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Извршни резиме
Ефикасно управљање водним ресурсима (WRM)је од суштинског значаја за
одрживи раст и борбу против сиромаштва. Лоше управљање водним сливовима
повећава привредне штете и доводи до повећаног губитка живота узрокованог
поплавама, сушама, одронима и ерозијама. Лош квалитет воде носи са собом
здравствене проблеме, наноси штету рибарству, туризму и рекреативним
активностима, те доводи до нестанка екосистема. Низак степен услуга опскрбе
питком водом штетно утјече на благостање локалних заједница, док нестална
опскрба водом за наводњавање доводи до губитка средстава за живот. Лоша
међусекторска расподјела воде може довести до недостатка залиха воде за
наводњавање, хидроцентрале, водоопскрбу насеља и одржавање екосистема.
Неадекватна политика управљања водом и неодговарајуће институције и
режими одређивања цијена исцрпљују буџете централних и локалних власти и
доводе до лошег управљања водним ресурсима и лоших услуга које се пружају.
2003. година је проглашена годином слатководне воде од стране заједнице
Уједињених народа, док је вода била тема велике конференције у јапанском
граду Кјотоу у марту ове године. Свјетска Банка је у фебруару 2003. год.
одобрила нову друштвено-организацијску стратегију водних ресурса, којом се
износе аргументи у корист повећаног ангажмана Свјетске Банке не само у вези
са побољшањем управљања водама, него и у вези са санирањем водних ресурса
и инвестирањем у њих, тамо гдје се покаже потреба за развојем. Подрегионално
и прекогранично управљање водама се такође у све већој мјери препознају као
важна питања развоја у регији Европе и Средње Азије (ЕСА), нарочито у
Средњој Азији, на Кавказу и у југоисточној Европи. Регија ЕСА управо
финализира Стратегију водних ресурса.
Овај двотомни извјештај има за циљ да резимира кључна питања и стратешке
правце побољшања управљања водним ресурсима на националном и
прекограничном нивоу за регију југоисточне Европе. Он је такође припремљен
и да служи као допринос раду Свјетске Банке на подрегионлним питањима у
југоисточној Европи (ЈИЕ), и као додатни материјал за конференцију о водама
коју организира Грчка влада у Атини у мају 2003.г., а која ће се фокусирати на
управљање водама у ЈИЕ и источном Медитерану. У овом се раду
идентифицирају кључни проблеми водних ресурса са којима се суочавају земље
ЈИЕ1, 2, документарно се приказује приступ који су те земље усвојиле у
разријешавању проблема сектора вода, идентифицирају начини оснаживања
политика и програма управљања водним ресурсима, као и међународне сарадње,
те дају препоруке за будуће дјеловање. Истиче се потреба за јачањем
партнерстава између земаља ЈИЕ, као и са међународним финансијским
агенцијама.

1
“Земље у фокусу” су: Албанија, Босна И Херцеговина, Бугарска, Хрватска, БЈР Македонија,
Румунија и Србија и Црна Гора. Сусједне земље—Грчка, Мађарска, Молдавија, Турска и
Словенија—су укључене тамо гдје је то релевантно. Молдавија, којој су социјалне, економске и
културне карактеристике заједничке са регијом, такође се сматра дијелом југоисточне Европе, не
улази у фокус проучавања овог рада, због тога што је хидролошки независна у односу на остале
земље (уз изузетак Румуније).
2
У овом извјештају, Србија и Црна Гора се узимају у синонимном значењу са претходно
постојећом Савезном Републиком Југославијом. Тамо гдје је то релевантно, извјештај помиње
двије државе чланице Србије и Црне Горе– тј. Србију и Црну Гору, као и покрајину Косово.
Краткоће ради, као и из стилских разлога, у тексту се помињу као Србија, Црна Гора и Косово.
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Овај извјештај је урађен у оквиру недавно одобрене Стратегије водних ресурса
Свјетске Банке (видјети додатак А). Унутар тог оквира прави се разлика између:
 Политике и инвестиције које у ширем смислу утјечу на управљање водним
ресурсима на нивоу ријечних сливова или притока, (нпр. инфраструктура за
вишенамјенско складиштење, контрола поплава, квалитет воде и заштита
извора, расподјела воде, институције ријечних сливова и инструменти
управљања); и
 Политике и инвестиције које утјечу на кориснике вода (нпр. наводњавање и
одводња, водоопскрба и канализација, околинске службе и грана заштите
околиша, производња струје у хидроелектранама).
Овај извјештај се усредсређује углавном на први скуп политика и инвестиција.
Наравно, има и доста преклапања, нарочито када неки корисник воде (као нпр.
наводњавање) утјече на управљање водама и расподјелу на нивоу слива. Недавно
је припремљена стратегија водоопскрбе и канализације ЕСА, а Рурална
стратегија ЕСА у основним цртама поставља главне проблеме наводњавања.
Друштвено-организацијска стратегија такође прави разлику између проблема
управљања водним ресурсима који су у оквиру циља борбе против сиромаштва
(нпр. управљање водним базенима у деградираним подручјима) и оних питања
која имају шири учинак (нпр. градња институција и управљање јавним сектором,
контрола поплава), као и између мјера на пружању услуга које су у оквиру
циљева борбе против сиромаштва (нпр. водоопскрба и канализација у руралним
подручјима) и оних које имају шире учинке (нпр. реформа урбаних комуналних
предузећа).

Изазови у вези са водним ресурсима у регији југоисточне
Европе
Опћенито, регија ЈИЕ има довољно водних ресурса, мада су водни ресурси
неравномјерно распоређени међу земљама и између њих. Неке земље се
суочавају са локалним несташицама воде. Већина главних ријека су
прекограничне. Постоје проблеми у вези са контролом суша и поплава,
међусекторске расподјеле и квалитета воде, нарочито у односу на
уравнотеживање трошкова пречишћавања градских и индустријских отпадних
вода са користима од побољшаног квалитета воде за рекреацију, рибарство и
функције екосистема. Све земље раде на томе да успоставе институционалне
оквире, регулативу и режиме економских стимуланса који одражавају консензус
више заинтересираних страна, а истовремено осигуравају ефикасно кориштење
воде и адекватно пружање услуга. Све земље су се такођер суочиле са
потешкоћама изазваним погоршањем стања инфраструктуре за водоопскрбу и
канализацију, наводњавање и конструкција за регулирање вода, што је
дјеломично везано за слабост институција јавног сектора и шира фискална
питања и питања управљања од стране власти. У сљедећим одјељцима
резимирају се детаљније ова кључна питања.
Земље ЈИЕ у фокусу имају површину од 61,4 милиона ха и становништво које
броји 55 милиона, од чега 55% живи у урбаним подручјима. БНП по глави
становника широко варира, од око 900 долара у Албанији до 5,100 долара у
Хрватској, као што варира и структура привреда датих земаља. Удио
пољопривреде у БНП у Хрватској је 10%, а 55% у Албанији. Опћенито, ниво
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сиромаштва је виши, а приступ услугама лошији у руралним него у урбаним
подручјима.
Топографски, регија ЈИЕ састоји се од планина и брдских платоа, при чему
надморске висине доста брзо падају према Јадрану и Медитерану, као и широке
плавне равнице Дунава и његових главних притока које протичу кроз
централни дио. Клима знатно варира од обалних до регија у унутрашњости, а
падавине више варирају и њихов ниво је нижи како се иде према југу. Неки
дијелови Албаније, Бугарске и Бивше југословенске републике Македоније су
такођер били погођени опадањем просјечних падавина током посљедњих 30
година, те повећањем учесталости и тежине суша.
Укупно обновљиви водни ресурси се процјењују на 580 милијарди кубних
метара годишње, са великим сезонским и годишњим варијацијама.
Расположивост воде се категоризира као «ниска» у Бугарској и БЈР Македонији,
а као «средња» у Румунији и Босни и Херцеговини. 90% територије земаља ЈИЕ
спада у оквир прекограничних ријечних сливова, а осим Дунава, који утјече у
Црно море, постоји 12 мањих прекограничних ријечних сливова који утјечу у
Јадранско, Егејско и Црно море. Више од половине прекограничних сливова
садрже три или више приобалних држава. Ресурси подземне воде су значајни
испод плавних равни код главних ријека и у водоносним слојевима краша дуж
Јадранске обале. Подземна вода представља главни извор водоопскрбе за
домаћинства и индустрију.
Квалитет воде забрињава, а главне ријеке се не могу користити за купање
уколико се претходно не изврши њихово знатно пречишћавање. Отјецање
нутрицијената из пољопривредних, градских и индустријских извора у сливу
Дунава представља главни узрок еутрофикације Црног мора. Међутим, регија
ЈИЕ такођер посједује низ старих тектонских језера, као и обалне лагуне и
мочварна подручја, који садрже јединствене екосистеме; делта Дунава је један од
највећих и најмање развијених мочварних екосистема у Европи.
Индустрија (укључујући и воду за хлађење), представља главни водни подсектор
у већини земаља и одговорна је за 60% експлоатације воде, иако је наводњавање
најважнији облик кориштења воде у Албанији и БЈР Македонији. Кориштење
инфраструктуре за наводњавање се нагло смањивало у Бугарској, БЈР
Македонији и Румунији након распада бивших колективних и државних фарми;
у Албанији је подршка која је дата удружењима корисника воде помогла да се
ово опадање заустави и играла је важну улогу у опоравку пољопривреде.
Свеукупна потрошња воде, било за домаћинства, индустрију или наводњавање
опадала је током протекле деценије из читавог низа разлога који су били у вези
са економском транзицијом, а у неким земљама са ратом – опадање индустријске
производње, пад прихода, све лошије услуге власти, али исто тако и економски
инструменти, као што је увођење цијена које одражавају стварне трошкове
пружања услуга били су разлог за то.
Приступ водоопскрбним мрежама воде у цијевима обезбијеђен је за око 75%
укупног становништва ЈИЕ, при чему постоје изразите разлике између урбане
(94%) и руралне (51%) популације. Иста несразмјера између урбаних и руралних
подручја постоји у односу на услуге канализације, при чему је 84%
становништва покривено у урбаним подручјима, а само 17% у руралним. Будући
да опћенито не постоји пречишћавање отпадних вода или постројења за
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пречишћавање не функционирају, изливање отпадних вода представља главни
извор загађивања извора, како површинских тако и подземних вода.
Ресурси подземних вода, од којих су многи прекогранични, представљају чак
18% укупних унутрашњих обновљивих ресурса. Плитким аквиферима пријети
опасност загађивања из групираних и негрупираних извора. Ово озбиљно
забрињава, будући да земље ове регије у великој мјери овисе о ресурсима
подземне воде за опскрбу питком водом.
Хидроелектране производе 47% укупне производње струје у регији, при чему су
Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска у великој мјери овисне о овом
обновљивом извору. Сада се поново успоставља пловидба Дунавом и његовим
главним притокама, након прекида који је настао након бомбардовања
инфраструктурних објеката у Србији и Црној Гори.
Током протекле деценије, већина земаља ЈИЕ је уложила напоре на
успостављању законских и институционалних оквира за управљање водним
ресурсима (УВР). Међутим, рјешења УВР се разликују од земље до земље, а
понекад и унутар самих земаља (нпр. Босна и Херцеговина). Користи се читав
низ различитих инструмената како би се обезбиједили економски стимуланси за
побољшање УВР, али увођење реформи цијена без институционалних
реформи и одговорних организација из јавног или приватног сектора не
доприноси много ефикаснијем УВР и пружању водоопскрбних услуга.
Недостатак финансијских средстава довео је до погоршања стања
инфраструктуре, па према томе и услуга, како градске водоопскрбе тако и
наводњавања. Већини земаља још увијек недостаје институционални оквир за
интегрално управљање водним ресурсима. Оквирна директива о водама ЕУ,
којом се захтијева да се планови за управљање ријечним сливовима, у којима би
учествовало више заинтересираних страна, припреме до 2009. године, и којом
се тражи побољшање квалитета вода, како би се осигурало да до 2015. године
све воде задовољавају критериј «доброг стања прописује постојање таквог
оквира; међутим, биће потребно доста времена да ово постане реалност.

Питања националног управљања водним ресурсима
Кључни проблеми у УВР варирају од земље до земље, али постоје неки
заједнички називници. Како би се на ефикасан начин управљало водним
ресурсима и пружале услуге, потребне су солидне институције и законски
регулаторни оквири. Ови морају одражавати вишеструке интересе, осигурати
транспарентне смјернице за расподјелу међу секторима и поставити оквир за
економске и финансијске стимулансе како би се вода користила ефикасно и
како би се квалитет воде одржавао. Надаље, инфраструктура сектора вода и
институције које се баве пружањем услуга воде морају осигурати поуздане
услуге. Уколико се успоставе мјере за управљање потражњом, као што су
економски инструменти, а при том инфраструктура буде лоше одржавана или
институције буду слабе, ове мјере неће бити ефикасне. Проблеми управљања
водним ресурсима су такођер и у вези са климом, нарочито са свеукупним
кишним оборинама и учесталошћу екстремних појава суша и поплава.
Албанија се суочава са читавим спектром изазова, укључујући контролу водних
базена
и
поплава,
потребу
за
сталним
побољшањима
у
водоопскрби/канализацији и наводњавању/одводњи, те боље управљање
језерима, мочварним и обалним подручјима. Њој у садашњем моменту недостаје
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институционални оквир са широком властитом одговорношћу заинтересираних
страна за УВР. Институције које се баве пружањем услуга воде су још увијек
слабе, мада су се удружења корисника воде показала успјешним у многим
областима. БЈР Македонија такођер тек треба да развије солидан
институционални оквир за мултисекторско управљање водним ресорсима и
наводњавање, а као и друге земље ЈИЕ, суочава се са финансијским
потешкоћама код инвестирања у пречишћавању отпадних вода. Требаће такођер
направити тежак избор између појединих сектора како би се удовољило
њиховој потражњи, док одрживо управљање језерима и њиховим базенима
представља јединствен изазов. Пред Босном и Херцеговином, кључни изазови
су обнављање водоопскрбних и водоотпадних система, контрола поплава,
упављање квалитетом воде и екосистемима, и развој солидних
институционалних оквира.
За Хрватску, гдје су институције за управљање водама јаче, приоритети су
одржавање доброг квалитета обалних вода, што је од суштинске важности за
одрживост туризма, као и контрола поплава. За Србију и Црну Гору,
потешкоће представљају распарчавање надлежности за управљање водним
ресурсима, обнављање водоопскрбних и система за пречишћавање отпадних
вода, одржавање квалитета обалних вода (за Црну Гору) и контрола поплава и
управљање водним базенима. Косову недостаје институционални оквир за
управљање водама; поуздано пружање водоопскрбних, канализационих и
иригационих услуга представља изазов.
Бугарска и Румунија су усвојиле легислативу за управљање водама која је у
складу са захтјевима ЕУ, али се при том суочавају са институционалним и
финансијским потешкоћама код проведбе те легислативе. Нарочито ће
удовољавање стандардима квалитета воде ЕУ захтијевати крупне инвестиције.
За Бугарску, санација инфраструктуре за наводњавање представља приоритет,
уколико ова земља жели да реализира свој пољопривредни потенцијал.
Ублажавање поплава и суша представља трећу потешкоћу; просјечни отјецај је
био 7% мањи у периоду 1961-1999. него у периоду 1935-1984., а 40 % мањи
1985-1995. у поређењу са периодом 1935-1984. Било је неопходно рационирати
воду у многим градовима током посљедњих година. Бугарска здушно настоји
побољшати квалитет воде и мочварног подручја дуж обала Дунава и Црног
мора.
За Румунију, поплаве и несигурне бране, као и објекти са рударском јаловином
представљају високи привредни, људски и околински ризик. Обнављање
водоопскрбних и система отпадних вода, те иригационе инфраструктуре, тамо
гдје је то економски оправдано, представља други врхунски приоритет. Услуге
водоопскрбе и канализације у руралним подручјима су међу најлошијим у
Европи. Румунија посједује јединствена мочварна подручја у делти Дунава и
доњег Дунава, али се суочава са потешкоћама у вези уравнотежавања потребе да
се Дунав одржи као пловни пут са потребом борбе против обалне ерозије.

Прекогранична питања
Осим питања на нивоу земље са којима се појединачно суочавају земље ЈИЕ, ове
земље такођер имају заједничких проблема са прекограничним водним
ресурсима, које дијеле како једна са другом, тако и са својим сусједима Грчком,
Мађарском, Молдавијом, Словенијом и Турском. Многи од ових проблема су по
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природи једнаки проблемима на нивоу појединачних земаља. Ти проблеми
обухватају:
 управљање количином вода (нпр. дијељење воде између Бугарске и Грчке на
ријеци Нестос, и уравнотежавање потреба одржавања квалитета и
квантитета воде Преспанског језера у БЈР Македонији са захтјевима
наводњавања у Грчкој);
 пловидба (нпр. Дунавом и Савом);
 управљање квалитетом воде прекограничних ријека и језера (нпр.
Охридског језера и ријеке Вардар);
 уравнотеживање супротстављених интереса како би се осигурало очување
екосистема и биолошке разноврсности (нпр. сливови и делте ријеке
Неретве и ријеке Дрин);
 управљање за случај изненадних опасности, укључујући предвиђање и
ублажавање поплава, које захтијева умрежавање и размјену информација
(нпр. на ријекама Сава и Тиса).
Ова питања су нарочито сложена, због разлика међу појединим земљама у
њиховим
друштвеноекономским условима, географији, институцијама и
законима за управљање водним ресурсима, као и због тога што активности које
предузима нека приобална земља не морају тој земљи непосредно доносити
корист. Без обзира на све, постоје и значајне користи као што је то показало
искуство са другим воденим масама које се дијеле заједнички, укључујући ту
Рајну, Балтичко море и швицарска језера.
Можда је најранији примјер међудржавне сарадње пловидба Дунавом, која је
регулирана споразумима који датирају још из 19 вијека. На јужном Балкану,
јавља се тешка трговина уступцима за уступке између потреба кориштења воде
за потрошњу (наводњавање и кориштење воде у насељима) и потреба
кориштења воде које не спадају у потрошњу (управљање водама у сврхе туризма
и очувања биолошке разноврсности), као и између земаља приобаља које се
налазе узводно и оних које се налазе низводно. Компромиси међу земљама,
засновани на прихватљивој равнотежи између ових потреба, праћени у неким
случајевима регулацијом ријека или одржавањем природних токова у сврху
постизања договорених циљева, могу бити од користи свим земљама приобаља.
Како се главна мочварна подручја опћенито везују са прекограничним плавним
равнима или заједничким делтама, постоји јасно изражена потреба за сарадњом
на њиховом очувању. Користи од таког очувања су регионалне, па чак и
глобалне. Иницијатива зеленог коридора доњег Дунава предвиђа коридор
мочварних подручја и природних екосистема дуж Дунава; прва инвестирања у
оквиру овог програма су већ у току у Бугарској и Румунији.
Управљање квалитетом воде представља класичан случај екстерналије – учинке
активности узводних загађивача осјећају првенствено земље које се налазе
низводно и воде реципијенти, као што је Црно море. Рјешавање најургентнијег
проблема нутрицијената се сада одвија дјелимично у оквиру стратешког
програма партнерства Црноморског/ Дунавског слива, финансираног од GEFа. Прекогранична дијагностичка анализа дошла је до закључка да прекомјерни
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нутрицијенти из градских и индустријских отпадних вода, као и из
пољопривредних отјецаја, наносе штету туризму, биодиверзитету и рибарским
ловиштима земаља Црноморског слива чија вриједност према процјенама
износи 1 милијарду америчких долара годишње.
Размјена информација је од критичне важности код прекограничне сарадње;
побољшање способности хидрометеоролошких прогноза такођер пружа
могућност за сарадњу. У Пољској, текући пројекат обнове заштите од поплава,
помогнут од Свјетске банке, укључује и подршку системима за прављење
метеоролошких прогноза, који би се могли размјењивати и са другим
средњеевропским земљама.
Код Дунавског слива и заштите Црног мора, прекогранична сарадња је већ
добро узнапредовала, при чему је дошло до потписивања конвенција и
успостављања комисија које ће проводити студије, припремати планове и
олакшавати координацију међу земљама. Требало би припремити аранжмане за
Босну и Херцеговину и Србију и Црну Гору како би у потпуности учествовале у
овоме док се разрјешавају законско-правна питања. За мање прекограничне
ријеке регије југоисточне Европе које теку у Јадранско, Егејско или Црно море,
механизми прекограничне сарадње углавном још увијек нису успостављени.
Пројекат очувања Охридског језера, финансиран од GEF-а, пружа користан
модел сарадње у вези заједничке водене масе, код којег је потенцијална
могућност доступности финансијских средстава у виду гранта представљала
снажан потјецај за постизање споразума. Сличан приступ могао би се
употријебити за проширивање иницијативе како би обухватила Преспанско и
Скадарско језеро, сливове Вардара и Марице и делте Неретве. Све је већа
сарадња у вези Саве и Тисе; сарадња је често најефикаснија када се одвија у вези
заједничких инвестиција и програма управљања водама.

