући да ова количина података није адекватна
информациона основа, али је господин Златковић рекао да је ово била само почетна фаза
мониторинга, који ће бити проширен у току наредних фаза мониторинга.
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Господин Митровић је изнео неке закључке за крај овог дела Састанка. Поново је нагласио да су
у Пројекат инкорпорирани сви услови Покрајинског завода за заштиту природе Војводине.
Taкође је разјаснио да овим пројектом не могу бити решени сви проблеми везани за податке о
рибљем фонду, јер то није циљ Пројекта, али да Пројекат може допринети решавању одређених
питања. Коначно, навео је да Пројекат има предвиђени рок за спровођење и да је део времена
већ утрошен на досадашња истраживања, те да ова фаза мониторинга није предвиђена за
формирање закључака, већ да ће се они извести током наредне 2,5 године. Господин Митровић
је констатовао и да је препоручљиво усагласити се сада око методологије мониторинга, како не
би дошло до неслагања по том питању у наредном периоду. Учесници Форума могу у писменој
форми доставити предлоге електронским путем, а при том ће чак и коментари којима буде
изражено негодовање по питању методологије, а који нису усвојени на Форуму, бити
инкорпорирани у Финални извештај о мониторингу животне средине, као индикатор
транспарентног процеса спровођења Пројекта. Председавајући је љубазно дао неколико
сугестија S&EMSC по питању припремања презентација за наредне састанке – презентације би
требало да буду усклађене са Програмом у погледу времена дефинисаног за њихово излагање,
требало би да садрже само најзначајније резултате мониторинга, док би остале информације
требало уобличити у Техничку напомену уколико Консултант жели дате информације опширније
да прикаже заинтересованим странама. Такође, требало би нумерисати слајдове презентације
уколико се ради о обимним презентацијама. На крају, господин Митровић је замерио на одсуству
дела презентације о анализи хидроморфолошких параметара, будући да је та ставка
дефинисана и у Програму Састанка. Сличне препоруке Председавајући је већ изнео и на
претходном састанку Форума.

Програм извођења хидротехничких и багерских радова
Господин Kaм је представио основне поставке Програма радова Извођача. Презентацију је
започео објашњавајући институционални оквир спровођења Пројекта и навео које ће се
хидротехничке грађевине и багерски радови изводити, дефинишући и локације извођења.
Упознао је учеснике Састанка и са квалитетом и карактеристикама материјала који ће се
користити при извођењу грађевина, елаборирајући начин на који ће се планирани радови
спровести. Нагласио је значај постављања нових водомерних станица, будући да је то уговорна
обавеза, те је показао и предложене локације за њихово постављање. Пројектоване грађевине
су представљене попречним и подужним профилима, док су за багерске радове дати типични
попречни профили и предвиђене локације депоновања избагерованог материјала. Г. Kaм је
изнео и основне информације о неопходној опреми и особљу WKSC, као и Програмом
дефинисаним гантограмом активности.
Господин Митровић је назначио усклађеност Програма извођења радова са условом
Покрајинског завода за заштиту природе Војводине о периоду забране звођења Радова (од 1.
априла до 15. јула) као и фазе спровођења Пројекта – најпре ће све хидротехничке грађевине
бити изграђене, а онда ће се започети са багерским радовима. Грађевински радови ће бити
завршени на Футогу, Чортановцима и Преливу и тек тада ће Извођач почети са багеровањем
речног наноса. Сви радови биће испраћени Извештајима о мониторингу животне средине, од
којих је најважнији Финални интегрални извештај о мониторингу животне средине, који ће
покрити читаву деоницу од Бачке Планке до Београда.
Питања и одговори
Господин Трифуновић је замолио г. Kaма да поново прикаже слајд на коме је приказана
динамика извођења Радова, како би сви учесници могли да забележе кључне датуме за
извођење пројектних активности имајући у виду рок за завршетак овог сегмента Пројекта –
надзор и еколошки мониторинг до 10. августа 2020. године и извођење Rадова до 27. октобра
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2020. године, на шта је господин Kaм одговорио да ће сви радови бити изведени у складу са
временским оквиром трајања Пројекта и усвојеним Програмом извођења Радова.
Господин Митровић је констатовао да ће напредак у спровођењу Пројекта бити динамички
презентован на интернет страници Форума, тако да сви учесници Форума могу да прате ток
реализације пројектних активности, наводећи да ће, у случају да хидротехничке грађевине на
сектору Прелив не буду завршене у марту 2019. године, радови на њима бити завршени у јулу
2019. године, након истека периода забране извођења Радова и да је то једино потенцијално
одступање од усвојеног Програма Радова које се сада може предвидети.

