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9. САСТАНАК СТРАНА  

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О СЛИВУ РИЈЕКЕ САВЕ 

 

Загреб (Хрватска), 9. децембар 2022. године 

 

ДЕКЛАРАЦИЈА  

 

МИ, СТРАНЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА О СЛИВУ РИЈЕКЕ САВЕ, окупивши се у 

Загребу 9. децембра 2022. године на свом деветом састанку, подсјећамо на пресудну 

важност регионалне сарадње и координације Страна,  

Свјесни великог значаја слива ријеке Саве, његове животне средине и природних ресурса за 

привредно и друштвено благостање, као и пресудне важности регионалне сарадње и 

координације у складу с Оквирним споразумом о сливу ријеке Саве (Оквирни споразум) 

како би се постигао одрживи развој у сливу ријеке Саве, 

Препознајући резултате од којих Стране могу да имају користи, као и штету коју је могуће 

избјећи или ублажити на трагу сарадње Страна кроз и у склопу Међународне комисије за 

слив ријеке Саве (Савска комисија),  

Цијенећи напредак у координисаној имплементацији Оквирне директиве ЕУ о водама и 

Директиве ЕУ о поплавама те позивајући на даљи заједнички приступ планирању за 

цјелокупни слив ријеке Саве, на узајамну корист и веће благостање људи, друштва и 

природе на сливу,  

Поздрављајући нови трансформациони оквир који пружа Европски зелени план са својим 

стратегијама и повезаним процесима, укључујући Зелени план за Западни Балкан, 

Доприносећи остварењу циља бр. 6 Програмa одрживог развoјa до 2030. године Уједињених 

нација,  

Истичући важност пловидбе у сливу ријеке Саве за привредни и друштвени развој региона 

те потребу за јачањем заједничких корака усмјерених на убрзање активности које воде 

обнови и даљњем развоју цјелокупног пловног пута ријеке Саве, 

Изражавајући задовољство изванредним напретком оствареним у погледу интегрисаних 

информационих система, потврђујући њихову важност и ефикасност за размјену података 

и информација релевантних за слив ријеке Саве,  

Имајући у виду опредјељење Страна изражено у Декларацији са 8. састанка Страна одржаног 

у Сарајеву (Босна и Херцеговина) 24. октобра 2019. године, изјављујемо сљедеће: 

У вези са сарадњом у сливу ријеке Саве у склопу Оквирног споразума 

➢ Цијенимо напоре Страна, Савске комисије, њеног Секретаријата и стручних тијела у 

имплементацији Оквирног споразума те препознајемо значајан свеукупни напредак у 

остваривању заједнички договорених циљева утврђених Оквирним споразумом и 

његовим протоколима, постигнут током извјештајног периода, 



 

➢ Размотривши осме националне извјештаје о имплементацији Оквирног споразума и рад 

Савске комисије прихватамо Извјештај о имплементацији Оквирног споразума о сливу 

ријеке Саве за период од 1. јула 2019. до 30. јуна 2022. 

У вези са сарадњом у интегралном управљању водама 

➢ Одобравамо други План управљања сливом ријеке Саве (Сава РБМ план) као кључно 

постигнуће у регионалној сарадњи у водном сектору које води остварењу једног од 

кључних циљева Оквирног споразума - успостављању одрживог управљања водама, 

➢ Цијенећи активно учествовање и допринос развоју другог Сава РБМ плана, поздрављамо 

његово одобрење од стране Црне Горе,  

➢ Подсјећајући на важност првог плана одобреног 2014. године, изузетно цијенимо 

изванредан рад Савске комисије, као координационог тијела, у изради другог, 

ажурираног Сава РБМ плана, 

➢ Изражавамо захвалност свим другим институцијама и појединцима који су пружили 

допринос изради Сава РБМ плана, 

➢ Поздрављајући главна постигнућа у имплементацији мјера предвиђених првим планом, 