Помоћ Свјетске Банке управљању водним ресурсима у регији
југоисточне Европе
До сада је помоћ Свјетске банке укупном управљању водним ресурсима у ЈИЕ
била прилично ограниченог обима, али је зато помоћ код побољшања пружања
услуга водоопскрбе била знатна. У већини земаља били су провођени пројекти
градске водоопскрбе (уз неке компоненте отпадних вода), који су се фокусирали
на развој финансијски одрживих институција и побољшање пружања услуга.3
Пројекти наводњавања (у Албанији и БЈР Македонији) фокусирали су се на
децентрализацију и пренос овласти за одржавање наводњавања на локална
удружења корисника и тек сада почињу да се баве ширим управљањем
системом. Инвестиције које би циљале на борбу против сиромаштва у
подручјима као што су водоопскрба и канализација у руралним подручјима или
управљање водним базенима биле су све до недавно скромне. Расте потпора
инвестицијама у водоопскрбу и канализацију у руралним областима, у
комбинацији са потпором локалним заједницама и локалним властима у циљу
одржавања услуга. Операције су у току у Румунији и Албанији, а операција
управљања водним базеном заједнице се сада припрема за Албанију. Потпора
инвестицијама за ублажавање ризика од ширих опасности и инструментима
управљања се за сада ограничава на Румунију.
3
Пројекат обнове источне Славоније у Хрватској, који се такође бавио скромним циљевима у
вези водних ресурса (текст у оквиру 1), представља примјер једног ширег приступа.
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Широка подршка побољшању макроекономског управљања и руковођења и
реформама јавног сектора у већини земаља такођер доноси користи управљању
водним ресурсима и пружању услуга. Транспарентније институције јавног
сектора, ефикасније услуге државних служби и побољшање пореских режима и
наплате прихода обезбјеђују оквир за ојачане, боље финансиране и
транспарентније институције које се баве управљањем водама и пружањем
услуга.
Напријед наведени Програм стратешког партнерства Црноморског/Дунавског
слива, финансиран од стране GEF-а, финансијским средствима грантова
полужно финансира инвестиције у побољшано пречишћавање отпадних вода,
смањење пољопривредног загађивања и обнављање мочварних земљишта, како
би смањио трошкове ових инвестиција по приобалне земље Дунава и Црног
мора. До сада су одобрене двије операције, једна за оздрављивање мочварних
земљишта (Бугарска) и једна за смањење пољопривредног загађивања
(Румунија); док су неколико других у припреми. Финансирање грантовима је
међутим мало у поређењу са инвестицијама које би биле потребне да би се
постигао значајан учинак на квалитет Црног мора.
Потпора GEF-а у пројекту Охридског језера, укратко приказаног у горњем
тексту, послужила је као катализатор за даље знатније инвестирање у
пречишћавању отпадних вода. Затражена је такође потпора GEF-а за
побољшање управљања Скадарским језером и ријеком Неретвом. Фискални
дефицит, као и кредитна ограничења IDA-е (Међународног удружења за развој),
лимитирају инвестиционо финансирање које би могло допунити такву потпору
и подвлаче потребу за давањем помоћи од стране европских и билатералних
финансијских институција.
У неким од новијих CAS (Стратегија помоћи земљама), о којима је постигнут
договор између земаља и Свјетске банке као оквиру за укупан ангажман, постоји
шире фокусирање на УВР. Програм у Румунији укључује и пројекат за
смањивање поплава и обезбјеђење сигурности брана од рудне јаловине, као и
подршку реформама у сектору наводњавања.
Будући изазови за Свјетску Банку укључују: изградњу способности управљања
водним ресурсима на националном (и у крајњој инстанци, прекограничном)
нивоу; разрјешавање међусобно конкурентних потреба сектора у већини земаља
сиромашних водом (нарочито БЈР Македонији и Бугарској); пружање додатном
броју земаља успјешних модела за приправност на изненадне опасности;
проширивање приступа у вези са борбом против сиромаштва, као што је
управљање водним базенима; те остваривање додира са потенцијалним
суфинансијерима који би осигуравали грантове. Свјетска банка би такођер
требала наставити подржавати побољшавање водоопскрбих услуга, политика и
институција, како у домену водоопскрбе насеља тако и у домену воде за
наводњавање.

Помоћ ЕУ управљању водним ресурсима у југоисточној
Европи
Све земље ЈИЕ имају жељу да се придруже ЕУ, а ова потоња пружа знатну
помоћ земљама кандидатима за приступ, Бугарској и Румунији. Што се тиче
осталих земаља у фокусу, Процес стабилизације и придруживања пружа основе
политике ЕУ, унапређујући стабилност у регији, а истовремено осигуравајући
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тјешње повезивање са ЕУ. У оквиру тог процеса, CARDS програм (Помоћ
Заједнице обнови, развоју и стабилизацији) представља основни инструмент
помоћи, са нагласком на побољшање сфере управљања и руковођења и износи
укупно више од 500 милиона ЕУР годишње. Током прошле двије године,
помоћ дата у вези са УВР износила је скромних 3 - 4 % од укупне суме, али је
при томе показивала тенденцију повећања, нарочито у регионалној компоненти
која може рјешавати прекогранична питања. REReP (Регионални програм
обнове околиша) представља главни инструмент ЕУ за регионалну сарадњу по
питању околиша, са годишњим буџетом од 32 милиона ЕУР, а координираним
од стране Регионалног центра за околиш (REC) за средњу и источну Европу4.
Иницијатива ЕУ у вези вода обећава да ће у будућности постати главни програм
са регионалном компонентом који прво даје приоритет градској водоопскрби и
канализацији, а затим интегралном управљању водним ресурсима (укључујући
прекогранично управљање ријечним сливовима).
Оквирна директива о водама ЕУ, као и друге директиве ЕУ у вези околиша су
од централне важности за земље ЈИЕ. Са једне стране, оне пружају смјернице од
суштинске важности за развој политика, закона и институција оним земљама
које настоје да модернизирају свој приступ УВР. Са друге стране, њихови
захтјеви у техничким подручјима, као што је квалитет воде, су прилично
амбициозни у овој фази развоја, јер подразумијевају такве нивое инвестиција
који могу представљати велики проблем који регионалне земље не би могле
разријешити у блиској будућности без значајне вањске потпоре.5

Препоруке
Препоруке наведене у доњем тексту односе се на већину земаља ЈИЕ. Додатне
препоруке, специфичне за дату земљу, дате су у 4. поглављу. Доња табела
схематски приказује које је акције потребно предузети на националном и
прекограничном нивоу, како краткорочно, тако и средњорочно. Прекограничне
препоруке се дијеле на препоруке за слив Дунава, који представља главнину
регије, у којем је планирање на напреднијем нивоу, и препоруке за преостале
сливове, гдје су припремне акције које се сада воде одговарајућег карактера, али
је даље планирање ургентно потребно. У препорукама се настоји постићи
равнотежа између управљања ресурсима и пружања услуга.

4
Вода има истакнуто мјесто у програму RERеP-а; напримјер, постоји скуп пројеката за
надзирање квалитета ријеке Вардара, планира се потпора пројектима отпадних вода у Албанији,
студије управљања и отпадних вода за Дојранско језеро, те учешће у низу пројеката GEF-а.
Међутим, укупни буџет је скроман.
5
Аналитички рад је указао да би, уколико жели да удовољи директиви ЕУ у вези воде,
Бугарска требала повећати садашњи рачун за воду градским домаћинствима најмање 200%, а
најмање 400% сеоским домаћинствима.
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Ниво

Одређивање приоритета за УВР у земљама ЈИЕ
Краткорочно (1 до 2 године)
Средњорочно (3 до 5 година)

Национални

•
•

•

•
Прекогранични слив Дунава

•
•
•

Прекогранични –
на другим
мјестима

•
•

Разјаснити надлежности и
побољшати сарадњу између
агенција
Проширити санацију
инфраструктуре, укључујући и
мјере за управљање
потражњом
Развити програме фокусиране
на борбу против сиромаштва
(водоопскрба и управљање
водним базенима у руралним
подручјима)
Унаприједити улогу цивилног
друштва
Ојачати комисије за Дунав и
Црно море
Олакшати постизање
споразума о притокама
Испробати технолошка
рјешења
Развити кооперативне
аранжмане за мање сливове и
језера
Припремити планове и
пројекте управљања

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Развити политике УВР
Ојачати агенције за УВР
Анализирати размјену
уступака за уступке
Побољшати системе
информација
Проширити инвестиционе
програме
Развити иновативне методе
финансирања

Провести акционе планове и
пројекте
Проширити механизме
финансирања за екстерналије
Провести акционе планове и
пројекте
Проширити механизме
финансирања за екстерналије

 Национални ниво – краткорочно. У многим земљама постоји ургентна
потреба за разјашњавањем надлежности, посебно за укупно управљање
водним ресурсима. У вези са овим постоји и потреба да секторске агенције
за воду дијеле информације и сарађују при обављању својих одговарајућих
мандата. Веће земље треба да размотре пренос овласти за свакодневно
управљање водама на ниже нивое власти ријечних сливова. Наиме,
институционално јачање је уско везано са бољим управљањем потражњом,
пружањем услуга, квалитетом и управљањем ресурсима. Главнина
инвестиција ће се и даље, као и у протеклој деценији, користити за санацију
постојеће инфрастурктуре, било за градску водоопскрбу и канализацију,
било за наводњавање и одводњу, борбу против поплава или производњу
електричне енергије, под условом да се у исто вријеме предузму кораци за
побољшање управљања и финансирања, како би се у будућности у
потпуности задовољиле потребе рада и одржавања. Краткорочни приоритет
је такође и побољшање пречишћавања отпадних вода у туристичким
подручјима. Тамо гдје је потрошња воде према међународним стандардима
превелика, а рачуни за воду ниски, управљање потражњом требало би бити
саставни дио таквих пројеката.6. Земље би се све више требале фокусирати
на програме којим би се задовољиле потребе сиромашних, на примјер,
проширивањем мрежа водоопскрбе и основне канализације према
сиромашнијим градским заједницама и руралним подручјима и
побољшањем управљања водним базенима, те обуздавањем ерозије и
6
Ово ће се много лакше постићи у системима водоопскрбе у урбаним подручјима, посебно
када се уведу водомјери.
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плављења из горњих водних базена. Потребни су даљи кораци на
промовирању улоге цивилног друштва кроз подизање нивоа свијести
јавности и бољег приступа информацијама, консултације са
заинтересираним странама и давање шанси невладиним оранизацијама.
 Национални ниво – средњорочно. Иако развој политика и институција за
интегрално управљање водним ресурсима представља горућу потребу у
цијелој регији, реално се не може очекивати да ће то бити брзо постигнуто,
због притиска других ургентних проблема. Без обзира на то, земље ЈИЕ би
требале почети допуњавати планирање и развијање пројеката специфично
за дати сектор политикама које могу испитати трговину уступцима за
уступке између алтернативних видова кориштења, укључујући и околинске
видове кориштења (минимални протоци, мочваре и делте). Агенције са
надлежношћу за укупно управљање водним ресурсима би требало ојачати уз
развијање процедура. Инвестициони програми би требали захватати шире
од санације и укључивати потребе које се тек помаљају, као што су:
пречишћавање и одводња отпадних вода у оквирима расположивих
средстава; приправност на природне катастрофе и контролу поплава,
укључујући и конструкцијске и неконструкцијске мјере; управљање водним
базенима у сиромашнијим вишим подручјима; очување еко-система
(посебно мочварних земљишта); модернизација наводњавања; те надзор над
ријечним сливовима и системи информација. Ништа од овога вјероватно
се неће реализирати уколико се не буду могли развити нови системи
финансирања у контексту преоптерећених буџета владе и ограничених
способности плаћања потрошача. Рјешења би могла укључивати
комбинацију повећања накнада за кориснике (укључујући и евентуалне
туристичке таксе у неким подручјима), локалних позајмица,владиних
субвенција и вањске потпоре са високо концесионалном компонентом.
Осигурање од поплава може обезбиједити начин за плаћање побољшања
заштите од поплава.
 Прекогранични ниво у сливу Дунава – краткорочно. Свјесни да је у
сливу Дунава већ урађено доста припремног посла на изградњи споразума и
институција, прикупљању и анализи информација, те припреми програма и
пројеката, сазрело је вријеме да се започне са примјеном акционих планова
са инвестицијама. Планирање на нивоу под-слива, као што то сада почиње
за Саву и Тису, може се продубити и проширити и на друге притоке.
Главни програми за разријешавање прекограничних питања као што је
управљање квалитетом воде, фокусирају се на пилот операције, као што су
пројекти у оквиру стратешког партнерства дунавског/црноморског слива,
али ове програме би требало проширити како би имали стварног учинка на
квалитет воде. Могло би се почети са планирањем у другим областима, као
што су контрола поплава и изненадних излијевања.
 Прекогранични ниво у другим сливовима – краткорочно. Изван слива
Дунава, заједнички ријечни сливови су мањи и јављају се питања количине
и расподјеле, нарочито у полусушним јужним и сиромашнијим дијеловима
ЈИЕ. Из овога настају многи проблеми. Дунавско рјешење међународне
конвенције и комисије је овдје вјероватно неприкладно, те би једноставнији
приступ, као што је Меморандум о разумијевању за Охридско језеро, могао
бити шире примјењив. Могу се развити планови и пројекти који би били у
складу са очекиваним финансијским средствима. Овај процес ће вјероватно
захтијевати знатну потпору и концесионо финансирање.
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 Прекогранични ниво – средњорочно. За све сливове, сљедећи корак би
требао бити потпуна имплементација договорених акционих планова и
пројеката. Међутим, код тога ће се вјероватно брзо појавити ограничења
екстерналија – тј. да ће користи извлачити оне земље које нису земље које
инвестирају. GEF пружа потпору од критичне важности за елиминирање
овог уског грла код садашње генерације пилот пројеката, али ће бити
потребни нови финансијски механизми како би се започело са програмима
у пуном обиму, уз дате инвестиције које ће бити потребне. Извори
средстава би могли укључивати фондове сливова, који би били подржани
механизмима за подјелу терета и финансирање или високо концесионалним
вањским финансирањем..
 Партнерства. Партнерства, како на националном тако и на
прекограничном нивоу, ће бити од суштинске важности уколико се жели
постићи напредак. Сарадња између земаља ЈИЕ ће бити од фундаменталног
значаја за рјешавање прекограничних проблема и може бити од велике
користи за националне програме кроз техничку размјену и размјену
информација.7 Сарадња између земаља ЈИЕ и међународне заједнице која
пружа помоћ је већ у доброј мјери успостављања, а сарадња између донатора
се побољшава. Донатори грантова, као што је ЕУ, имају фундаменталну
улогу у подржавању развоја политика, закона и институција, али исто тако
могу рјешавати проблем онога што си земље могу приуштити тако што ће
учинити повољнијим услове под којима се дају зајмови Међународне
финансијске институције (IFI). Међународне финансијске институције
требале би ићи даље од једноставних пројеката санације у правцу
иновативнијих приступа ширем спектру питања управљања водним
ресурсима, нарочито у дијеловима регије који су сиромашнији водом.
Приоритети варирају од земље до земље и од слива до слива, а побољшање
управљања је лимитирано финансијским и институционалним
ограничењима. Поглавље 4 пружа прве назнаке предложених приоритета,
по земљама и по ријечним сливовима.