Представљање основних гео података
Господин Митровић је представио предлог везан за начин приказивања заинтересованим
странама основних геоподатака о Пројекту. Ради се о .kmz документу, који садржи једноставну
карту локација на којима ће се спровести активности дефинисане Пројектом, на којој су
приказани попречни профили са својим ознакама и нумерацијом, као и постојеће локације
водомерних станица у надлежности РХМЗ-а. Подручја критичних сектора су такође приказана у
на карти. Господин Митровић је предложио додавање локација пројектованих грађевина и
багерских радова, као и локација нових водомерних станица, а након спровођења сваке од тих
активности појединачно, како би се испратила динамика спровођења Пројекта. Такође,
предложио је приказивање и локација узорковања воде и наноса и сличних података, уз
могућност да корисник по отварању документа може да прилагођава приказ селектујући само
подаке од сопственог интереса, чиме би само они у датом тренутку били приказани на карти.
Сви учесници су се сложили са овим предлогом.
Питања и одговори
Господин Галамбош је упитао да ли ће овај документ такође бити доступан на интернет
страници Форума, што је господин Митровић потврдио, казавши да ће документ бити именован
на начин приказан током Састанка а да ће датум у називу упућивати на последње измене
документа. Председавајући ће путем циркуларне електронске поште обавештавати чланове и
посматраче Форума о сваком ажурирању.

Мониторинг животне средине током и након извођења радова
На почетку треће презентације S&EMSC-а госпођа Garcia Estévez је рекла да ће главни
параметри укључени у мониторинг остати исти као током мониторинга животне средине пре
почетка извођења Радова, а истакла је и да на предметном подручју нема објеката културног
наслеђа, али да ће и тај параметар бити укључен у Извештаје. Она је такође објаснила да ће у
току мониторинга доћи до преклапања активности везаних за мониторинг животне средине,
имајући у виду да су радови подељени по секторима не типу – нпр. мониторинг након извођења
радова на сектору Футог ће се спроводити паралело са мониторингом током извођења радова
на сектору Чортановци. У току периода забране радова могу се вршити додатна истраживања.
Сви резултати мониторинга ће бити интегрисани у Извештаје о мониторингу животне средине и
презентовани учесницима Форума заинтересованих страна и надлежним институцијама.
Еколошки мониторинг ће се вршити до истека једне године након изградње грађевина и до краја
првог месеца након завршених багерских радова, на сваком сектору појединачно. Сва теренска
истраживања морају бити прилагођена динамици извођења Радова, како је навела госпођа
Garcia Estévez.
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Након овог уводног дела, госпођа Радовић је презентовала методологију мониторинга квалитета
воде и наноса током и након извођења Радова, при чему је разјаснила да ће бити задржана
методологија коришћена током првобитног мониторинга спроведеног пре почетка извођења
Радова и да ће се користити исти параметри. Постоји могућност спровођења допунског
мониторинга а Програм мониторинга ће бити подложан модификацијама у складу са ситуацијом
на терену и динамиком извођења Радова. Предвиђено је узорковање воде на 51 локацији и
наноса на 42 локације током извођења радова. Иста методологија ће бити коришћена и у
периоду након извођења радова, како би се добили релевантни и поуздани коначни резултати
мониторинга. Након извођења радова, вода ће бити узоркована на 16 локација, а нанос на 10.
Извршиће се упоредна анализа свих резултата са званичним подацима мониторинга које
објављују РХМЗ и СЕПА, као и у претходној фази. Извештаји о овим истраживањима биће
припремљени засебно за сваки сектор.
Господин Златковић је предстваио предложену методологију за спровођење биолошког
мониторинга током и након извођења Радова. Теренска истраживања ће се вршити једном у три
месеца током извођења, а након извођења радова три теренска истраживања ће се спровести
након завршетка багерских радова (једном месечно) и шест након завршетха хидротехничких
грађевина, до краја Рока за пријављивање недостатака (једном у два месеца). У мониторинг ће
бити укључена и истраживања карактеристичних станишта.
Питања и одговори
Госпођа Димовић је упитала Председавајућег када се може дискутовати о предложеној
методологији мониторинга, а господин Митровић је одговорио да је пожељно да учесници након
достављања Записника са састанка пошаљу своје предлоге за измене методологије
електронским путем. Предложио је да се коментари доставе у наредних месец дана, након чега
ће они бити размотрени и третирани од стране Консултанта.