обавезујемо се на имплементацију Програма мјера предвиђеног овим ажурираним Сава 

РБМ планом, како би се пружио допринос остварењу заједничких циљева - спрјечавању 

даљњег погоршања и побољшању стања водених екосистема и екосистема зависних од 

вода, унапрјеђењу одрживог коришћења вода, јачању заштите и побољшању водене 

животне средине, површинских и подземних вода, и допринијело ублажавању утицаја 

поплава и суша, уз свијест о постојећим разликама између Страна - оних које јесу и оних 

које нису државе чланице ЕУ,  

➢ Имајући у виду да мјере представљају одговорност Страна, задужујемо Савску комисију 

да Странама пружи сву потребну помоћ у контактима с релевантним међународним 

институцијама, како би се нашло више могућности и механизама за финансирање 

имплементације мјера на нивоу слива,  

➢ Имајући у виду недостатке, несигурности, изазове и нове развојне прилике препознате у 

процесу планирања на нивоу слива, обавезујемо се да уложимо додатне напоре како би 

се обезбједили прикладни ресурси за наставак активности уз координацију Савске 

комисије, позивајући на прекогранична рјешења којима ће се интегрисати друштвена, 

еколошка и економска начела за одржив и отпоран развој слива ријеке Саве, 

➢ Поздрављамо напоре Страна уложене у имплементацију мјера Плана управљања 

ризиком од поплава у сливу ријеке Саве како би се пружио допринос спрјечавању или 

ограничавању опасности, те смањење и уклањање штетних посљедица проузрокованих 

поплавама, и обавезујемо се да обезбједимо прикладне ресурсе у другом циклусу 

планирања за припрему свих релевантних корака у складу с Протоколом о заштити од 

поплава уз Оквирни споразум, 

➢ Поздрављајући потписивање и успјешну имплементацију Меморандума о разумијевању 

о сарадњи у редовном функционисању и одржавању Система прогнозирања поплава и 

упозоравања на поплаве у сливу ријеке Саве - Сава FFWS-а обавезујемо се на 

предузимање свих нужних активности у вези са редовним функционирањем, 

одржавањем и даљим развојем Сава FFWS-а,  



 

➢ Цијенећи израду Оквира за План управљања наносом, те сталну размјену података и 

информација о планираном и спроведеном ископу, потврђујемо преданост осигурању 

подршке за даљу имплементацију Протокола о управљању наносом уз Оквирни 

споразум, те израду цјелокупног Плана управљања наносом за слив ријеке Саве, 

➢ Потврђујемо своју преданост имплементацији завршног усклађивања Протокола о 

ванредним ситуацијама уз Оквирни споразум, узимајући у обзир његову важност за 

имплементацију Оквирног споразума. 

У вези са обновом и развојем пловидбе 

➢ Потврђујемо своју преданост обнови и развоју пловидбе на ријеци Сави и њеним 

пловним притокама, свјесни значаја пловидбе за даљи привредни и друштвени развој 

региона, уз уважавање примјењивих прописа у области заштите животне средине, као и 

Заједничке изјаве о водећим начелима за развој унутрашње пловидбе и заштите животне 

средине у сливу ријеке Дунав (Заједничка изјава), 

➢ Поздрављамо напредак у процесу деминирања обала ријеке Саве, уз посебан нагласак 

на планиране локације радова на обнови и одржавању пловног пута, имајући у виду да 

је разминирање тих локација предуслов за имплементацију нужних испитивања у сврху 

припреме пројектне документације, те да могућа кашњења у активностима деминирања 

могу негативно да утичу на већ отпочете активности обнове пловног пута. У том смислу, 

поздрављамо почетак активности на административним поступцима, након којих ће 

услиједити имплементација пројекта деминирања, 

➢ Поздрављамо напредак у обнови пловног пута на критичним секторима у Републици 

Србији, укључујући припрему студије изводљивости за обнову сектора ушћа ријеке 

Дрине, 

➢ Поздрављамо завршетак израде неопходне документације за обнову сектора пловног 

пута Јаруге - Нови Град те, у складу с тим, изражавамо задовољство успостављањем и 