7
Међународна мрежа Центра за воду/околиш за Балкан (INWEB) представља примјер који
обећава.

xx

УВОД
Овај извјештај у два тома настоји истражити кључна питања и стратешке бриге у
вези управљања водним ресурсима на националном и прекограничном нивоу у
регији југоисточне Европе (ЈИЕ), документирано приказује приступ који су
усвојиле земље ЈИЕ у разријешавању проблема воде, идентифицира начине
ојачавања режима управљања водним ресурсима и међународне сарадње у циљу
оптимизирања управљања ресурсима, те даје препоруке за будуће дјеловање.
Овај нацрт документа заснива се на Стратегији водних ресурса Свјетске банке из
2002. године1 и на Стратегији управљања водним ресурсима регије Европе и
средње Азије који је тренутно у припреми. Управљање водним ресурсима
обухвата питања која засијецају дуж цијеле регије, укључујући управљање
ријечним сливовима, мониторинг контроле поплава и управљања водним
базенима,
институционално
управљање,
управљање
међусекторском
расподјелом воде и квалитетом воде. Иако је везано са њима, ово се разликује од
услуга које пружа сектор вода; система градске водоопскрбе и отпадних вода,
наводњавања, хидроенергетике и еколошких услуга. Већина анализа и оцјена
које се налазе у овом извјештају заснивају се на кратким Примједбама о сектору
вода у земљи и Табелама са чињеницама о сектору вода у земљи датим у тому
ИИ.
Може се сматрати да регија југоисточне Европе, у најширој географској
дефиницији, обухвата земље балканског полуострва, које се налазе између
Црног и Јадранског мора, и простиру се јужно до Медитеранског и Егејског
мора. У политичким терминима, регија југоисточне Европе може се
дефинирати као територија која обухвата Албанију, Босну и Херцеговину,
Бугарску, Хрватску, Грчку, Бившу Југословенску Републику Македонију,
Молдавију, Румунију, Србију и Црну Гору, Словенију и европски дио Турске.
Међутим, у сврху овог извјештаја, регија у фокусу ће бити Албанија, Босна и
Херцеговина, Бугарска, Хрватска БЈР Македонија, Румунија и Србија и Црна
Гора2, 3. Будући да је тешко разматрати водне ресурсе без да се укључе и сусједне
земље, Грчка, Мађарска, Молдавија, Словенија и Турска су укључене у
разматрања када и гдје је то релевантно.
Том I садржи четири поглавља. 1. поглавље је опис базе водних ресурса на
регионалном нивоу. Тај опис укључује и процјену прошлих и садашњих
трендова у начину кориштења воде по секторима. 2. поглавље представља
анализу кључних питања сектора вода у свакој од земаља у фокусу, уз
наглашавање проблема који су заједничка брига. 3. поглавље даје приказ главних
питања сектора вода на прекограничном нивоу, као и неких трендова који се
појављују. Након националне и регионалне анализе водних ресурса, 4. поглавље
1
Видјети Додатак 1 у вези концептуалног оквира за управљање водним ресурсима и веза
између побољшања управљања водним ресурсима и смањења сиромаштва/економског раста..
2
Као што је то дефинирано у фусноти 2 , у овом извјештају, Србија и Црна Гора се узимају у
синонимном значењу са претходно постојећом Савезном републиком Југославијом. Тамо гдје је то
релевантно, извјештај помиње двије државе чланице Србије и Црне Горе– тј. Србију и Црну Гору,
као и покрајину Косово. Краткоће ради, као и из стилских разлога, у тексту се помињу као
Србија, Црна Гора и Косово,.
3
Као што је то дефинирано у фусноти 1, Молдавија, којој су социјалне, економске и културне
карактеристике заједничке са регијом, такође се сматра дијелом југоисточне Европе, не улази у
фокус проучавања овог рада, због тога што је хидролошки независна у односу на остале земље (уз
изузетак Румуније).
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даје кључне препоруке за побољшање управљања водама на националном и
прекограничном нивоу..4

4
Овај документ се фокусира на управљање водним ресурсима. Он не тежи да пружи много
информација о макроекономском контексту или о политичкој економији сваке од земаља. Ова
потоња питања се обрађују у другим извјештајима

3

Питања и Правци

ПОГЛАВЉЕ 1
Географија и водни ресурси регије ЈИЕ:
Друштвено-економске карактеристике
Регија ЈИЕ има укупну копнену површину од 61,4 милиона хектара и има
укупно око 55 милиона становника, од којих 55 посто живи у градским
подручјима (Табела 1). Током 1990-тих, популација ове регије се смањила за 2
милиона становника и очекује се да ће се тренд опадања броја становника
наставити и убудуће. До 2020. године, регија ће бити још нешто више високо
урбанизирана, са више од три петине људи у урбаним подручјима.
Табела 1: Друштвено-економски показатељи земаља ЈИЕ у 2000.г. а
Показатељ
Албанија БиХ Бугарска Хрватска БЈР
Румунија Србија и
Македо
Црна
нија
Гора
Становништво (у милионима)
3,1
4,0
8,0
4,7
2,0
22,4
10,6
Градско (%)
42
43
67
58
59
55
52
Сеоско (%)
58
57
33
42
41
45
48
Бруто домаћи производ (БДП)
БДП по становнику (у USD из
914
1995.)
Удио пољопривреде ц (%)
55
Удио индустрије ц (%)
26
Ниво сиромаштва - 1996-99
Стопа сиромаштва (4,3 USD
дневно) (%)
Удио сиромашних сеоских
области (%)

1.526

1.544

5.146

2.535

1.489

1.240

14
25

17
27

10
33

12
33

13
36

25
38

59

-

18

4

44

45

-

89

-

43

59

59

67

-

Извори:

Показатељи развоја у свијету, Свјетска Банка (2002); Учинити да транзиција ради у
интересу свију, Свјетска Банка (2000); и Извјештај о транзицији 2002, Европска
банка за обнову и развој.
Напомене: а. Већина показатеља приказује ситуацију у периоду 1999-2000, изузимајући
показатеље сиромаштва.
б. Бројке за 1999.г. кориштене су за Босну и Херцеговину, Бугарску, Хрватску и
Србију и Црну Гору.

Ових седам земаља имају различите нивое економског развоја. Удио сектора
пољопривреде у БДП достиже чак 55 процената у Албанији, а у Хрватској је
само 10 процената. Удио индустријског сектора у БДП креће се од 25 процената
(у Босни и Херцеговини) до 38 процената (у Србији и Црној Гори). Крајем 90тих, једна трећина становништва живјела је са мање од 4,3 USD дневно.
Опћенито, сиромаштво је концентрирано у руралним подручјима. Око двије
трећине сиромашних живе у руралним подручјима, при ћему Албанија и
Румунија имају највећи број сиромашних сеоских становника, тј. 89 односно 67
процената.
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Хисторијски гледано, водни ресурси су имали важну улогу у привреди земаља
југоисточне Европе. У просјеку се наводњава 16 посто обрадивих површина,
али је тај постотак већи у Албанији и Бившој југословенској републици
Македонији, а прије 1990. г. био је виши и у Румунији и Бугарској; око 47 посто
укупне електричне енергије производи се у хидроелектранама, али је тај
постотак већи у Албанији, Босни и Херцеговини и Хрватској. Неке од ријека у
регији, посебно Дунав, играле су важну улогу у трговини. У 1996. години,
Дунавом је било транспортираано око 50 милиона тона терета.

Топографија и клима
Топографија регије представља комбинацију планина и брдских висоравни, које
одвајају сливове ријека од равница. На западу су Динарски Алпи који се
простиру паралелно са обалом Јадранског мора. На истоку се протеже
паралелни ланац планина, од Карпата на сјеверозападу до балканских планина
на југу. Ове планине су у просјеку високе 2.000 метара, али неке достижу висину
и до 2.800 метара.
Клима у регији југоисточне Европе знатно варира између обалних подручја и
континенталних дијелова Балканског полуострва. Јадранска обала у Албанији,
Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори има типичну медитеранску
климу, са сухим и топлим љетима и благим и кишним зимама. Клима на
обалама Црног мора у Бугарској и Румунији варира од умјерене до
медитеранске.. У дијеловима који су удаљенији од обале, земље југоисточне
Европе имају умјерено континенталну климу, са топлим и кишним љетима и
хладним зимама. На већим висинама клима је знатно хладнија, а зиме су
прилично оштре, са дубоким сњеговима. Просјечне годишње оборине су преко
2.000 мм у планинским подручјима, достижући чак 3.000-4.000 мм дуж западних
падина у Хрватској, а чак 6.000 мм у селу Црквице у Црној Гори. Средишњи дио
Балканског полуострва, укључујући равнице уз ријеку Дунав, је семиаридан, са
само 300-400 мм оборина годишње. Уз неколико изузетака, већина земаља
југоисточне Европе показује знатне сезонске и годишње варијације кишних
оборина. Постоје такође чињенице које указују да током посљедњих 40 година
југоисточна Европа доживљава тенденцију опадања оборина и пораста
температуре.

Основа Водних Ресурса
Укупни годишњи обновљиви ресурси у региону су процјењени на 580
милијарди кубних метара (BCM). Како је приказано на Слици 1, Табела 2 и
Мапи IBRD –а 32290,основа водних ресурса у земљама Југоисточне Европе
показује високу степен варијабиности у погледу квалитета. Годишњи ресурси
изворске воде,обухватајући и интерне ресурсе као и доприносе из осталих
земаља, те варирају у опсегу од 2,700 кубних метара (м3) по глави становника у
Бугарској, до око 18,000 м3 по глави становника у Србији и Црној Гори.
Годишњи просјек5 расположивости водних ресурса по основи главе становника
је отприлике 10,600 м3, што чини око двоструко већи просјек него ли је то
случај у цијелој Европи.Како Слика 1 такође показује, неколико земаља заприма
воду из прекограничних ријека. У просјеку, проценат регионалне овисности је
66%. Румунија, Хрватска, Србија и Црна Гора запримају око пола или више
њихових водних ресурса из других земаља. Албанија, Бугарска, БЈР Македонија
5

Измјерени просјеци су кориштени у извјештају, осим у случају да није другачије напоменуто.
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и Босна и Херцеговина су мање овисне о водама које плове преко њихових
граница.
Слика 1. Расположивост Водних Ресурса
Србија и Ц.Гора
Хрв атска
Албанија
Босна и Херцег.
Румунија
Унутрашњи

БЈР македонија

спољни

Бугарска
0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

куб. метри-по глави'-год

У погледу релативне годишње расположивости водних ресурса по глави
становника,земље Југоисточне Европе могу бити класифициране како слиједи:
Бугарска и БЈР Македонија као земље са “ниском расположивошћу воде” (2,000
– 5,000 м3), Румунија и Босна и Херцеговина као “ средњом вриједношћу
расположивости воде” (5,000-10,000 м3), а преостале спадају у категорију “
изнад средње вриједности расположивости воде” (10,000-20,000 м3).
Табела 2: Расположивост Водних Ресурса у Земљама Југоисточне Европе
Земља

Интерно

Обновљиви Водни ресурси
Екстерно
Постотак

BCM М3/гл.ст. BCM м3/ гл.ст. Овисности BCM
Албанија
26.9
8,583
14.8
4,722
35%
41.7
Босна и Херцеговина
36.0
9,052
2.0
503
5%
38.0
Бугарска а
21.0
2,642
0.3
38
1%
21.3
Хрватска
37.7
8,101
33.7
7,241
47%
71.4
БЈР Македонија
5.4
2,655
1.0
492
16%
6.4
Румунија
42.3
1,885
169.6
7,556
80%
211.9
Србија и Црна Гора
25.1
2,379
164.5
15,589
87%
189.6
SEE Укупно Регион
194.4
3,551
385.9
7,049
66%
580.3
Извор:
AQUASTAT, FAO, 2002.
a.
Не урачунавају се водни ресурси ријеке Дунав.

Укупно
м3/ гл.ст.
13,306
9,555
2,680
15,342
3,147
9,442
17,968
10,600

Унаточ предметним разликама, водни ресурси свих земаља Југоисточне Европе
дијеле заједничке каракреристике неколико земаља. Око 90% територије се
простире унутар међународних сливова, обухватајући Дунав, Дрин, Крку,
Преспанско језеро, Марицу, Неретву, Нестос, Резваyа, Струма, Вардар, Велека, и
Вијосе. Исти је много већи него ли је то свјетски просјек, гдје међународни
сливови покривају 50% укупне површине земље. Додатно, од 12 сливова, 7 се
дијеле између 3 земље или више.
Мапа IBRD-а 32291,нам приказује
прекограничне сливове у региону Југоисточне Европе. Друго,хидролошки
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сливови предметних земаља се директно или индиректно одводњавају према
морима, са малим или скромним и спорим процесом обнове екосистема: Црног
мора, Јадранског мора, Медитерана, Јонског мора и Егејског мора.Треће,већи
дио обновљивих водних ресурса долази из ријека које имају значајну
хидролошку варијабилност, нпр..,отјецање услијед годишње суше захвата мање
од једне-четвртине просјека годишњег тока.
У циљу обухватања питања сезонских варијација у погледу тока ријека те у циљу
генерирања хидроенергије, земље Југоисточне Европе су изградиле бране у
укупном капацитету од 38 BCM или 700 м3 по глави становника. Како је
приказано у Табели 3, опсег похране у поједним земљама по основи главе
становника варира у опсегу од 329 м3 до 1,455 м3. Са изузетком Албаније,
поједине земље и њихови капацитети за похрану-складиштење по глави
становника су испод свјетског просјека (1,100 м3). Укупан капацитет за похрану
воде у бранама представља 4-27 % свеукупне обновљиве површине ресурса.
Табела 3: Капацитети Брана у Земљама Југоисточне Европе
Као %
Земља
BCM
м3/гл.ст.
Површ. Водних Ресурса
Албанија
4.56
1,455
12%
Босна и Херцеговина
3.85
968
10%
Бугарска
5.00
629
25%
Хрватска
1.53
329
3%
БЈР Македонија
1.70
836
27%
Румунија
14.00
624
11%
Србија и Црна Гора
7.78
737
4%
Соурце: 2002 Свјетски Атлас и Индустријски Водич. Међународни Журнал за Хидроенергију и
Бране.

Постоји велико присуство крашке аквифере у региону Југоисточне Европе. У
Албанији, Босни и Херцеговини, Хрватској, Србији и Црној Гори, око пола од
количине воде која потиче са западних Балканских планина завршава у
подземним ријекама или “крашким” земљишним формацијама воде6, те отичу у
Јадранско море.У другим земљама, земљишне воде отјечу у ријеке.
Слика 2: Расположивост Земљишних Вода
Бугарска
Хрв атска
Албанија
Румунија
Србија и Ц. Гора
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30%

Надземне воде као део унутарнјих ресурса

35%

За одабране земље
Југоисточне Европе ,
како је то приказано на
Слици 2, земљишни
извори
вода
представљају око 30%
укупних
интерних
обновљивих ресурса.
Постоји
велико
присуство
прекограничних
сливова, као што је то
и приказано на Мапи
IBRD-а
32294.Данас
није много познато о

6
Меке кречњачке стијене у региону Југоисточне Европе омогућавају водама да пролазе у
подземље стварајући подземне крашке канале.Они су јако осјетљиви и рањиви од загађења у
горњем току јер се непрерађени отпусти могу брзо инфилтрирати у земљи
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капацитету земљишних вода или потенцијалом капацитету у погледу
екстракције воде. Мониторинг земљишних вода и њихова процјена је била
занемарена током протекле декаде. Оне су основни извор пијаће и воде за
индустријске намјене.Извори земљишне воде се ријетко користе у
пољопривредне сврхе.Изузетак чини Албанија. Посебан аспект о којем је
извјештено од стране већине земаља је да се плитке аквифере-водозахвати
сусрећу са великом опасношћу од загађења како на краткорочној тако и
дугорочној основи као резултатом неконтролираног кориштења ђубрива и
хемикалија као и непрерађених канализационих вода и цурења из
контаминираних дијелова земљишта.У одређеним случајевима, земљишни
извори вода не могу бити кориштени без претходног третмана.
Микробиолошка контаминација погађа бунаре питке воде у Албанији , у БРЈ
Македонији, Бугарској и Србији и Црној Гори.На неким локацијама у
Бугарској,Румунији и Хрватској, земљишне воде не могу бити кориштене као
извор питке воде због високе концентрације нитрата.
Мањак поузданих података и неадекватност постојећег система мониторинга
квалитета воде у неколико земаља Југоисточне Европе превенирају исцрпне
процјене у погледу квалитета ријека.Ипак, расположиве информације нам
сугерирају да је квалитет воде за бригу. На примјер, Мапа IBRD-а 32296,
приказује стање квалитета воде ријеке Дунав и њених главних притока.Премда
се квалитет значајно поправио у послиједњој декади углавном услијед смањења
индустријске активности и драстичног смањења у кориштењу ђубрива и
пестицида у пољопривреди, још увијек, ријеке су великим дијелом оцјењене као
загађене, а што значајно ограничава могућност њиховог кориштења за потребе
људи као и за друге потребе.У случају Румуније, на примјер, 11% укупних
водених токова који су предметом контроле, оцјењују се као јако загађени. У
Бугарској, квалитет воде на 245 станица за мониторинг, на цијелом подручју
земље није испунио захтијеване критерије. У Србији и Црној Гори, квалитет
ријека се сматра незадовољавајућим, а већина ријека су одговарајуће само за
потребе иригације и индустрије.У Албанији, многе ријеке показују знаке
високог степена загађења од стране органских материја – оне се суочавају са
мањком дисолвираног кисика, са вриједношћу хемијске тражње кисика(COD) и
биолошком тражњом кисика(BOD).У Босни и Херцеговини, само 3%од свих
ријека су незагађене, док је 30% ријека погођено одређеним степеном
еутрофикације7. Опћенито,ријеке су чисте у њиховим горњим токовима, али
онда нагло детериорирају у квалитети у средњем и доњем току, посебно
низводно од урбаних подручја, а због непрерађеног-нетретираног отпуста
отпадних вода из општина и индустрија.Али постоји сасвим јако разрјеђење
/аерациони фактор у ријекама које имају бржи ток.

Језера, Лагуне и Мочварна Земљишта
Регион Југоисточне Европе има велики број вриједних језера, обалских лагуна и
мочварног земљишта.Важна прекогранична језера обухватају Охридско
Преспанско, Скарадарско и Дојранско језеро. Охридско језеро са површином од
357 километара квадратних (км2) је највеће тектонско језеро у региону
лоцираном у захвату Црног Дрима, а на граници Албаније и Бивше
Југословенске Републике Македоније(FJR Мацедониа). Предметно језеро је
7
Када је водно тијело предметом нутритивног обогаћења (дјеломично нитратима и
фосфатима), исто може имати за посљедицу раст алги које ће брзо преузети доминантну улогу у
станишту, те ће се за посљедицу имати смањење кисика.
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старо више од 2 милиона година и посједује јединствене врсте.Преспанско
језеро са површином од 320 км2 је друго највеће тектонско језеро, такође
лоцирано на захвату Црног Дрима на граници између Албаније, БЈР
Македоније и Грчке. Лоцирано је источно од Охридског језера. Током
протеклих 15 година, запажено је значајно опадање нивоа језера, стварајући
забринутост у сфери управљања над водним ресурсима и екологији. Скадарско
језеро је највеће не-тектонско језеро на Балканском полуострву са површином
од 391 км2 али достиже и до 530 км2 у периоду највишег сезонског нивоа ,те се
налази на граници између Албаније и Црне Горе, те је географски и еколошки
повезано са осталим акватичним стаништима,и надаље ствара велики комплекс
мочварног земљишта.Идентифицирано је као једно од 24 прекогранична мјеста
мочварног земљишта које су од међународног значаја, познатих као “Еколошке
Цигле Наше Европске Куће” од стране Свјетског Природног Фонда (WWF) ,као
што су то Охридско и Преспанско језеро и делта ријеке Дунав..
Дојранско језеро са површином од 47 км2 је најмање тектонско језеро у региону,
лоцирано на захвату Вардара и на граници БЈР Македоније и Грчке. Као и за
Преспанско језеро, ниво воде предметног језера брзо опада услијед
континуираних година суше и прекомјерног кориштења воде за иригационе
намјене.Након суше у 2001 години, ниво језера се је налазио на најмањој
вриједности икад: 3.5 метра испод његовог оптималног нивоа.Напријед
наведене чињенице утичу на биодиверзитет језера.
Друга важна природна језера у региону Хрватске су Плитвичка језера, укључена
у листу UNESCO-а за Заштиту Свјетских Културних и Природних Наслијеђа, и
Вранско језеро , које је лоцирано на Хрватском отоку Цресу. Вранско језеро је
највеће природно изворно** језеро у региону Сјеверног Јадрана.Велике лагуне
дуж Јадранске обале обухватају Караваста, Нарта и Бутринт.
Мочварна земљишта у региону подржавају богатство биодиверзитета, али им
пријети губитак станишта, промјена у хидролошком режиму, ерозији, муљу и
загађењу воде. Ови продуктивни екосистеми се налазе углавном дуж наплавних
поља ријека Саве, Драве, Муре, Неретве и Дунава, у делти Дунава и Неретве те
обалним подручјима и на ушћима ријека гдје преовладавају хидрофилни
услови. Неколико њих је укључено у Рамсар листу мочварног земљишта од
међународног значаја. Мапа IBRD-а 32292, нам показује све Рамсар локације на
почетку 2003 године. Делта Дунава, највеће мочварно земљиште у Европи, а
које покрива подручје од око 0.65 милион ха је проглашено заштићеним
подручјем и Мјестом Свјетског Природног Наслијеђа због њене вриједности
биодиверзитета.У прошлости, велика мочварна земљишта на Дунаву и његовим
притокама су одводњавана и одузимана у циљу обезбјеђења земљишта за
пољопривредне сврхе. Око 80,000 ха мочварног земљишта које је постојало у
плавним пољима Дунава прије 100 година су изгубљена у подручју Румуније. У
мањем опсегу, исти процес је скупио обални мочварни терен у Албанији.