Увод у процедуру за примену компензационих мера
Госпођица Гачић је увела учеснике Састанка у процедуру планирања и спорвођења
компензационих мера. Она је објаснила предуслове и процедуралне кораке које је неопходно
испунити како би се предложила и одобрила једна компензациона мера. Ова презентација је
осмишљена како би чланови и посматрачи Форума стекли увид у разлику која постоји између
мера за ублажавање утицаја које су већ укључене у Пројека и компензационих мера које нису
могле бити предвиђене пре почетка извођења Радова. Стога су компензационе мере вежан
елемент учествовања чланова и посматрача Форума, будући да им оставља могућност за
допринос процесу доношења одлука. Госпођица Гачић је информисала учеснике о могућности
да предложе компензационе мере, које треба укратко временски и просторно детерминисати и
предвидети одређена средства за њихово спровођење. Имајући у виду постојање различитих
типова компензационих мера, обавестила је учеснике и о намери Дирекције за водне путеве да
започне припрему Каталога компензационих мера, коме и учесници Форума могу да допринесу
својим коментарима и сугестијама. На крају своје презентације, нагласила је да је приказана
процедура за предлагање компензационих мера фкусирана на мере које се могу остварити
током трајања самог Пројекта, иако постоје и неке друге компензационе мере које се могу
спровести након завршетка Пројекта, из неких других извора финансирања и у оквиру других
рокова за спровођење.
Питања и одговори
Господин Галамбош је питао да ли само компензационе мере наведене у Пројектном задатку
могу бити спроведене, на шта је господин Митровић одговорио да су то само теоријски
дефинисане и предложене мере и да се свакако могу дати предлози и других компензационих
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мера. Господин Галамбош је питао и да ли чланови и посматрачи Форума такође могу дати
своје предлоге компензационих мера, што је господин Митровић потрвдио, предлажући
учесницима да своје коментаре и предлоге припреме на време, будући да би процес креирања,
усвајања и спровођења компензационе мере могао бити прилично дуг. Заинтересоване стране
могу припремити заједнички документ са предлозима, а могу се доставити и појединачни
предлози.

Видљивост пројекта и спољна комуникација
У погледу комуникације, господин Митровић је истакао улогу података доступних на званичној
интернет страници Форума, која ће бити ажурирана по спровођењу појединачних пројектних
активности и наравно, након сваког састанка Форума. Рекао је и да постоји намера за писање
чланка за који би био објављен у Danube Watch-у, али је сугерисао и да чланови и посматрачи
Форума могу такође да буду аутори чланака, радова и сл. као и да Форум као група аутора можа
припремити прилоге, како за потребе научних часописа, тако и за објављивање у другим
врстама часописа.
Питања и одговори
На крају дела Састанка у коме су биле одржане све предвиђене презентације, господин Bäck је
питао шта је предвиђено по питању водомерних станица након завршетка Пројекта, на шта је
господин Митровић одговорио да су оне планиране као привремени објекти, али да ће њихово
задржавање након Пројекта бити размотрено у будућности.
Госпођу Димовић је интересовало постоје ли пројекти или сличне активности планиране на
другим секторима Дунава у Републици Србији. Господин Митровић је рекао да постоји неколико
пројеката који су у припремној фази (везаних за заједнички сектор Србије и Хрватске,
багеровање попут оног извшеног на Сави, пројекат рехабилитације Ђердапа I, у коме је Пловпут
подршка МГСИ, као кориснику Пројекта). На реци Тиси не постоје критични сектори, а Дирекција
за водне путеве није надлежна за управљање браном, тако да нема сличних активности на Тиси
за сада. Захваљујући се господину Митровићу на свеобухватном одговору, госпођа Димовић је
придодала да би у наредним презентацијама о еколошком мониторингу требало презентовати и
податке о хидроморфолошким истраживањима.
Господин Галамбош је желео да зна да ли Пројектни задатак може бити достављен
заинтересованим странама. Међутим, господин Митровић је рекао да делови који буду од
интереса за заинетерсоване стране могу бити учињен доступним заинетерсованим странама,
али не и комплетан Пројектни задатак, имајући у виду процедуру која је примењена у оквиру
овог уговора. Господин Галамбош је такође питао о утицају комерцијалног багеровања на
предстојеће радове. Господин Митровић је објаснио да Дирекција за водне путеве доставља
услове за одређене активности које се одвијају у оквиру пловног пута у којима дефинише начин
на који би оне требало да буду изведене. Рекао је да је прошле године припремљен Интегрални
план управљања наносом (који важи ове и наредне године), а који садржи план комерцијалног
багеровања – локације и оквирне количине и да би ова процедура требало да да одређене
резултате у будућности.
На крају дискусије, господин Трифуновић је предложио господину Bäck-у да колеге из Аустрије
припреме презентацију о тамошњем пројекту који се спроводи на Дунаву источно од Беча Integrated River Engineering Project on the Danube East of Vienna, а где су неке компензационе
мере већ биле примењене. Господин Bäck је одговорио да ће се распитати о могућности да се
та презентација припреми за неки од наредних састанака Форума, након чега ће обавестити
Председавајућег.
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Наредни кораци
Господин Митровић је као најважније активности у наредном периоду навео почетак радова у
Јулу, како је претходно Програмом Радова утврђено, а да тренутно S&EMSC надгледа припрему
локација и опреме која је наопходна за извођење Радова. Након почетка Радова на сектору
Футог, S&EMSC ће почети и са прикупљањем података у оквиру мониторинга током извођења
Радова.