радом Форума заинтересованих страна у оквиру те активности, као значајним 

искораком у имплементацији Заједничке изјаве, 

➢ Поздрављамо активности израде нацрта Правила одржавања пловног пута на 

заједничким секторима пловног пута ријеке Саве у сврху пуне имплементације 

билатералног споразума између Владе Републике Хрватске и Савјета министара Босне 

и Херцеговине о пловидби, те обиљежавању и одржавању пловног пута ријеке Саве, 

➢ Цијенимо рад на пројектима у вези са имплементацијом Протокола о спрјечавању 

загађења проузрокованог пловидбом, 

➢ Иако планиране мјере за обнову и развој пловидбе на ријеци Сави представљају 

одговорност Страна, задужујемо Савску комисију да настави да Странама пружа помоћ 

у контактима с релевантним међународним институцијама како би се нашло више 

могућности и механизама за подршку и финансирање активности у вези са обновом и 

развојем пловидбе на ријеци Сави, те праћењем и координацијом њихове 

имплементације,  

➢ Цијенимо активности у вези с израдом публикација у области унутрашње пловидбе и 

њиховом примјеном у земљама слива. 



 

Свјесни важности међусекторских питања у сливу ријеке Саве 

➢ Имајући у виду да Заједнички акциони план за слив ријеке Саве (JPA), који је Савска 

комисија припремила 2017. године уз подршку Свјетске банке, оцртава пут према 

одрживом развоју и расту у региону и има за циљ да служи као катализатор за даље 

јачање сарадње, одајемо признање за изузетан рад уложен у успјешну припрему 

повезане регионалне компоненте Програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве 

и Дрине (SDIP) те се обавезујемо да пружимо све нужне ресурсе и подршку Савској 

комисији у имплементацији активности планираних у оквиру прве фазе SDIP -а, 

➢ Подстичемо Савску комисију да настави и додатно ојача дијалог с релевантним 

заинтересованим странама из области пловидбе, хидроенергетике, пољопривреде, 

очувања природе и управљања поплавама, у циљу интеграције еколошких, друштвених 

и економских аспеката у планирање и имплементацију инфраструктурних пројеката, 

поштујући начело одрживог развоја у сливу,  

➢ Имајући у виду вјероватне посљедице климатских промјена на водни режим у сливу 

ријеке Саве, те потребу за ефикасним мјерама прилагођавања, подстичемо Савску 

комисију и Стране да предузимају даље активности које воде прилагођавању на 

климатске промјене у сливу,  

➢ Увиђајући релевантност прекограничне размјене података и информација као темеља за 

доношење одлука и планирање у сливу ријеке Саве, цијенимо напоре Савске комисије и 

Страна уложене у успостављање и одржавање платформе Сава ГИС-а те изражавамо 

своју преданост у обезбјеђивању потребних средстава за даљи развој и побољшања 

скупова алата Сава ГИС-а и Сава ХИС-а у вези с интегрисаним управљањем водама и 

апликацијама у вези са пловидбом. 

У завршним запажањима  

➢ Захваљујемо заинтересованим странама на њиховој сарадњи у активностима на нивоу 

слива, те поздрављамо њихово даље укључивање у будуће релевантне процесе, 

➢ Поздрављамо поруке 10. састанка Парламента младих слива ријеке Саве пренесене овом 

састанку, те потичемо младу генерацију на даљу сарадњу у оквиру Савске комисије, 

➢ Изражавамо захвалност донаторима, релевантним партнерским организацијама и свим 

другим субјектима на подршци раду Савске комисије те се надамо њиховој подршци и 

сарадњи и у будућим активностима Савске комисије, 

➢ Изражавамо захвалност Влади Републике Хрватске као домаћину 9. састанка Страна и 

најављујемо сљедећи састанак Страна који ће се одржати у Републици Србији 2024. 

године.  

 

 