Кориштење Воде
Премда постоји означена разлика између земаља у погледу повлачења воде и
секторских алокација, како је то приказано на Слици 3, слиједећи регионални
трендови могу бити забиљежени.Прво, регион је искусио значајно опадање у
кориштењу воде као посљедицом процеса економске транформације.Земље у
предметном региону су смањиле њихово повлачење воде и/или конзумно
кориштење.У просјеку, кориштење воде у региону је опало са 920 кубних метара
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куб.метри-по глави-год.r

по глави становника на годину, у периоду 1987-1990 на 480 кубних метара у
периоду 1997-2000. Друго, већина предметног исказа опадања је забиљежена у
сектору пољопривреде, гдје се користи вода у сврху иригације, снадбијевања
водом
рибњака,
а
снадбијевање
стоке
је
Слика 3:Повлачење Воде
доживјело
3-труко
опадање.
Индустријско
1600
1987-90
1400
кориштење
воде
1991-00
1200
(укључујући хлађење) је
1000
искусило опадање од око
800
10%. Треће, како је то
600
приказано на Слици 4, док
400
је
у
прошлости,
200
пољопривреда
била
0
највећи корисник воде,
представљајући 48% од
укупног кориштења воде,
данас, кориштење воде у
индустријском сектору има
највећи
удио
од
Bilješka: Podaci za Srbiju i Crnu Goru za period 198760%.Четврто, повлачење
90 nisu na raspolaganju.
воде од стране сектора
домаћинстава је или непромијењено или је доживјело незнатан пораст, као
резултатом веће приступачности ка систему водоснадбијевања путе система
8
цјевовода.
Слика 4: Повлачење Воде Током Периода 1987-1990 и 1997-2000
1997-2000

1987-1990
Пољопривреда
48%

Домаћинства
10%

Индустрија
42%

Пољопривреда
18%

Домаћинства
22%

Индустрија
60%

8
Ovaj odjeljak se uglavnom bavi ulazom korištenja vode, a koja obuhvata vodu za potrebe
domaćinstava, komericijalnu upotrebu, institucionalne i industrijske svrhe te elektrane.Ipak, postoji
korištenje vode koje ovdje nije nabrojano: korištenje u toku,a koje podrazumijeva vodu za nasade,
ribnjake, razrjeđivanje otpada i rekreativne svrhe; korištenje na terenu koje obuhvata vodu za močvarno
zemljište, neirigirane usjeve i namjenu za isparavavanja usjeva. Korištenje vode za hidroenergiju nije ovim
obuhvaćeno. Za razliku od ostalih korisnika vode hidrolelektrane nemaju odliku konzumnog korištenja
vode jer ne postoji gubitak vode,nego voda poprima drugačiju brzinu i prolazi kroz branu.U svakom
slučaju, postoje određeni važni uticaji na okoliš hidroelektrana koji se efektuiraju u promjenama u toku
vode i nivoom vode nizvodno od brane , uspostavljajući konflikte sa ostalim korisnicima.
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Пољопривреда Подржана
Иригација је од виталне важности за сецтор пољопривреде у предметном
региону. Премда већина земаља Југоисточне Европе има супстанцијалне
количине кишних падавина,већи дио истих се не ефектуира у вријеме периода
погодног за култивацију или током љета.У просјеку, иригациона
инфраструктура је развијена за 16% земље под насадом у земљама Југоисточне
Европе,премда је тај удио већи у Албанији (49 %), Бугарској (18 %) и Румунији
(27 %). Иригација минимизира климатске ризике које погађају пољопривреду,
обезбјеђује стабилност која је неопходна за комерцијално фармерство, те
охрабрује фармере да се окрену више вриједним приносима као што је
поврће.У неким подручјима, ипак, ван сезоне, одводњавање је неопходно у
циљу превенирања накупљања воде.
Током периода социјализма, високи приоритет је дат изградњи иригационих и
схема одводњавања, врло често игноришући економске и импликације у
погледу околиша. До краја 80-тих, иригационе схеме су развијене на око 5 5
милиона ха. Када су економије предметних земља почеле исказивати трендове
опадања, многи иригациони системи су ушки у зачаран круг неадекватне
буџетске алокације, одложеног одржавања, детериорације система, и непоуздане
испоруке воде.Земља опскрбљена схемама за иригацију је доживјела значајан
пад током 90-тих,достижући 3.8 милиона ха у 2000 години. Данашња ситуација
је таква да је само дио некада иригиране земље предметом иригације.
Расположиве информације нам сугерирају да је на крају 90-тих, постотак
искористљивости воде био веома низак, достижући вриједност од 7%, 17 % и
35% у Бугарској, Румунији и Албанији. Детериорација иригационих схема и
даљње брзо опадање иригационих подручја је узроковало драматично смањење
у кориштењу воде за иригационе намјене.
Имајући у виду да иригација игра важну улогу у руралном развоју,
рехабилитација схема које могу бити економски иригиране се сматрају
приориетом9. Исто мора бити комбинирано са институционалним реформама у
циљу обезбјеђења бољег управљања од стране корисника и постизања
одрживости.

Водоснадбијевање и Санитација
Сагласно расположивој статистици, приступ водоводној мрежи је на
располагању за око 75% укупне популације у предметном региону, са
забиљеженим разликама између урбане и руралне популације. Док је већина
урбаних
становника(око
94%)
прикључена
на
централизовано
водоснадбијевање, само 51% руралне популације имају приступ истом систему
водоснадбијевања.Како у урбаним тако и у руралним подручјима, постоје
варијације у поузданости услуга водоснадбијевања. Како је приказано на Слици
5, постоје значајне разлике међу земљама у погледу снадбијевања водом из
вододода. Преостали дио популације добија воду из бунара, природних извора
и отворених извора.

9
Неекономска иригационе схеме са високим притиском за пумпање на висине и ниском
тражњом од стране фармера би требал бити идентифициране и затворене.
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Уз изузетак Бугарске и Румуније , земље у региону јако овисе о изворима
земљишне воде (нпр., врела, аквифере-водозахвати, крашке воде, )у циљу
испуњења њихових потреба за питком водом.На примјер, земљишне воде
Србије и Црне Горе снадбијевају 90% потреба за водом у домаћинствима и
индустрији те око 70% потреба у погледу питке воде. У случају Албаније, око
70% градова се снадбијевају водом из земљишних бунара. У Бившој
Југословенској Републици Македонији, земљишне воде су такође
предоминантан извор питке воде.У Босни и Херцеговини, 89% укупне воде у
цјевоводима а за потребе снадбијевања долази из земљишних
ресурса.Конзервативно предвиђање је да око 28 милиона становника или 50 %
популације у земљама Југоисточне Европе повлачи воду у сврху кориштења из
земљишних ресурса.Земље Југоисточне Европе требају обратити посебну
пажњу на предметни ресурс, а посебно због тога што половина популације
предметног региона овисна од исте.
Слика 5: Приступ Водоснадбијевању из Водовода и Хигијенски Систем
Канализације
Србија и Црна Гора

Serbia and Montenegro

Румунија

Romania

БЈР Македонија

FYR Macedonia

Хрв атска

Croatia

Бугарска

Bulgaria

Босна и Херцегов ина

Bosnia and Herzegovina

Албанија

Albania

Рурална
Урбана

0%

20% 40% 60% 80%

100

%
приступ снадбијевању воде из цјевовода

0%

20% 40% 60% 80% 100%

приступ хигијенској канализацији

Системи канализације су на располагању за око 54% популације, већином
становника урбаних подручја. Док услуге прикључка на канализацију има 84%
популације у урбаним подручјима, исти прикључак у руралним подручјима има
само 17% популације.Они који немају приступ канализацији се ослањају на
септичке танкове и пољске јаме за санитацију.Неки од предметних објеката су
неодговарајуће дизајнирани и постављени.Премда не постоје исцрпни подаци о
приступу процесу прераде воде, расположиве информације нам указују на низак
ниво прерађене отпадне воде: Нула у Албанији, 6 % у Србији и Црној Гори, 10
% у Босни и Херцеговини и БЈР Македонији, 20% у Хрватској, 37% у Бугарској
и 40% у Румунији. Велики опсег непрерађене-нетретиране отпадне воде је
главни извор загађења како површинских тако и земљишних вода.
Индустријски Сектор
Премда је индустријско повлачење воде опало током протеклих декада,
индустријски сектор је главни корисник воде у земљама Југоисточне Европе,
односно повлачи око 60% воде. Очекује се повећан интензитет кориштења воде
од стране индустријског сектора у будућности услијед опоравка економије.
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Хидроенергија
Како је представљено у Слици 6, све земље у региону Југоисточне Европе овисе
о хидроенергији, мање или више, у сврси испуњавања њихових потреба за
енергијом. На регионалној основи, 47% инсталиране производње електричне
енергије отпада на хидроенергију. Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска су
високо овисне о хидроенергији, у односним вриједностима: 97%, 61% и 54%. Са
недостатком
других
извора
горива
и
Слика 6: Овисност о Хидроенергији
ограничене
расположивости
Албанија
девизних средстава у
Босна и Херцег.
циљу куповине горива,
Хрв атска
предметне земље постају
још и више овисне о
Србија и Ц. Гора
хидроенергији.
У
Румунија
периоду између 1990-99
године,
Албанија
је
БЈР Македонија
повећала
производњу
Бугарска
хидроенергије за скоро
84%.
У
ствари,
у
0%
20%
40%
60%
80% 100%
Албанији, због промјена
Као део производње струје
насталих у хидролошком
циклусу и свеукупног
смањења опсега токова ријека, хидроенергија више није довољна.Велике
термоелектране се граде у сврху обезбјеђења додатне енергије.Хрватска,
Румунија и Србија и Црна Гора су искусиле повећање у производњи
ехидроенергије за 50-60% током 90-тих година.

Навигација
Још једна важна сврха кориштења неких од ријека у предметном региону је
навигација. Главни водоток у региону је Дунав. Изградња Канала Рајна-МајнаДунав је унаприједила улогу ријеке Дунав у погледу трговине, путем отварања
комуникације од Црног мора до Ротердама. Око 50 милиона тона терета су биле
превожене пловилима током ријеке Дунава у 1996(Европска Инвестициона
Банка, 1999). Данас је навигација на ријеци Дунав ограничена, али постоје
планови да се отклоне главна уска грла у циљу повећања опсега транспорта
терета. Ријека Сава би такође могла бити подесна за навигацију у Србији и
Црној Гори, Хрватској и Босни и Херцеговини уколико се уклоне седиментинаслаге. Навигација је имала неповољан утицај на екосистем ријеке Дунав.

Поплаве и Суше
Поплаве представљају једну од најдеструктивнијих природних непогода у
региону Југоисточне Европе због њихове учесталости, учињене материјалне
штете и људских жртава. Ријечни режими кобинирани са геоморфологијом
региона и климом чине овај регион веома склоним поплавама. Мапа IBRD-а
32295, приказује поједина подручја региона Југоисточне Европе која су веома
рањива у погледу поплава.
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Постоји забиљежена тенденција повећања нивоа плављења и учесталости током
послиједњих декада.У случају Румуније, поплаве су се појавиле у око 50%
година у задњих 100 година.Током протекле декаде, поплаве су забиљежене
скоро сваке године. У периоду 1991-2002 године, поплаве су резултирале у
материјалним губицима процјењеним на преко 1 милијарде USD, те узроковале
смрт за више од 200 људи. Штета узрокована поплавама у 1991 и 1995 години
представља 0.6 % и 0.8 % Бруто националног Производа- GDP-а. Слично
напријед наведеном примјеру, Србија и Црна Гора су такође искусиле редовна и
повремена катастрофална плављења током послиједњих година.Поплава која је
изазвала највише штете се десила у 1999 години, а погодила је неколико базена
у централној Србији.Штета је процјењена на око 150 милиона USD или 0.7 %
GDP-а.
Земље у предметном региону су усвојиле мјере за сливове ријека и корита у
циљу смањења ризика од поплава.Неке од земаља (Бугарска и Румунија) такође
започињу развијати систем раног узбуњивања у погледу поплава и акцидентних
загађења.На регионалном нивоу, слични напори се чине за ријеку Дунав, а
координирани су од стране Међународне Комисије за Заштиту Ријеке Дунав
(ICPDR).
Земље Југоисточне Европе се такође сусрећу са нарастајућим периодима суше а
који имају негативан утицај на економију као и квалитет ријечних
вода.Тенденција пораста учесталости суша, вријеме трајања и интензитет је
забиљежен током протеклих декада. Бугарска, на примјер, је искусила неколико
љетних суша од периода средине-1984 године. Љетна суша у 1993 години је
погодила сектор пољопривреде, а губитак усјева се је процјењивао на 2%
вриједности GDP-а. У 1996, годишња производња кукуруза и пшенице је
реализована у вриједностима 44% и 50% просјечне производње током 196190.Слични губици су се десили током суше у 2000-тој години. Румунија је такође
забиљежила 8 година хидролошке суше током периода 1982-2000, погађајући
сливове у јужном дијелу земље. Отјецање предметних сливова је било у
вриједности око 50% годишњег мјесечног просјека,док је у низинама било само
30%. Суше су изазвале велику штету пољопривреди и сектору енергије, те су се
ефектуирале у смањењу расположивости снадбијевања питком водом. Одређена
подручја су доживјела смањење пољопривредне производње у вриједности 4060 %.

Сигурност Главне Хидрауличне Инфраструктуре
Постоји велики број, малих средњих и великих брана на подручју Југоисточне
Европе- SEE, од којих је већина изграђена у послиједњих 50 година.Премда
није на располагању исцрпна процјена о сигурности инфраструктуре у погледу
брана,информације којима располажемо нам говоре да постоји велики број
несигурних брана.Штете или некоректна изградња су резултирале у излијевању
загађивача или великом ризику од урушавања.
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ПОГЛАВЉЕ 2
Питања Управљања Водним Ресурсима
Ово поглавље пружа процјену кључних проблема и питања са којима се сусрећу
земље Југоистоичне Европе. Такође, идентифицира нарастајуће трендове, те
нуди одређене препоруке које би се требале обрадити на нивоу земље.

Политике,Закони и Институције Управљања Водним
Ресурсима
Током протекле декаде, већина земаља у предметном региону је учинила напоре
у погледу успостављања правног и институционалног оквира у циљу управљања
водним ресурсима. Неке од земаља адаптирају њихове националне легислативе
и акте као и институције у циљу регулисања многих подручја управљања
водним ресурсима а у сагласности са Директивом Европске Уније о Оквиру за
Воде и осталим директивама Европске Уније у погледу околиша.Земље које су
већ хармонизирале њихов правни оквир са оквиром Европске Уније су
Румунија и Бугарска.У ове двије земље,њихови оквири су утемељени на
међународно признатим принципима доброг управљања водама: управљања
водама на нивоу сливова ријека, обухватају заједно како квалитативна тако и
квантитативна питања управљања,охрабрују учешће ималаца удјела у процесу
доношења одлука, те примјењују принципе користи-плати, загађујеш плати.
Они су такође обухватили концепт хидрографског управљања, те се налазе у
процесу издавања прописа о томе како регулитрати управљање водама рјечних
сливова.
Институтиционални аранжмани за управљање водним ресурсима варирају у
овисности од предметне земље,те су јединствени за сваку земљу
појединачно.Аранжмани који су у функцији у свакој појединој земљи су укратко
описани у наредном тексту:
 У Албанији, успостављено је тијело за управљање водама са циљем да
постане главно тијело за доношење политика у погледу управљања водних
ресурса и развоја, (Албански Национални Комитет за питања вода) и
сачињено од представника различитих секторских министарстава,
придружених Уреду Премијера. До сада, Комитет је имао потешкоћа у
мирењу различитих интереса појединих сектора који су наставили неовисно
да доносе одлуке.Питања техничког обављања посла су такође била
ограничена због помањкања упосленика као и расположивости
финансијских средстава.
 У Босни и Херцеговини, Министарства Пољопривреде, Водопривреде и
Шумарства (MoAWMF) на ентитетском нивоу имају примарну одговорност
за предметни сектор. У Федерацији Босне и Херцеговине, MoAWMF је
делегирала свеукупну одговорност за формулирање стратешких одлука и
планирања управљања водама на двије Јавне Компаније за Сливна подручја,
једна за ријеку Саву и другу везану за Јадранско море. Сарадња у погледу
мониторинга квалитета воде те заштите од поплава између ове двије
компаније се врши путем Комисије за Воде.Једна од препрека управљању
водним ресурсима је недостатак тијела на државном нивоу које би било