Вредновање
На самом крају Састанка, сви учесници су попунили евалуационе листове како би се
забележили њихови утисци о раду Форума током Другог састанка.

До следећег састанка
Господин Митровић је предложио да следећи састанак буде одржан почетком септембра
месеца, као и то да тај састанак буде одржан на терену, како би чланови и посматрачи Форума
могли да виде само градилиште, будући да ће радови на Футогу почети већ у Јулу. Учесници
Састанка сложили су се око 21. септембра као оквирног датума за наредни састанак, а што ће
бити коначно потврђено у наредном периоду.
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Листа планираних активности
Редни број

Aктивност

SHFM02-01

Потврдити датум за Трећи
састанак Форума (SHFM03)

SHFM02-02

Организација Трећег састанка
Форума заинтересованих
страна (SHFM03)

SHFM02-03

Припремити Листу контаката
за интернет страницу Форума

SHFM02-04

SHFM02-05

SHFM02-06

SHFM02-07
SHFM02-08

SHFM02-09

Објавити документ са
основним геоподацима на
званичној страници Форума
(уз константно ажурирање
истог)
Предложити измене
предложене методологије
мониторинга животне средине
Послати предлоге
презентација за излагање од
стране чланова и посматрача
Форума
Послати предлоге
компензационих мера за
Каталог компензационих мера
Доставити предлоге за нове
чланове Форума
Позвати релевантне НВО и
друге организације да узму
учешће у активностима
Форума

Рок
27.07.2018

Одговорни
Сви

По утврђивању
датума
ER, S&EMSC
Састанка
01.06.2018

ER

18.05.2018

ER

04.06.2018

Чланови и
посматрачи
Форума

15 дана пре
SHFM03
(условни рок
06.09.2018)

Сви

Неограничен
рок

Сви

Неограничен
рок

Сви

По утврђивању
листе
ER
организација
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Фотографије
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Листа скраћеница
Скр.

Значење

EМRbW

Извештај о мониторингу животне средине пре почетка извођења Радова

ER

Крајњи прималац (МГСИ – Дирекција за водне путеве)

ЈП

Јавно предузеће

ЈВП

Јавно водопривредно предузеће

MГСИ

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МФИН

Министарство финансија

НВО

Невладине организације

РХМЗ

Републички хидрометеоролошки завод Србије

СЕПА

Агенција за заштиту животне средине Републике Србије

S&EM

Надзор и мониторинг животне срдине

S&EMSC

Консултант за надзор и мониторинг животне срдине

SHF

Форум заинтересованих страна

SHFM

Састанак Форума заинтересованих страна

CFCU

МФИН - Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ

WKSС

Извођач Радова
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