15

Питања и Правци

одговорно за свеукупно управљање водама и координацију активности
између ентитета.Постоје планови на креирању међу-ентитетске агенције за
сливове ријека у циљу превазилажења предметне мањкавости.
 У Бугарској, Вијеће Министара и Министарство Околиша и Вода (МоЕW)
су главни доносиоци одлука и главне регулаторне власти које су одговорне
за развој политика и стратегија у погледу водних ресурса. Министарство
Околиша и Вода
је такође одговорно за координацију и надзор
функционирања недавно успостављених Директората за Сливове. Они се
налазе под јурисдикцијом Министарства Околиша и Вода и одговорни су за
имплементацију стратегије и политика, а уз подршкуВијећа за Ријечне
Сливове. Вијеће за Ријечне Сливове је консултативни комитет и укључује
представнике из државне администрације, опћинске администрације,
корисника вода и организација које се баве питањима околиша на
предметном подручју слива.Директорат за Сливове има ограничену
финансијску и регулаторну аутономију.
 У Хрватској, успостављен је субјект по називу Хрватски Државни
Директорат за Воде, у циљу дефинирања директне одговорности за
интегрално управљање водним ресурсима, те у циљу укључнеја управљања
водним ресурсима и питањима развоја у свеукупни економски оквир.Овај
Директорат надзире рад Хрватских Компанија за Воде а које су заузврат
одговорне за оперативне функције. Очекивало се је да Парламентарни
Комитет и Национално Вијеће за Воде буду успостављени након што је
1995-те издат Акт о водама у циљу разматрања политика, стратегија и
имплементације закона у погледу водоприведе. Ипак, предметна тијела још
увијек нису активна.
 У БЈР Македонији, током 1998, Закон је формално дао у надлежност
Министарству Пољопривреде,Шумарства и Водопривреде путем њихове
Администрације за Управљање Водама, свеукупну одговорност за водне
ресурсе. Теоретски, одговорност за техничке аспекте управљања водним
ресурсима је требала бити пренешена на Јавно Предузеће за Управљање
Водама и његове локалне подружнице, у чијој су основној одговорности
биле иригација терена и одвод вода. Оваква трансформација се још увијек
није десила због тога што сегмент Закона о водама који регулира постојање
институција у сектору још увијек није имплементиран. Тренутно се чине се
покушаји у циљу трансформације предузећа које се баве питањима
воде(водоводи) у аутономне власти за питања воде.
 У Румунији, Министарство Воде и Заштите Околине је главна институција
за доношење политика и прописа у погледу управљања водним ресурсима,
одговорна за надзор Националних-државних Власти за Питања Вода, те
подружница за Сливове Ријека, а које су за узврат одговорне за
имплементацију стратегија везаних за воде, политике и прописе.
 У Србији и Црној Гори,успостављени су аранжмани на републичком
нивоу у циљу руковођења питањима управљања водама.Ентитети-субјекти
који су одговорни за управљање водним ресурсима су: на републичком
нивоу-Државна Компанија за Управљање Водама у Србији и Министарство
Пољопривреде,Шумарства и Водопривреде у Црној Гори. Ипак, постоји
недостатак јасноће између функција и одговорности на федералном и
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републичком нивоу у погледу заштите вода, преко-граничне сарадње,
управљања над плављењем те питањима акцидената у индустрији.
Степен успјешности институционалних аранжмана варира у овисности од
предметне земље. Подручја за коју се исказује забринутост би одмах требале
размотрити (и) ревизију правног оквира у циљу одговарајућег делегирања
функција и одговорности између различитих институција и министарстава
(нпр., БЈР) и између институција на федералном и републичким нивоима (нпр.,
Босна и Херцеговина и Србија и Црна Гора); (ии) развој правне основе за
приступ управљања сливовима ријека(нпр.., БЈР); (иии) поновну процјену
институционалних оквира који не функционишу(нпр., Албанија, Хрватска), и
позиционирање на линији нових реалности и политика; (ив) имплементацију
планова за реструктуирање постојећих институција које се баве питањима вода
(нпр., БЈР); (в) адекватну алокација ресурса за институције које се баве питањима
вода(алл); (ви) одговарајуће механизми за координацију (нпр., све земље); (вии)
унапријеђене, хармонизирани системи мониторинга за квантитет и квалитет
воде(сви); и (виии) ажурирање катастра о екстракцији вода (сви); (иx) развој
информационих система у циљу омогућавања благовременог приступа јавности
подацима везаним за воду (x) ојачани програм упознавања јавности са питањима
везаним за воду.
Директиве Европске Уније у погледу Оквира за Воде позивају на успостављање
одговарајућих административних аранжмана, посебно, идентификације и
успостављања компетентних институција власти унутар округа слива ријеке,
усвајање међу-секторске и преко-граничне сарадње, те активно учешће свих
имаоца удјела, укључујући и Невладине Организације и локалне заједнице у
циљу укључења у активности управљања водама. Напријед наведено би
захтијевало додатни број упосленика као и додатне значајне напоре у циљу
унапријеђења капацитета и техничке компетентности власти које се баве
питањима управљања водним ресурсима(WRM)(укључујући и агенције за
мониторинг вода) на националном и нивоу сливова ријека. Адекватна
имплементација интегралног WRM-а ће захтијевати унапријеђену сарадњу
између релевантних агенција и нивоа влада, формулирање кохерентних
политика и циљева за водне ресурсе као и унапријеђених механизама за
подизање нивоа јавне упознатости о процесима доношења одлука, посебно у
погледу алокације прихода које се добивају из пореза на екстракцију воде.

Прописи
Земље Југоисточне Европе су се предоминантно ослониле на прописе којима
управљају њиховим водним ресурсима. Један предуслов који још увијек
недостаје у предметном региону у циљу задобијања пуне предности
инструмената је присуство јаког капацитета за проведбу. Кратак ажуриран
пресјек најучесталијих инструмената кориштених у региону је елабориран доле
испод у слиједећем тексту:

Дозволе за Кориштење Воде и Системи Дозвола за Отпуст
Током 90-тих, већина земаља Југоисточне Европе су усвојиле систем дозвола за
кориштење воде као средство за регулисање повлачења вода.Премда, систем
варира у овисности од предметне земље, генерално, исти се односи како на
површинске тако и на ресурсе земљишних вода.Као додатно,системдозвола за
отпуст је стављен у функцију у циљу заштите ресурса воде од загађивања.
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Дозволе за отпуст су издате у циљу испуштања отпадних вода у систем
канализације или водних тијела. У неким земљама, испуштање нетретираних
отпадних вода је дозвољено у опсегу који не повећава загађење изнад
успостављењих стандарда; уколико превазилази ниво успостављеног стандарда,
онда отпадне воде морају бити третиране прије испуштања.Када се ограничења
исказана у дозволи прекораче, казне за непоштовање прописа бивају
наметнуте.Капацитет за проведбу је прилично слаб у предметном региону због
ограниченог броја упосленика, ограниченог буџета и опреме, али
и
есенцијално, због крхке финансијске ситуације у многим главним корисницима
воде и загађивачима те ограничене политичке подршке регулаторним
агенцијама. Активности мониторинга се олакшавају комбинацијом система
лиценцирања са абстрактним/системима за плаћање загађивања.

Квалитет Воде и Стандарди Отпадних Вода
Већина земаља се налази у процесу ажурирања њихових постојећих система
стадарда за околиш, посебно у погледу стандарда везаних за квалитет воде
водних тијела те отпадних вода, а у циљу постизања компатибилности са
стандардима Европске Уније. Изазов за земље Југоисточне Европе је да рачунају
на околости у предметној земљи када се усаглашавају са директивама Европске
Уније на начин да се успостави ограничен број реалистичних стандарда који
могу бити адекватно надзирани и проведени те учинити да користи од
нових(ажурираних)прописа у погледу вода, превазилазе цијену коштања
испуњавања истих.

Минимални Ток
За ријеке без структуре контроле, минимални ток је функција која преовлађује
метеоролошке и хидролошке услове.Ипак, када је ријека предметом одређених
модификација, онда постоје одређени прописи или смјернице у циљу
осигуравања да минимални ток испуњава потребе-захтјеве за водом у доњем
току.Већина земаља имају прописе који обезбјеђују минимални низводни ток у
ријекама како би се одржале вишезначне еколошке и функције околиша као
што су то: естетика, производња рибе те обезбјеђење природних услова у
акватичном екосистему, као додатно у намјери да задовоље потребе кориснике
доњег тока ријеке.Ипак,дефиниција минимума тока и методологија кориштених
за детерминирање истих варира међу појединим земљама. Успостављање
заједничких основа за детерминирање минимума вриједности тока би олакшало
дијалог и разумијевање између странака у процесу које покушавају постићи
споразум о прекограничним ријекама.

Зоне Заштите
Правни оквир у већини земаља Југоисточне Европе регулира заштиту
водозахвата-аквифере и бунара путем успостављања санитарних зона заштите
око извора воде које се користе за јавно снадбијевање.Данашња ситуација је
слиједећа: зоне санитарне заштите око извора вода су често занемарене, што
узрокује деградирање предметних стратешких резерви земљишних вода, врло
често кориштених од стране сиромашних сегмената популације.Правни оквир
за заштиту вода би такође требао дати обол разматрању везаног кориштења
површинских и земљишних извора.

18

Питања и Правци

Економски Инструменти и Управљање над ПотребамаТражњом
Већина земаља је увела принципе “користиш-плати” и “загађујеш-плати” у
циљу пружања економског подстицаја за боље управљање изворима воде те у
циљу унапријеђења успјешности кориштења воде и порасту прихода са стране
активности повезани са WRM-ом. Кратак преглед уобичајених економских
подстицаја успостављаних у земљама Југоисточне Европе је обрађен у
слиједећем тексту.

Опште Накнаде за Воду
Албанија, Хрватска, Бугарска, Румунија,Србија и Црна Гора су увеле општеапстрактне накнаде за кориштење извора воде.Накнада врло често овиси о
кориснику воде,врсти кориштења воде те извора снадбијевања.У неким
случајевима и локација има утицај на висину накнаде. Маркирана разлика у
висиини накнаде је била предметом упоредбе између земаља. Слика 7 приказује
накнаде које се плаћају у Румунији, Хрватској, Србији и Црној Гори.
Слика 7:Опште Накнаде за Кориштење Воде у Србији и Црној Гори, Хрватској и Румунији
(Исказано у УС центима по кубном метру, уколико није назначено другачије)
Србија и Црна Гора (1997)
Накнаде за апстрахирање воде
Непрерађена вода
Пијаћа вода за предузећа
Творнице минералне воде
Рибњаци
Хидро енергија
Хрватска(1997)
Накнаде за апстрахирање воде
Домаћинства
Индустријски корисници

Румунија (2000)
Накнаде за екстрацију - ријеке у
унутрашњости
0.49
Домаћинства, индустрија и сточни фон 0.61
Иригација
0.8
0.05
Електране
0.7
0.004
4% veleprodajna cijena Накнаде за екстрацију - ријеке Дунав
2.3% KWh cijena
Све изузев иригације
0.07
Иригација
0.05
воде
10-15
13-20

Домаћинства
Индустрија
Иригација

Накнаде за Отпадне Воде
Слично напријед наведеном, плаћања за загађивање водних ресурса су недавно
уведена у Румунији, Бугарској, Хрватској, Србији и Црној Гори.Врло често,ниво
накнада овиси о врсти и обиму токсичног загађења присутног у отпадној води
која се испушта у канализацију или у водна тијела.У неким случајевима,
прикупљени приходи се користе са циљем инвестирања за потребе управљања
водним ресурсима, обухватајући и прераду отпадних вода.(нпр., око 93 % у
Хрватској).

Цијене Воде
Цијене услуга везане за воду као што су водоснадбијевање, канализација и
отпадне воде те иригација су значајно порасле током протекле декаде у циљу
отклањања субвенција.Широка различитост цијена воде је размотрена
упоредбом између земаља те приказана у Табели 5.

0.3
0.67
0.05
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Табела 4: Цијене Воде у одабраним Земљама Југоисточне
Европе,Албанија,
Хрватска,
Македонија,
Бугарска,
Румунија,
Мађарска, Грчка и Шпанија (исказано у US центима по кубном метру)
Земља

Домаћинства

Индустрија

Иригација

Албанија (2001)
Хрватска (2000)
БЈР Македонија (2000)
Бугарска (1999-2000)
Румунија (2000) а
Мађарска (1998)
Грчка (1998) б
Шпанија (1998) б

11-20
28-82
14-53
17-78
18-48
64
114
107

52-63
58-140
28-100
…
…
…
…
106-109

…
0
…
1-8.5
…
…
2.1-8.2
2.7-7.0

Извори:

Извјештаји о Изведби у Погледу Околиша, Различите Земље; Унапријеђење
Управљања над Водама,Недавна искуства OECD-а (2003).
Биљешке: а. Комбинована цијена воде и канализације.
б.Просјечна вриједност је представљена за цијену воде по домаћинству.

Неколико примједби се могу начинити у погледу постојећег одређивања цијена
воде у предметном региону.Као прво,налазимо да су цијене воде мање него ли у
осталим дијеловима Европских земаља те покривају само дио оперативних
трошкова за пружање услуга. Друго, индустријски корисници плаћају више како
би компензирали ниску цијену која плаћају домаћинства.Треће, цијене за
иригационе воде су често успостављене без било каквих разматрања о томе који
су трошкови начињени.На примјер, у Румунији, плаћа се иста цијена воде без
обзира да ли је иста и потиснута 10м или 120м, што у ствари не охрабрује
ефикасну употребу (предложени пројекат финансиран од стране Свјетске Банке
који ће се одвити у Румунији има за намјеру обрадити предметно питање.)
Четврто, у неким случајевима, управљање и оперативна неефикасност се
ефектуирају у повећаним цијенама коштања воде, а које конзументи и фармери
невољко плаћају(иригација у БЈР Македонији је пример за напријед наведено).
Као пето, накнаде за канализацију и отпадне воде су успостављене на ниском
нивоу темељем тога што такве врсте услуга генерирају значајне ефекте путем
јавног здравства и користи од унапријеђења околиша.10
Више цијене и увођење мјерења потрошње дјеломично објашњавају опадање у
нивоу кориштења воде од стране домаћинстава и индустријских корисника.
Премда редослијед интензитета утицаја није још увијек добро проучен у
предметном региону, искуства из других подручја нам указују да успостављање
више цијене коштања воде и увођење мјерења потрошње могу узроковати
драстично смањење употребе-конзумације воде у урбаним подручјима, које је у
неким случајевима је достигло вриједност од 40%.На примјер, између 1990 и
2001, потрошња воде у домаћинствима у Чешкој Републици је опала са 174
литра по глави становника по дану (лцд) на 104 лцд-а, док је цијена коштања
воде повећана са 6 US центи по кубном метру на 42 цента по кубном метру.

10 Капитални трошкови третмана отпадних вода се субвенционирају у многим земљама
OECD-а, а неки од главних градова чак и у земљама Европске Уније још увијек немају системе за
прераду отпадних вода.
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Могућности домаћинстава да си приуште одређене услуге је често предметом
забринутости на цијелом подручју региона, посебно у погледу будућих
повећања цијена услуга повезаних са водом, а пратећи подизање нивоа
инфраструкутре у предметним земљама у циљу сустизања Директива Европске
Уније у погледу околиша. Кључни изазов је дизајнирати систем одређивања
цијене коштања воде и структуре и баланса економске ефикасности, поврата
трошкова, финансијске одрживости и циљева заштите воде те успостављања
механизама за трансфер у циљу заштите рањивих група.Надаље,ако постоје
стварна ограничења у погледу могућности да се тако нешто и
приушти,инвестиције у сектору вода у циљу испуњења услова Директива би
адсорбирале значајан удио GDP-а. Анализа проведена у Бугарској нам илуструје
да су годишње инвестиције представљале 1-2.4 % превиђеног GDP-а за 2015-ту
,што је неколико пута више него ли је то тренутни ниво расхода.

Ерозија и Заштита Водних Ресурса
Неколико земаља Југоиточне Европе инклинирају ерозији земље.Премда је то
природни феномен у планинским земљама са тешким оборинама, у много
случајева, исто је настало као послиједицом људских активности
(нпр.дефорестација) и ефектуирало се у великим наносима седимената који
завршавају у резервоарима, ријекама и морима.Ерозија земље и испирање
брдовитих подручја ствара озбиљне проблеме за Албанске фармере. Схеме
иригације и одводњавања, укључујући и резервоаре су континуирано блокиране
и/или оштећене од стране таложног материјала.Ситуација у БЈР Македонији је
још и више озбиљна, како велике наслаге завршавају у резервоарима и језерима.
БЈР Македонија губи 3 милиона кубних метара капацитета за похрану воде у
резервоарима сваке године као резултатом ерозије земље.Србија и Црна Гора се
такође сусреће са предметним проблемом и изазовом. Будући пројекти за
рехабилитацију и/или реструктуирање сектора иригације би требали бити
праћени више одрживим приступом управљања над сливовима и мјерама
контроле над ерозијом, те пошумљавања захваћених подручја.Локалне
заједнице би требале бити блиско укључене у планирање управљања над
сливовима те имплементацији. Рехабилитација слива у Турској нам даје добар
примјер сарадње.

Управљање над Поплавама и Сушом
Још један изазов у региону је да се редуцира директна и индиректна штета
узрокована плављењем и сушама путем унапријеђења стратешког планирања, и
предузимањем превентивних активности или активности на ублажавању.
У погледу поплава, прво што било која земља треба учинити је да подузме
инвестиције у циљу унапријеђења сигурости постојеће структуре заштите
против поплава, те прошири исте уколико је потребно да се редуцира ниво
опасности за рањива подручја.Пажња се треба обратити на успјешне и одрживе
мјере заштите против поплава као што су: унапријеђења брана од поплава,
усклађивање постројења за одлив воде на вратима и отпусницима на
бранама,проширивањем
путева
плављења,ревидирањем
постојећих
оперативних правила брана за случајеве плављења.Управљање над поплавама
би требало бити посматрано у свеукупном оквиру слива ријеке/плана за
захватно подручје над којим се управља. Инвестиције су такође потребне за
ојачавање мониторинга над поплавама, предвиђања и системе упозоравања како
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би се на подржао ефикаснији начин управљања операцијама управљања над
поплавама на локалним и регионалним нивоима а током плављења. Како
поплаве не поштују националне границе, земље морају унаприједити
међународну сарадњу са земљема у којима се налази та ријека узводно.Тренутно
се проводе пројекти у Пољској и Турској, а у току је припрема операција у
Румунији. Напријед наведени примјери нам дају добре моделе за кориштење.
У погледу суша, њихов утицај се може редуцирати путем унапријеђења
разумијевања оборинских вода и трендова суше, конзистентним кориштењем
земље са моделом оборина, унапријеђењем управљања водама,развијањем плана
за непредвиђене ситуације у погледу суше.Како суша такође не поштује
националне границе те може погодити неколико земаља у исто вријеме, исто би
требало бити предметом студије на регионалном нивоу.

Загађење Храњивим Тварима-Нутрицијентима
Количине храњивих твари из општинских и пољопривредних отпадних вода су
проузроковале детериорацију у квалитету воде, те водиле до проблема са
здрављем, губитком туризма,
Кутија 1: Хрватски Пројекат Реконструкције у
детериорацији
обалних
и
Источној Славонији
ријечних мочвара те опадању
узгоја рибе. Главно питање је
било питање инвестирања у Пројекат источне Славоније у Хрватској илуструје
конвенционална постројења за како се пројекат обнове ратом начињене штете
може бити кориштен за постизање скромних WRM
прераду отпадних вода и
циљева, као и вриједност вишенамјенског приступа
пољопривреду која је окренута развоју подручја умјесто секторског приступа.
храњивим тварима из отпадних Пројекат већински обухвата источни дио Хрватске
вода. Док слив ријеке има око стјецишта ријека Саве и Драве које је доживјело
користи у цијелости, обично се тешка оштећења услијед непријатељстава током
такве активности не могу раних-1990-тих. Пројектни циљ је био да се оправи
приуштити у оквиру само и
поновно
изгради
ратом
уништена
једног града или нивоу фарме инфраструктура, а која је била од критичног значаја
без
концесионалног за поновно обнављање локалне економије. Три
активности су изворно одабране као оне које имају
финансирања.Политика
поврата трошкова повезана са највећи приоритет: поновна изградња постројења
могућношћу да се исто и за прераду отпадних вода за Винковце на ријеци
приушти мора бити пажљиво Сави; рехабилитација одводних канала, пумпних
станица и насипа за заштиту од поплава а у корист
размотрена. Кључни изазов је
важног појопривредног добра између двије ријеке; и
избалансирати трошкове и деминирање. Током процеса интерног прегледа
користи
од
испуњења Свјетске Банке, покренуто је питање о томе да би
Директива Европске Уније у се рехабилитација одводних канала могла
погледу околиша. Подржан од просезати даље до ограниченог подручја
стране GEF-а, Програм за преосталих мочвара у предметном региону,
Слив Ријеке Дунав/Црно море, Рамсара, Копачког рита, Парка природе у
пружа грант средства као Републици Хрватској.У циљу разматрања
полужна средства инвестиција предметног питања, GEF је финансирао грант
средства који је придодат средствима пројекта у
за редукцију храњивих твари.

Очување и Обнова
Акватичног Екосистема
Мочваре и обалне лагуне које
пружају подршку различитости

циљу повећања нивоа капацитета биодиверзитета
У Парку Природе.Пројекат који је започео у
1998,напредује на задовољавајући начин, те је
унаприједио сарадњу између Министарства
Пољопривреде и Министарства Околиша у погледу
изазова управљања над мочварама.
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и супстанцијалном биодиверзитету су константно изложене промјенама у
хидролошком режиму, ерозији и муљу.Кључни изазов је заштита или обнова
акватичног екосистема, а посебно мочвара и окружења крашких аквифера, те
интеграција управљања над мочварама унутар општег оквира управљања водним
ресурсима.Предметна интеграција је демонстрирана у Пројекту реконструкције
Источне Славоније у Хрватској а финасирана од стране Свјестске Банке ( Кутија
1).

Акцидентна Загађења
Постоји неколико одлагалишта токсичног отпада лоцираним на притокама
ријеке Дунав, од којих многи представљају велику опасност како популацији која
пребива у окружењу тако и околишу.Акциденти везани за рударство и од
рудника индуцирана загађења су питања која узрокују озбиљну забринутост у
земљама Југоисточне Европе.У два случаја која су се десила на Сјеверозападном
дијелу Румуније у 2000-тој години доказано је да пропусти при складиштењу
отпада из рудника могу имати разарајуће посљедице. Процјена ризика и
превенција акцидената у погледу загађења, укључујући и питање отпадака од
брана се треба унаприједити.Програм предвиђања и припремљености за хитне
ситуације у циљу пружања адекватног одговора на акцидентна загађења као што
су: излијевање нафте и хемијских супстанци те отпадака од рудника и брана, би
требали бити развијени. Предложени Пројекат Смањења Ризика од Хазарда и
Хитне Припремљености у Румунији финансиран од стране Свјетске Банке ће
развити (Кутија 2) такав програм.

Унапријеђење Сигурности и Ефикасности Хидрауличне
Инфраструктуре
Хидраулична инфраструктура у региону је била изграђена прије неколико
декада, те се сада налази у фази детериорације. Изазов за предметни регион је да
унаприједи сигурност и ефикасност хидрауличне инфраструктуре. Захтјеви у
погледу рехабилитације брана су велики те захтијевају хитну
пажњу.Систематичан програм сигурности за бране би требао бити подузет.
Кутија 2: Румунија –Предложени Пројекат Смањања Ризика од
Опасности и Хитна Припремљеност
Румунија је јако изложена разним природним непогодама, посебно земљотресима, поплавама,
клизањем земље. Напријед наведене непогоде су узроковале велике губитке у људству и
материјалним средствима на цијелом подручју земље. Предложени Пројекат Смањења
Ризика од Опасности и Хитна Припремљеност (HRMEPP) циља на имплементацију мјера за
смањање ризика те подузање институционалнох и техничког капацитета за руковођење над
катастрофама и хитним подузимањем активности као одговор. Пројектне интервенције ће
укључивати предвиђања и превенцију поплава и клизишта те мјере за ублажавање истих.
Међу пројектним компонентама, једна је посебно циљана у сврху заштите Црног мора и
Дунава.У години 2000-тој, двије бране које избацују отпатке (Баиа Маре на дан 30 Јануара 30,
Баиа Борса на дан 30 марта), ослабљене ерозијом и поплавама, испустиле су рудни отпад у
притоке Дунава, повећавајући међународну забринутост због дугорочне штете у погледу
површинских вода.У циљу заштите сливова Дунава и Црног мора, предложени HRMEPP
обухвата од стране GEF-а финансирану компоненту која је дизајнирана да унаприједи
управљање над постројењима које испуштају рудни отпад те да редуцирају ризик од даљњег
испуштања отпада. Треба бити забиљежено да је ово први “превентивни”примјер пројекта у
Европи и региону централне Азије.Пољска и Турска су подузимале интервенције након
катастрофе.
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Пажња се такође треба усмјерити на поље ревизије/ажурирања регулаторног
оквира и легислативе која се бави питањима сигурности брана.Радови на
унапријеђењу сигурност брана би требали бити комбинирани са
комплементарним инвестицијама у погледу иригације или хидроенергије, а у
циљу пуног и ефикасног кориштења инфраструктуре.
Рехабилитацији и интервенцијама у погледу изведбених унапријеђења у циљу
побољшања функционирања и одржавања постојећих брана би требало дати
предност у односу на изградњу нових. Обезбјеђење додатних резервоара за
складиштење воде би требало бити размотрено у случајевима гдје је
интервенција јасно оправдана по економским основама и уз напредну процјену
социјалног утицаја као и утицаја на околиш те процјењу смањења опасности.
У случају сектора водоснадбијевања, поузданост и квалитет водоснадбијевања је
алармантно опала у послиједњој декади. Пружање услуга у прекидима као и
неадекватно функционирање постројења за прераду отпадних вода је учинило
да је пијаћа вода несигурна за пиће у многим урбаним центрима предметног
региона.Ефикасност функционисања водоводних постројења је врло ниска, са
великим губицима воде из водоводне мреже (губитак од 50 % и више није
ништа необично), отпадним водама од корисника,те уз висок утрошак енергије
и лош третман.Слична ситуација је и у сектору иригације.Обезбјеђење
адекватног
финансирања
за
рехабилитацију
водоводне
инфраструкутре,укључујући и смањање губитака у мрежи и унапријеђења
ефикасности се препоручује; постоје ограничења у погледу могућности да се
исто и приушти у дијелу који се тиче “конзумената” и буџетских ограничења
који је на дијелу општина и влада.

Помоћ Свјетске Банке у Управљању над Водним Ресурсима у
Југоисточној Европи
Помоћ Свјетске Банке управљању над водним ресурсима у Југоисточној Европи
је до данас била сасвим ограничена по обиму. Иста се фокусирала на
унапријеђење испоруке услуга снадбијевања водом умјесто на шири опсег који
се тиче управљања над ресурсима или сливовима.Постојали су пројекти
вода/отпадних вода у урбаним дијеловима у већини земаља које су се
фокусирале на развој одрживог система услуга испоруке11.До данас,помоћ
водама и санитацији у руралним крајевима у Румунији је била ограничена.
Иригациони пројекти су се фокусирали на децентрализацију одговорности за за
одржавање иригације ка асоцијацијама локалних корисника и хитној
рехабилитацији, а сада тек почињу да обрађују шири систем управљања.
Иригационе операције се тренутно налазе у фази припреме у Румунији која се
фокусира на институционалне реформе са ограниченим опсегом
рехабилитације, али се таква врста подршке рехабилитацији иригације још
увијек није забиљежена у Бугарској.
Од стране GEF-а подржана операција у Делти Дунава у Румунији је била
успјешан пилот пројекат обнове мочвара и активности на заштити екосистема.

11 Изузетак је пројекат управљања над водама/отпадним водама и поплавама у Источној
Славонији у Хрватској.
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Од стране GEF-а финансиран програм полужног инвестирања Црног
мора/Дунава у погледу унапријеђења тремана отпадних вода, смањења
пољопривредне загађености и обнове мочварног земљишта путем средстава
гранта, а у циљу смањења цијене коштања предметних инвестиција за Дунав и
захват подручја Црноморских земаља.Додатно концесионално финансирање би
требало помоћо супстанцијалном проширењу предметног програма. До данас,
одобрене су двије операције: једна за обнову мочварног земљишта у Бугарској и
друга у погледу редукције загађења пољопривреде у Румунији, те некоилко
осталих који се налазе још увијек у припремној фази (Кутија 3). Шире говорећи,
БЈР Македонија, Србија и Црна Гора, Босна и Херцеговина су тек започеле да
користе могућности инструмената финасирања GEF-а. Начињени су даљњи
напори у циљу повезивања предметних операција са SAPARD програмом који
обезбјеђује грант финансирање за одређени број активности у земљема које
имају приступ Европској Унији.
Кутија 3: Пројекти Смањења Храњивих Твари финансиран од стране
GEF-а у оквиру Стратешког Партнерства за Слив Црно Море/Дунав
Обнова Мочварног Земљишта и Пројекат Смањања Загађења (WRPRP), Бугаска.
Бугарска Влада је исказала преданост обнови мочварног земљишта, те препознаје
вишеструку корист које исте нуде у погледу смањења прекограничног загађења, штитећи
глобално значајан биодиверзитет, те обнову мријестилишта за рибе. Пројекат WRPRP је
одобрен у 2002, уз укупне трошкове у вриједности од US$13.3 милиона и GEF-ов грант у
износу од US$7.5 милиона, помаже Влади Бугарске да обнови приоритете од критичног
значаја-мочварно земљиште у сливу ријеке Дунав и начини мочварно земљиште у обалној
зони као клопку за храњиве твари.У исто вријеме промовира управљање над заштићеним
подручјима и одрживо кориштење природних ресурса путем планирања управљања,
мониторинга квалитета воде и здравственог стања екосистема, програма јавнохг
информисања и учешћа те образовања у погледу околиша.Током иницијалне фазе пројекта,
око 2,340 ха бившег мочварног земљишта ће бити обновљено на подручју отока Белене а
унутар Парка Природе Персина те Калимок/Брусхлен мочварно тло унутар
Калимок/Брусхлен Заштићеног Подручја.Пројекат ће играти кључну демонстрациону улогу у
предметном региону у погледу промовирања смањења инвестиција за храњиве твари у
другим дијеловима Бугарске те сусједних земаља.
Пројекат Контроле Загађености у Пољопривреди (APRP), Румунија. Пројекат APRP је
одобрен у 2001, са укупним износу од US$10.8 милиона те уз ГАФ грант у вриједности од
US$5.1 милиона, у циљу подршке пракси орјентирани ка пољопривреди у подручју
Цалараси, на југу Румуније а са примарним задатком редуцирања отпуста храњивих твари у
Дунав и Црно море.Интервенција обухвата унапријеђено управљање над стајским гнојивом,
управљање над усјевима и храњивим тварима, заштити и обнови два
полдерс,те
мониторинга квалитете земље и воде. Предметно подручје има популацију од 330,000 а
обрадивог земљишта 410,000 ха.Полдери, бивша мочварна подручја настала плављењем
чине око 26,000 ха и обухватају подручја од велике еколошке виједности. Овај пројекат је и
пилот пројекат за остале у сливу Црног мора.

Забиљежено је одређена ограничена подршка у погледу управљања над
рибарством.Пројекат у Албанији подржава удружења за рибарство те
унапријеђено управљање над ресурсима. Од стране GEF-а финансирани
пројекат Делта Дунава такође подржава удружења за рибарство, мониторинг
ресурса и опоравак мријестилишта.Вриједности крајолика су такође важне за
опоравак и развој индустрије туризма на Балкану, али финансирање од стране
Свјетске Банке у погледу заштите екосистема и управљања над приобаљем је
било ограничено.
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У неким од новијих CAS стратегија за помоћ земљи постоји пажња више
фокусирана на шири опсег управљања водним ресурсима.Програм у Румунији
обухвата пројекте за смањање опасности од поплава и сигурност у погледу
брана које испуштају рудни отпад. Постоји значајан обухват за развој програма
учешћа у обнови обалног подручја и управљања над екосистемом на подручју
Балкана,посебно у БЈР Македонији и Црној Гори, али такође и у
Бугарској.Подршка треману отпадних вода је још увијек лимитирана услијед
потешкоћа са финансијском одрживошћу пројеката, осим уколико постоји јасна
“спољња” економска корист која може бити “интернационализирана”, као што
је то случај са прерадом отпадних вода у циљу одржавања квалитета воде у
Јадранском мору. Аналитички рад у управљању над водним ресурсима је такође
био ограничен, у многим случајевима је то због тога што је управљање над
водним ресурсима мулти-секторски изазов и не исказује тенденцију да буде
обрађен путем конвенционалног ЕСW-а(такав је случај и у земљама Југоисточне
Европе).
Свјетска Банка често налази да пружена подршка ка институционалном јачању,
реструктуирању и реформама политика има најбољи учинак у контексту
операција које имају за резултат унапријеђење пружања услуга снадбијевања
водом или управљања над сливом. “Изградња капацитета” , а без инвестиција не
даје велике резултате. Пројекат Охридско језеро између Албаније и БЈР
Македоније је комбинирао подршку унапријеђењу мониторинга над водом те
подршку сарадњи у управљању између овог ресурса који се дијели, а у форми
малих грантова за унапријеђење управљања над приобаљем.Предметне
активности су такође биле катализатор за инвестиције (од стране КФW-а)у
погледу унапријеђења стања воде /отпадних вода и одлагања чврстог отпада, за
два главна града која се налазе на предметном језеру. Друга главна научена
лекција је била да пројекат са већим опсегом локалног учешћа има и веће шансе
за успјех.
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ПОГЛАВЉЕ 3
Питања Управљања Водним Ресурсима на
Прекограничном Нивоу
Многа од питања која су управо описана на националном су такође предметом
забринутости и на прекограничном нивоу посебно имајући у виду
превалентност водних ресурса које се дијеле између држава , а како је то
описано у Поглављу 2.Као што смо видјели, ресурси који се дијеле варирају у
величини, као што је то случај за Дунавски слив- 790,000 км2 (укључујући
дијелове 17 земаља), на подручја која су јако ограничена, као што је то случај са
Делтом ријеке Неретва у дужини од 200 км2 ,која се дијели између Босне и
Херцеговине и Хрватске или Слив Велака, са приобаљем од 700 км2, између
Бугарске и Турске.
Рејешења за прекогранична WRM питања ће стога захтијевати да се узме у
обзир природа и хитност проблема, величина дијељеног ресурса,број земаља
које су укључене, политичке односе између предметних земаља као и
расположивост информација, техничких експертиза и финансијских извора.
Кутија 4: Проблеми са Водом На Отоцима
Постоје три оточне скупине у Јадрану и Источном Медитерану – Далматинско (Хрватска), Грчко
и Кипраско – а које имају много заједничких карактеристика, али и одређених јединствених
искустава у рјешавању проблема управљања над водама из којих се може изродити заједничка
корист. Степен оскудности воде је највећа на Кипру и скромна на Грчким оточјима, док је на
подручју Хрватских отока присуство воде релативно богато. Кориштење воде показује сличан
узорак, са 30%-тним кориштењем укупних ресурса воде на Кипарском оточју, скромних 10% на
Грчким отоцима и без расположивих предвиђања за Далматинске отоке.Ови отоци дијеле
већином кречњачку геологију са одређеним крашким подручјима које су посебно осјетљиве на
загађење. Међу јединственим географским значајкама су Вранско језеро на Цресу у Хрватској,
са дном које се налази испод нивоа мора и Акротири лагуна на Кипру, као важна станица на
миграционом путу фламингоса.
Посебно на мањим отоцима, ријеке су ефемерне,кратке по току и стрме, а могућности за
прављење резервоара су ријетке и скупе.Стога већи дио површинског тока истјече у
море.Присутно је значајно кориштење земљишних вода, али није и одрживо у одређеним
случајевима збохг прекомјерне експолатације и опасности од прилива слане воде.Грчки отоци у
потпуности користе земљишне ресурсе воде те проширују активности на кориштењу
површинских вода.Кипар је одмакао још и даље, са свим ресурсима који су у потпуности
развијени, користећи канале за пријенос воде који повезују главне резервоаре, општине и
иригационе кориснике.Десалинациона постројења снадбијевају 15% потреба Кипра за питком
водом те неколико Грчких острва.Транспорт воде са копна се користи за неколико Грчких и
Хрватских отока.
Општинска канализација је у потпуности третирана на Кипру и генерално на Грчким отоцима,
али је забиљежен мали опсег третмана вода на подручју Хрватских отока.Поновно кориштење
пречишћених отпадних вода за иригациону намјену се сада широко користи на подручју Кипра,
али тако нешто не постоји на подручју остале двије групе.Кипар је подузео пионирски корак у
њиховом интегрираном приступу WRM-у, који датира из Мастер Плана из 1970, те такође има
водећу улогу у управљању над потражњом како упогледу иригације тако и у погледу кориштења
у домаћинству.
(наставак…)
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Кутија 4: Проблеми са Водом на Отоцима (наставак)

Туризам је важан за све три групе отока, те је главни замајац за будући економски раст, док је у
исто вријеме традиционално бављење пољопрвредом која доноси мале приходе у опадању
Туристи су стога природно забринути у погледу чистоће воде за пијење и купање.Јужни
далматински отоци, посебно, који су били под мањим утицајем туризма могу научити много из
искустава других група отока.
Будући развој у све три групе ће требати обратити пажњу на интегрирани WRM, имајући у виду
све конвенционалне и неконвенционалне ресурсе, управљање над потражњом, поновном
кориштењу прерађених отпадних вода, реалокацији ресурса (типично из иригационе у
општинско кориштење), веће напоре на заштити квалитета воде (која неизбјежно опада како су
ресурси у потпуној експлоатацији),и припреми хитних планова за случајеве суше.Учешће
заједница у процесу доношења одлука ће постати јако важно. Као доказ напријед наведеног је
зајам Свјетске Банке за постројење за прераду отпадних вода у Лимассол-у, Кипар, који је
отказан због јавног опонирања поставци постројења у предметном подручју. Када је пројекат
поновно оживљен, јавно учешће у процјени околиша је дозволило прихватљиву локацију за
кориштење са додатним бонусом за поновно кориштење отпадних вода.

Подијељене земљишне воде додају још један ниво комплексности предметној
материји. Док се често исте налазе у низинама уз главне ријеке које плаве, друге
не кореспондирају са површинским сливом-приобаљем, посебно у крашким
предјелима Словеније,Хрватске и Црне Горе. У красу, ток ријеке је брз и јако
осјетљив на загађења; такође, углавном чини и природно окружење за ријетке и
ендемичне врсте фауне. Постоје јединствени проблеми који се односе на
квантитет и квалитет воде на отоцима, обухватајући и земље Југоисточне
Европе( видјети Кутију 4)
Слиједећи одјељци сумирају неке од главних питања прекограничног WRM-а
Југоисточне Европе, идентифицираних у Забиљешкама о Водама за Преметне
Земље (Том број ИИ).

Управљање над Квалитетом и Квантитетом Воде
Мањак воде (редукције расположивости воде због кориштења узводног токова
приобаља) су од прекограничног значаја и бриге у јужним дијеловима
Југоисточне Европе због климатских увјета, периодичних суша, интензивне
овисности пољопривреде о иригацији. У сјеверним дијеловима Југоисточне
Европе , већи дио кориштења воде у земљема горњег приобаља има форму
неконзумирања(на примјер: навигација, производња струје,вода за хлађење, и
већи дио урбаног и индустријског кориштења),док је кориштење воде за
потребе иригације веће у Македонији, Албанији и Бугарској. У предметном
контексту, споразум о подјели вода потписан од стране Бугарске и Грчке, 1996
за Места/ Нестос ријеке је од значаја.Преговоре се настављају у циљу
настављања кориштења модела за ријеку Струму и Марицу.Главну забринутост
чини проблем опадања нивоа воде у Дојранском и Преспанском језеру, а који се
дијеле од стране Албаније, Грчке и Македоније, као послиједицом прекомјерног
повлачења воде за потребе иригације. Активности подузете од само једне стране
у овом домену су недовољне те се требају подузети активности од свих страна
које имају приобаље на предметним локацијам, а тај процес је тренутно у
зачетку.
Све ријеке на подручју Југоисточне Европе су предметом плављења (Забиљшке
о Земљама наводе неке од најразорнијих случајева) те је изгледно да је годишња
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штета услијед поплава у порасту, због веће урбанизације на плавним подручјима
и ограниченог инвестирања у смањивање опасности од поплава.Док је питање
припремљености за поплаве примарно национални проблем, исти моменат
има прекограничну димензију.Правовремена размјена информација о
падавинама и нивоима ријека је од есенцијалног је значаја за ограничавање
штете од поплава и губитака људских живота – нешто што се није десило на
току ријеке Саве у периоду непријатељстава током 1990. Дугорочно, планирање
на нивоу слива би могло исплатити велике дивиденде у развоју рјешења са
најмање трошкова у циљу смањења опасности од поплаве, укључујући
структурална рјешења (резервоаре, насипе) и
неструктуралне мјере
(успостављања зона плављења, припремне програме за хитну заштиту од
поплава).12
Са неколико изузетака, бране у Југоисточнохј Европи су примарно изграђене у
сврху регулирања тока ријека за навигационе сврхе и/или за производњу
електричне енергије.13 Већина планова за изградњу додатних брана за
предметне намјене као и за котролу поплава и иригацију су стављане на чекање
у послиједњој декади због проблема са транзицијом и у одређеним случајевима
оружаних конфликата. Када се предметни планови поновно оживе, исти ће
бити прегледани на много пажљивији начин него ли је то био случај у
прошлости, имајући у виду постојеће социјалне и утицаје на околиш, као и због
степена хитности која је изражена у многим новим неовисним земљама,
прекогранични утицаји нових брана могу имати много већи опсег него ли се је
то претпостављало.
Навигација током главних ријека Југоисточне Европе (Дунав, Сава) је била
важна вијековима те је можда пружала најраније примјере међудржавне
сарадње,14 како су земље сарађивале на одређивању канала и насипа, те
“успостављале правила пута” и средстава за помоћ при навигацији. Таква врста
сарадње остаје важан – доказ за Иницијативу за Слив Ријеке Саве, која даје први
приоритет обнови и прошиењу навигације на предметној ријеци( Видјети
кутију 5).

12 Пројекти Свјетске Банке у Пољској и Турској могу дати моделе на националном нивоу о томе
шта се може постићи у прекограничном контексту..
13 Грчка је главни изузетак, посједује неколико брана изграђених примарно у сврху иригације.
14 Дунавска Конвенција из 1948,а која је изграђена на неколико ранијих споразума који
датирају из 19-тог вијека.

29

Биодиверзитет

Питања и Правци
Кутија 5:Недавни Развој Ситуације у
прекограничној Сарадњи на Сливу Ријеке Саве

Навигација је имала
велики утицај на Слив ријеке саве доприноси око 25% отпуста у Дунав од 15%
акватични
Дунавског приобаља.Око 40 % слива је у Босни и Херцеговини;
биодивезитет
у око 30 % у Србији и Црној гори; 15 % У Хрватској; 12 % у
форми постављања Словенији; и мање од 1% у Албанији.
насипа, исправљања
тока,
ископавање Слив ријеке Саве се суочава са неколико питања.Прво питање
канала, а који су се је навигација. Савски канали садрже ратни отпад као што су
ефектуирали
на неексплодирана убојна средства, срушене мостовне
промјену
животне конструкције, те слабо одржавање лука, канала и остале
референтне инфраструктуре. Комерцијални саобраћај се не
средине-хабитата.
Бране
су може започети док рехабилитација не буде извршена.Друго
промијениле плиму и питање је помањкање координиране заштите околине. Треће
питање је потреба за координацијом различитих економских
температурне
кориштења – неке од приобалних земаља су заинтересоване
режиме,
те
је
за развој Саве као средства за транспорт, неке за кориштење
загађење
отровало
хидропотенцијала за производњу електричне енергије, неке за
осјетљиве
врсте.
иригацијске намјене а у неколико земаља, слив ријеке Саве
Екстензивна
обухвата националне паркове и важна мочварна земљишта.
мочварна земљишта Слиједеће питање је питање плављења; Сава је јако плавила
дуж ријеке Дунав и њена приобаља током протеклих година.
њених притока су
редуцирана , путем У Јуну 2001, Пакт Стабилности је лансирао Савску Иницијативу
у погледу развоја заједничког програма у циљу одговора на
комбинације
навигационих насипа предметне изазове, којима би се координирали напори земаља
у сливу ријеке саве као под-регионалног учесника унутар
и отпуста воде за
Дунавске Комисије- ICPDR,те осталих међународних процеса
потребе
стварања сарадње.Четири земље приобаља су приредиле Оквирни
земљишта
за Споразум за Слив Ријеке Саве који је потписан у Децембру
фармско
2002, те сада развијаји План Активности за његову
кориштење.У сваком имплементацију.
случају,
регион
Југоисточне европе још увије има мочварно земљиште на подручју Дунава и у
делти ријеке Неретве, заједно са плавним пољима главних ријека и обалних
лагуна.Заштита-очување мочвара доноси међународну а не само локалну
корист.Како расте покрет заштите природне околине, важност мочвара као
акватичних екосистема се признаје све више, а напори на очувању и проширењу
истих ће се недвојбено мултиплицирати.Слични изазови су пред другим
Европским ријекама које су јако регулиране, као што су то Рона и Рајна.
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Кутија 6: Заједничко Управљање над Охридским Језером од стране БЈР
Македоније и Албаније
Охридско језеро је прекогранично језеро лоцирано на истоку Албаније и југоистоку Македоније.
Запрема површину од 34,900 ха: 34% површине припада Албанији, а 66% површине језера
припада БЈР Македонији.Ово је једно од најстаријих језера у Европи.Због његове велике
вриједности у погледу биодивезитета (многе ендемске и реликтне врсте) и његове богатог и
јединственог културног наслијеђа, Охридско језеро је језеро од изванредног локалног,
националног и интернационалног значаја. У 1996-тој, у покушају заштите језера од
антропогенских притисака, обе земље су иступиле заједно и усвојиле пројекат Заштите
Охридског Језера (LOCP) финансираног од стране GEF-а и проведеног од стране Свјетске Банке.
Пројекат LOCP демонстрира принципе заједничког управљања водним ресурсима. Примарни
циљ пројекта је да се очувају изаштите природни ресурси и биодиверзитет Охридског језера и
приобаља путем развоја основа за заједничко управљање над језером од стране Албаније и
Македоније.
Пројекат је био инструмент у постизању прекограничног дијалога уз подршку ка успостави и
операционализацији двонационалном Управном Одбору за Заштиту Охридског језера. Албанија и
БЈР Македонија су исказале преданост да брзо крену напријед у погледу планирања кориштења
специфичног земљишта на Охридском језеру и уз успостављање, међунардним споразумом,
агенције за управљање над језером, путем које би усаглашавали и координирали њихове
политике, програме и прописе у циљу обезбјеђења заштите језера и одрживог развоја.
Двонационална Радна Група за Мониторинг, успостављена у оквиру Пројекта, је произвела
Извјештај о Стању Околиша, а који је био први исцрпан извјештај који је сачињен у форми
нацрта, заједничким напорима Македонских и Албанских техничких стручњака. Предметни
Извјештај ће бити камен темељац за будући развој приобаља језера.
Пројектна помоћ је допринијела да се многе интересне групе у језерском приобаљу организују те
је значајно ојачала капацитете многих постојећих и ново-формираних Невладиних организација.
Мали натјечајни грантови су омогућили локалним NGO-има да проведу велики број добро
циљаних активности а које обухватају и слиједеће: медијске кампање, посебне догађаје као што
су то били догађаји “Загрли језеро” и “Дан језера”, љетни кампови, промоциони производи итд.
Центри Мреже Зелених успостављених уз подршку из овог пројекта су у пуној оперативној
функцији те ће наставити да играју важну улогу у извјештавању о прекршајима везаним за
околиш, пружајући информације цивилном друштву, промоцији прекограничне сарадње и
размјени информација.
Пројекат је такође ставио у функцију Програм Натјецања за грант Средства за пилот пројекте и
каталитичке мјере, те финансира пројекте малог опсега у погледу смањења опасности за околиш
који се имплементирају од стране локалних NGO-а и заједница. Шире говорећи, пројекат је
учинио много на питању заједништва обје стране језера, те је помогао на мобилизирању
супстанцијалне инвестиционе помоћи. Њемачки KfW је исказао преданост за финансирање
унапријеђења у погледу канализације обалом Охридског језера са Македонске стране те
унапријеђења постројења за прикупљање отпадних вода у Струги.Њемачки GTZ почиње радити
на управљању над одлагањем чврстог отпада на Албаској страин језера а Швицарска Влада је
исказала спремност за финансирање унапријеђења у систему водоснадбијевања Поградец.Од
стране Свјетске Банке финансирани Пројекат Рибњака у Албанији ће допринијети унапријеђењу
управљања над ресурсима узгоја риба у сарадњи са локалним LOCP.

Квалитет Воде
Као и на националном нивоу, квалитет воде у прекограничним ријекама и
језерима је већ постао предметом забринутости: квалитет воде у сврху пијења
или купања је неодговарајући уколико не буде подвргнут исцрпном третману,
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те у већини случајева и надаље опада. (Мапа IBRD-а 32296). Прекогранична
сарадња између Албаније и БЈР Македоније у погледу Охридског језера је један
примјер покушаја заштите природних ресурса и биодиверзитета
прекограничног језера (Кутија 6). Декадама је кориштење ријека и одговарајућих
канала за урбане и индустријске отпадне воде,пољопривредне отплавине
отпуштано у форми нетретираних вода у ријеке. Утицај напријед наведених
активности су осјећали људи који пребивају низводно,врло често у другој
земљи. Осим у случају Бугарске и Румуније, инвестиције у општинска
постројења за прераду отпадних вода и регулирање индустријског отпада и
пољопривредних отплавина су била ограничена. Недавне студије показују да
послиједице оваквог немара су се мање ефектуирале на главне ријеке, имајући у
виду њихове адсорпционе капацитете, а више на тијекла пријема, као што је то
Црно море.15
Храњиве твари (нпр., азот и фосфор) су идентифициране као главни
загађивачи за које се исказује забринутост у Плану Активности за Околиш
Дунава и Црног мора. Они узрокују велику еутрофикацију у Црном мору,
посебно уз њеном сјеверозападном дијелу, а који је примарно зона мријешћења
за рибе.Консеквенто напријед наведеном, улов рибе се је смањио за око 90% од
1980. Пољопривредне отплавине и отпадне текућине, општинске и
индустријске отпадне воде, су сви важни извори загађења као и атмосферска
испаравања штетних материја.Ово је класичан примјер спољњег случаја у којем
се опасни утицаји загађења осјећају само у пријемном водном тијелу које се
налази низводно.Напријед наведене чињенице су поставиле основу за
подузимање пионирског подухвата Програма о Стратешком Партнерству за
Слив Црно море/Дунав (видјети Кутију7), финансираног од стране GEF-а, који
обезбјеђује подстицај за пројекте који редуцирају улаз храњивих твари.
Нафта, феноли и остале индустријске хемикалије су такође идентифициране у
Плану Активности као главни прекогранични загађивачи, али , до данас, мало је
активности подузето на регулирању истих.
Општинско загађивање отпадним водама је углавном локално или национално
питање имајући у виду капацитете великих ријека да неутрализирају биохемијске
загађиваче.Главни прекогранични утицај је доприност храњивих твари (видјети
горе изнад),који нису значајно редуцирани чак и од стране секударних
конвенционалних постројења за прераду отпадних вода.

15 Исти ефекат се може видјети у минијатури у полу-затвореним заливима и обалским лагунама
на Јадранском мору, на примјер, Каштелански залив (Хрватска), и Боко-Которски залив(Црна
Гора) или Караваста лагуна (Албанија).
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Кутија 7: Стратешко Партнерство над Сливом Црног мора/Дунава

Околиш слива Црног мора/Дунава је доживио деградацију у посљедњих четири декаде. Загађење вода
Црног мора и његових притока, превасходно Дунава, је изазвало значајне губитке у обалним земљама
кроз значајно смањење прихода од туризма и рибарства, губитка биодиверзитета те пораста болести
узрокованих водом.Исцрпне студије проведене током 90-тих година су показале да прекомјерно ђубрење
водних тијела нитрогеним и фосфорним испустима од стране општина, индустријских и пољопривредних
ресурса је био најзначајнији узрок за еколошку деградацију која је погодила ријеку Дунав и Црно море.
Институција за Глобални Околиш (GEF) Стратешко Партнерство за Црно море /Дунавски слив је
успостављено у сарадњи са Свјетском Банком, Програмом за Развој Уједињених Нација (UNDP),
Програмом за Околиш Уједињених Нација (UNEP) и другим мултилатералним и билатералним
финансијерима земаља слива. Партнерство има намјеру да промовира инвестиције и изградњу
капацитета, са циљем да врати сливу Црног мора и Дунава околиш у стање који је имао у 1960 –тој
години. Два елемента Партнерства су:
• Инвестициони Фонд Свјетске Банке за Смањење Храњивих Твари у сливу Црног мору/Дунава,
те да подрже финансирање инвестиционих програма за прераду отпадних вода за индустријска
постројења и домаћинства, обнову мочварних земљишта и околишу оријентиране
пољопривреде (Видјети Кутију 3 за пројекте у имплементацији); и
• Два UNDP/UNEP-ова пројекта дизајнирана да унаприједе капацитет појединих обалних земаља
и њихових комисија (Комисија за Црно море, Комисија за Дунав) те оквир политика у циљу
рјешавања загађења Црног мора И Дунава.

Кутија 8: Прекогранична Сарадња у Вези Слива Тисе
Прекогранична сарадња у вези слива ријеке Тисе обрађује комплексне међуповезане проблеме.
Ријека Тиса, лоцирана близу центра Европе, је најдужа од Дунавових притока а њен слив је највећи
под-слив Дунавског слива. Још увијек у свакој од пет земаља које дијеле слив, исти је далеко од
националног главног града, а као периферни регион исказује тенденцију превиђања. Плављење у
предметном сливу је главни прекогранични проблем. У послиједњој декади, Тиса и њене притоке су
редовито плавиле, посебно погађајући сиромашну Румунију, Украину и Мађарску.Други прекогранични
проблем је загађење.Означени и неозначени загађивачи значајно загађују ријеку Тису, укључујући и
општински отпад, ерозију узроковану сјечом шуме, отпадом из рудне и нафтне екстракције,
пољопривредног загађивања, еутрофикације у резервоарима и кружним језерима гдје је вода
стајаћа.У раним 1990-тим , квалитет воде се је генерално поправио као резултатом рецесије у
предметном региону, али је негативан тренд настављен након 1997 године. Осим хроничног загађења,
ријекама пријети ризик од катастрофичних акцидената везаних за загађење
ICPDR пружа основу за сву врсту сарадње у погледу управљања над водама у сливу ријеке Дунава,
укључујући и под-слив ријеке Тисе.Између неколико оригиналних иницијатива је и иницијатива
подржана од стране Европске Комисије, Пројекат Ријеке Тиса, који има за циљ чувања водних ресурса
и еколошких вриједности те увођење Директива за Оквир Вода земаља Европске Уније у земље
сливног подручја Тисе.Друга иницијатива је Програм Одрживости Развоја Слива Ријеке Тисе,
инициран од стране UNDP-а и REC-а у циљу промоције одрживог развоја предметног слива..

Акцидентна излијевања индустријских хемикалија или производа од нафте у
прекограничне ријеке су сада препозната као једне од највећих опасности у
Европи, а све након случаја излијевања из Сандоза у ријеку Рајну током 1986
године. Тај инцидент је изазвао енормну штету акватичном екосистему и велику
економску штету корисницима низводног тока ријеке. У 2000-тој, грешком
бране на руднику у Румуњском дијелу слива Тисе, испуштени су седименти, муљ
тешких метала и цијанид којег је запримио доњи ток слива Дунава, те је изазвао
велику међународну забринутост.Док је штетна на околишу низводно од мјеста
излијевања била енормна и тренутна,било је много више простора за дјеловање
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у нижем току.. У сваком случају, јавна забринутост је била велика на цијелом
подручју које је било погођено загађењем.Прекогранична сарадња на Тиси се је
проширила као резултатом предметног излијевања загађења (Кутија 8). У
Јануару 2003-ће, излијевање фенола из хидроелектране је такође пријављено на
ријеци Ибар.
Бране на рудницима постоје на цијелом подручју Југоисточне Европе, гдје год
има вађења тврдих руда(кадмиум, хром, злато, олово, манган, цинк),а неколико
земаља је исправно процијенило опасности које постоје у истим,16 или су
успоставили програме у циљу минимизирања таквих опасности. Одлагалишта
опасног отпада представљају сличан, већином недокументиран ризик.

Размјена Информација и Институционална Сарадња
Управљање над хитним ситуацијама – без обзира да ли се ради о акцидентном
излијевању, поплави,земљотресу или другим врстама катастрофе – критично
овиси о благовременом протоку информација како унутар земље тако и међу
погођеним земљама, у случајевима већих прекограничних проблема.. WRM
планирање на нивоу слива такође захтјева слободну размјену информација о
метео, хидролошким и информацијама у погледу квалитета воде. Посебно
Конвенција о Дунаву из 1988,која се сада појављује у функцији, иако пуно више
треба бити учињено.Препреке обухватају политичке баријере – традицију
третирања свих информација као државних тајни и неоправданог
непријатељства између неких земаља југоисточне Европе све до недавно – као и
техничка ограничења , као што су детериорација прикупљања података и
система обраде, похрањивање података у форми документа(папира) а не у
електронској форми,те помањкање стандардних формулара и протокола за
трансфер информација.

Институционалне Улоге
Прекограничне WRM институције у Југоисточној Европи су још увијек у раној
фази развоја, са Комисијом за Црно море и Дунав која је први примјер.
Лоциране у Будимпешти и Истанбулу предметне Комисије су сада укључене у
прикупљање података и дисеминирање истих, управљање студијама,обуку
упосленика и координацију националних програма. Институционална изградња
је неопходно спор процес и захтијева јаку политичку подршку, као и скромне
финансијске доприносе од стране земаља које имају користи-учесница.
Охридско језеро нам пружа добар примјер управљања над мањим подијељеним
ресурсом, гдје су Албанија и БЈР Македонија потписале Меморандум о
Разумијевању, пружајучи средства за здружени Управни Одбор виших
званичника,заједно са радним групама из сваке земље у циљу стварне
имплементације усаглашених активности.
Међународне Невладине Организације (NGO), као и главни Регионални
Центар за Околиш (REC) у Будимпешти ће играти вриједну улогу у рјешавању
WRM питања. REC подржава Иницијативу за Слив Ријеке Саве (Кутија 5) и
Интегрирани Програм Одрживог Развоја Слива Ријеке Тисе (Кутија 8), гдје се
комбинација техничких вјештина и политичке неутралности чини посебно
вриједном.Док приватни сецтор започиње да игра улогу
WRM-у на
националном нивоу, посебно у управљању водоводима и партиципаторном
16

Програм за чињење наведених активности је у припреми у Румунији.
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управљању над иригацијом,у овом моменту је тешко предвидјети улогу
приватног сектора у рјешењима прекограничних питања.

Међународни Споразуми
Додатак Б показује које су земље потписале или ратифицирале основне
конвенције у погледу WRM-а – UNECE Прекогранична Конвенција о
Водотоковима (и њени Протоколи о Води и Здравству), Дунавска Конвенција и
Црноморска Конвенција, РАМСАР (мочварна земљишта од међународног
значаја) и Биодиверзитет. Генерална слика је позитивна: све земље су потписале
и скоро све ратифицирале РАМСАР и Конвенцију о Биодиверзитету и три
Црноморске земље су ратифицирале Црноморску Конвенцију. Ипак, Србија и
Црна Гора су биле споре у потписивању Дунавске Конвенције због уставних
питања између Федералних и републичких нивоа, премда се напредак очекује у
скорој будућности. Босна и Херцеговина има сличан проблем али Комитет на
државном нивоу о одрживом развоју би могао ускоро пружити рјешење. Један
резултат из свега напријед наведеног је да ове државе не могу у потпуности
партиципирати у раду у вези са Конвенцијом нити запримити помоћ у оквиру
програма Стратешког Партнерства за Слив Црно море/Дунав(Кутија 7).
Настајући уставни статус Србије и Црне Горе и Босне и Херцеговине је
превенирао исте од учешћа у, или запримања користи од важних међународних
конвенција и програма. Прагматични механизми се требају пронаћи како би
дозболили пуно учешће у оквиру свих надлежности док се не нађу правна
рјешења. Примјер конструктивне сарадње у управљању водама је Заједничка
Комисија Србије Црне Горе и Мађарске која се бави квалитативним и
квантитативним питањима за девет ријека које дијеле међусобно.(Кутија 9).
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Кутија 9: Сарадња Између Србије,Црне Горе и Мађарске

Девет ријека прелазе границу између Србије и Мађарске, од којих су најважнија Дунав и
Тиса.Од 1955, Заједничка Комисија је радила на проблемима квалитета и квантитета воде.
Протоколи који се баве контролом поплава и леда су потписани, у пракси се реализују и
обнављају током година,су тачке од заједничког интереса у складу са успостављеним
системима насипа уз ријеку,обновљеним плановима за контролу плављања,размјеном
хидролошких података на редовној основи и системом обавјештавања о поплавама.
Током катастрофалних поплава ријеке Дунав у 1965-тој години, са неколико узастопних плавних
валова који су се преточили у форму великог вала који је трајао четири мјесеца,
специјализирани Мађарски састави су помогли на изградњи фортификацијских препрека
одбране Србије, а граница је била отворена за све хитне транспорте. Системи насипа у обје
земље су били помно анализирани и реконструирани у сагласности са договореним рјешењима.
На ријеци Тиси, највећи опсег заједничке одбране од плављења се десио у 1970-тој години.Све
активности су биле координиране , а свака страна је помагала другој у хитним интервенцијама.
Србијански оперативци су помагали на изградњи линије одбране у Мађарској.Директне радио
везе су биле успостављене у циљу убрзања размјене информација.
Од тада, током многих ситуација (1969, 1972-1980, 1985), ледоломци обје земље су учествовали
у разбијању леда, укључујући и рад на територији једне и друге државе. У 1976, Заједничка
Комисија је усвојила Закон о праксама контроле и управљања над ријечним ледом у двије
земље, те су га ревидирали и обновили у 1991-ој години. Са успонима и падовима, СрбијанскоМађарска сарадња у погледу питања везаних за воде се је одржала и у току турбулентних 90тих година па све до данас.

Извори Конфликта
Преглед новинских извјештаја нам указује да су прекогранична WRM питања
учестало предметом јавне забринутости, са потенцијалом за генерирање више
конфликтних ситуација. Примјери се крећу од инцидента на Тиси, који је
изазвао забринутост у земљама које се налазе низводно, до више локализованих
питања квалитета и квантитета воде између сусједних јурисдикција-овласти (као
што су Марица,Ибар или Тимок), развоја хидроелектрана на Драви, те
испуштања из Охридског језера у циљу алевиације суше у Албанији.Значајно је
да се већина извјештаја о конфликтним ситуацијама биљежи у земљама
Југоисточне Европе. Неки од наведених конфликата се односе на
интерпретацију билатералних уговора насталих у вријеме пређашњих, мање
демократских периода.Данас, слободна штампа може учинити много на
подизању свијести јавности што је кључни предуслов за активности промјене.

Будући Развоји
Нарастајућа јавна свијест о битности различитих прекограничних WRM питања
како је и приказано напријед у тексту има за вјероватноћу да стави под притисак
владе у циљу изналажења мултилатералних рјешења, путем неких или свих од
доле наведених механизама:
 Јачањем постојећих међународних конвенција, путем ратификације и
учешћа од стране подобних земаља, те сачињавањем нацрта техничких
протокола.
 Преговарањем о новим споразумима како би се одговорило на нарастајуће
потребе.
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Конвенцијским

секретаријатима

од

стране

 Развојем сталне прекограничних институција, посебно за мање ресурсе који
су предметом дијељења,са техничким капацитетом за планирање слива
и/или пројектну припрему.
 Унапријеђењем улоге NGO-а у подршци предметним иницијативама.
 Развојем планова за сливове у погледу питања као што
поплаве,управљање над квалитетом воде и акцидентним излијевањима.

су

 Механизмима за финансирање спољњег момента, признајући да рјешавање
WRM прекогранична питања често значе да се трошкови појављују у једној
земљи а корист буде запримљена у другој.
Док GEF подузима пионирске кораке у финансирању спољњег момента,
додатна средства финансирања ће бити потребна када програми прошире
опсег.
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ПОГЛАВЉЕ 4
Препоруке
Приоритети на Националном Нивоу
Табела 5 доле испод нам показује прве показатеље о сугерираним приоритетима
подијељеним по земљама.Оне су идентифицирале приоритете унутар оквира
врсте управљања над водама и инвестиционим мјерама описаним у Додатку А.
Начињена је разлика између мјера које погађају шири обухват управљања над
водама или услуге у односу на мјере које су циљане на смањење
сиромаштва.Управљање над приобаљем је примјер управљања водним
ресурсима са фокусом на питања сиромаштва, а примјер испоруке воде и
санитације руралним подручјима је примјер фокусирања на услуге
испоруке.Мјере за смањење опасности од поплава имају широк утицај као и
размјена информација и мјере институционалног структуирања.

Управљање над Водним Ресурсима са Широким Фокусом
Легислатива/Прописи
Институционално Јачање
Управљање над Поплавама
Управљање над Сушом
Мониторинг Водних Ресурса
Смањање Климатских Промјена и Предвиђања
Управљање над Квалитетом воде
Управљање над мочварним земљиштем
Унапријеђење сигурности/продуктивности
хидрауличне инфраструктуре
Интегрирано Управљање над сливом
Управљање над обалним зонама
Управљање над језером
Управљање над Водним Ресурсима са Фокусом на Смањање Сиромаштва
Управљање над приобаљем
Управљање над земљишним водама
Сектори Водо-испоруке са широким Фокусом
Унапријеђења у иригацији и одводњавању
Унапријеђења у водоснадбијевању и санитацији
Енергетске политике/ефикасност
инфраструктуре хидропотенцијала
Сектори водо-испоруке са Фокусом на Смањање Сиромаштва

Водоснадбијевање и санитација у руралним
подручјима
Рехабилитација инфраструцтуре за иригацију и
одводњавање

Косово

Србија и
Црна Гора

Румунија

FJR
Македонија

Хрватска

Бугарска

Босна и
Херцеговина

Приоритетна Подручја

Албанија

Табела 5: Сугерирани Приоритети за земље Југоисточне Европе
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За Албанију, приоритети укључују развој правних, регулаторних и
институционалних аранжмана за управљање над водним ресурсима са широком
дионичким власништвом,приобаљем и управљањем над поплавама, те
континуираним унапријеђењима у погледу воде/санитације,а посебно у малим
градовима и руралним подручјима. Даљња унапријеђења у управљању над
иригацијом, бољем управљању над језерима, мочварном земљиштву и обалним
подручјима се такође виде као приоритет.
За БЈР Македонију, развој чврстог институционалног оквира за управљањем
над водним ресурсима и иригацијом се сматра приоритетом. Као водо-стресна
земља, БЈР Македонија такође треба да направи тежак избор у испуњавању
секторских потреба уз одржво управљање над језерима и њиховим приобаљем.
Инвестиције у прераду отпадних вода у циљу унапријеђења квалитета воде у
ријекама су потребне али ће захтијевати концесионално финансирање и ојачано
управљање над активностима.
За Босну и Херцеговину, приоритети су рехабилитација система водовода и
отпадних вода, управљање над поплавама, управљање над квалитетом воде и
развој чврстог институционалног оквира.
За Хрватску, која је одмакла даље у њеном развоју чврстих институционалних
капацитета, приоритети су одржавање доброг квалитета обалне воде, од
есенцијалног значаја за индустрију туризма, инвестиције у прераду отпадних
вода, те управљање над поплавама.
За Србију и Црну Гору, изазови су фрагментиране одговорности за
управљењем водним ресурсима, рехабилитација система водовода и система
отпадних вода,одржавање квалитета обалних вода (за Црну Гору), и управљање
над приобаљем, поплавама и екосистемима. Косову недостаје институционални
оквир за управљање над водама; поуздана вода,санитација и услуге испоруке
иригације се сматрају приоритетом.
Бугарска и Румунија су усвојиле легислативе везану за управљање над водама
која је конзистентна са стандардима Европске Уније,али се суочавају са
институционалним и финансијским изазовима у имплементацији. Посебно,
испуњавање стандарда Европске Уније у погледу квалитете воде захтијева
велике инвестиције.Рехабилитација иригацијске инфраструктуре је приоритет,
уколико се жели реализирати Бугарски пољопривредни потенцијал.Смањење
опасности од поплава и суше је трећи изазов, као и континуирано унапријеђење
квалитета воде и мочварног земљишта дужином ријеке Дунав и обале Црног
мора.
За Румунију, поплаве и несигурне бране на рудницима чине високи еколошки
и економски ризик. Рехабилитација ссистема воде и отпадних вода и
иригацијске инфрасруктуре тамо гдје је то економски оправдано чини други
приоритет. Снадбијевање водом руралних подручја и услуге санитације у истим
су међу најлошијим у Европи.Румуњске луке јединствених мочвара у делти
Дунава и доњем току се сусрећу са проблемом балансирања потреба за
одржавањем Дунава као навигационе руте (путем ископавања канала) и контроле
обалне ерозије.
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За многе земље постоји хитна потреба појашњења одговорности, а посебно за
свеукупнил WRM. Повезано са напријед наведеним, постоји потреба размјене
информација и сарадње међу секторским агенцијама за воду у циљу извршавања
задатака који су им повјерени.Веће земље требају размотрити пребацивање
овласти у погледу дневног управљања над водама према властима које управљају
над ријечним сливом.Заиста, институционално јачање је уско повезано са
бољим управљањем над тражњом, испоруком услуга, и управљањем над
квалитетом и ресурсима.Већи дио инвестиција, као што је то случај у посљедњој
декади, ће наставити да подржава рехабилитацију постојеће инфраструктуре,без
обзира да ли се ради о снадбијевању водом урбаних подручја, канализацији,
иригацији и одводњавању, котроли над поплавама или производњи електричне
енергије, пруже на начин да подузети кораци и мјере у исто вријеме
унапријеђују управљање, и финансирање, како би се потребе О&М-а у
потпуности испуниле у будућности. Краткорочни приоритет је такође
унапријеђење прераде отпадних вода у туристичким подручјима.Тамо гдје је
кориштење воде прекомјерно по међународним нормама а накнаде су ниске,
управљање над тражњом би требало бити интегралним дијелом таквих
пројеката. Земље требају повећати пажњу у погледу програма које испуњавају
потребе сиромашних, на примјер, проширењем мреже водоснадбијевања и
сантнитације у предграђа и рурална подручја, те унапријеђењем управљања над
приобаљем, контролом ерозије и плављења са стране горњег приобаљапорјечја.Даљње кораке је потребно подузети у циљу промоције улоге цивилног
друштва, путем унапријеђења јавне свијести и приступа информацијама,
консултацијама са учествујућим странама.Потребно је подузети додатне напоре
у циљу промоције улоге приватног сектора и NGO-а у погледу планирања и
управљања над водним ресурсима. Треба бити наглашено да такође постоји
много ширих реформи управљања над економским и јавним сектором, путем
унапријеђења ефикасности утрошка јавних средстава, институционалне
транспарентности и управљања.
Док су развојне политике и изградња институција за напредни и интегрирани
WRM неопходно потребни на цијелом подручју региона, реалистично је да се
исти циљеви не могу постићи тако брзо имајући у виду притисак осталих
ургентних проблема као и мањак расположивих финансијских средстава и
обучених упосленика. У сваком случају, земље Југоисточне Европе требају
започети надопуњавати њихово специфично планирање сектора и пројектни
развој са политикама које могу испитати размјену између алтернативних
кориштења, укључујући и кориштење у сврху околиша(минималан ток, мочваре
и делте). Агенције са одговорношћу за свеукупни WRM ће требати да буду
ојачане а процедуре развијене. Инвестициони програми би требали бити
проширени и изван рехабилитације те би требали обухватати нарастајуће
потребе као што су: прерада отпадних вода и одлагалишта која се могу
приуштити; припремљеност за случајеве катастрофа и управљања над
поплавама, укључујући како структуралне тако и не-структуралне мјере;
управљање над приобаљем-порјечјем у сиромашнијим узводним крајевима;
заштита-очување екосистема (посебно мочварног земљишта); иригациона
модернизација; и системи мониторинга и информација за слив ријеке.Ни један
од напријед наведених активности неће имати за изгледа да се проведе уколико
се не развију нови механизми за финансирање, а посебно имајући у виду
развучене буџете влада и ограничене могућности конзумената за
плаћањем.Рјешења могу обухватати комбинацију повећавања накнада за
кориштење(иукључујући и могућност туристичких пореза-такси у одређеним
подручјима),локалног зајма, владиних субвенција и спољње помоћи са високим
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присуством елемента концесија. Осигурање од поплава може осигурати начин
за плаћање унапријеђене заштите од поплава.

Приоритети на Прекограничном Нивоу
Табела 6 доле испод приказује прве показатеље о сугерираним приоритетима
подијељеним прекограничним сливовима и под-сливовима.
Табела 6: Сугерирани Приоритети за Земље Прекограничних Сливова
Југоисточне Европе
Управљање
Рјечни слив и под- Квалитет Алокација Управљање над Акватиком
Воде
Воде
над Ризиком и Екосистемом Навигација
слив
Дунав
Тиса
Сава
Велика
Драва
Банат
Нестос
Струма
Вардар
Дрина
Неретва
Крка
Марица
Велека
Резваyа

На нивоу Дунавског слива се почињу имплементиратти краткорочни планови
активности како је већи дио припремног рада у погледу постизања споразума и
изградње институција, прикупљања и анализирања информације те припреме
пројеката и програма већ урађен. У исто вријеме, институције могу бити ојачане
путем обезбјеђења финансирања , изградње техничких капацитета и
обезбјеђења учешћа за све јурисдикције-овласти односних учесника. Планирање
на нивоу под-слива се сада започиње за ријеке Саву и Тису, те може бити
продубљено и проширено на остале притоке.Главни програми који требају
обрадити прекогранична питања као што су управљање над квалитетом воде
започињу њихове пилот операције, као што је то сет пројеката у оквиру
Стратешког Партнерства Дунав/Црно море.Планирање у новим подручјима као
што су тоуправљање над поплавама и акцидентна излијевања могу започети.
Ван Дунавског слива, прекогранични сливови су мањи и постоје квантитативна
и питања алокације посебно у подручјима полу-сушним јужним и сиромашним
дијеловима Југоисточне Европе.Обрађивање предметних питања би био први
корак. Дунавско рјешење у погледу међународне конвенције и Комисије је
вјероватно неодговарајуће у већини случајева; једноставнији приступ као што је
то Меморандум о Разумијевању за Охридско језеро, могао би имати ширу
примјену. Планови и пројекти могу бити развијени како би били конзистентни
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са очекиваним финансијским средствима.Предменни процес ће вјероватно
захтијевати значајну спољњу подршку и охрабрење.
За све сливове, слиједећи корак би требао бити имплементација договорених
планова и програма у пуном опсегу. Ипак, исти вјероватно могу брзо улетјети у
ограничења спољњег фактора- да користи буду запримљене од стране других а
не оних који подузимају инвестиције. GEF пружа критичну подршку у
елиминирању уских грла за постојећу генерацију пилот пројеката али ће бити
потребни нови финансијски механизми како би се започео пуни опсег
програма, имајући у виду величину потребних средстава за предметне
инвестиције.Извори могу обухватати средства за сливве, пружена од стране
богатијих земаља приобаља-порјечја, или високо концесионираних спољњих
средстава финансирања.
Специфична приоритетна подручја за сарадњу на прекограничном нивоу
обухватају:
 Наставак сарадње у погледу расподјеле воде између Бугарске и Грчке на
Места/Нестос Ријеци), те између БЈР Македоније и Грчке на преспанском и
Дојранском језеру.
 Контрола над плављењем ријеке Саве, уз сарадњу Босне и Херцеговине,
Србије и Хрватске.
 Унапријеђење навигације на ријеци Дунав и њеним притокама.
 Управљањем над квалитетом воде и приобаљем за прекогранична језера,
укључујући Охридско,Преспанско( БЈР Македонија, Грчка и Албанија) и
Скадарско језеро (Албанија и Црна Гора).
 Балансирање интереса који се натјечу у циљу заштите-очувања екосистема и
биодивезитета (нпр., Слив ријеке Неретве и делта између Босне и
Херцеговине и Хрватске).
 Сигурност брана при рудницима и мјере хитног смањења опасности на
ријеци Тиси (Румунија, Мађарска, Србија и Бугарска).
 Размјена информација о водотоковима и квалитету воде, о
хидрометеоролошким предвиђањима и смањењу опасности од поплава и
суша(све земље).
 Пораст укључења цивилног друштва
карактера.

на питањима од прекограничног

 Заштита мочварног земљишта и екосистема на прекограничним ријекама,
даљње развијајући Програм Зелени Дунав, који предвиђа коридор
мочварног земљишта и природних екосистема.
 Настављање и проширење Стратешког Партнерства за Слив Црно
море/Дунав у погледу редукције храњивих отпадних твари, које пружају
есенцијално финансирање асмањању загађивања пољопривреде, обнови
мочварног земљишта и преради отпадних вода у циљу катализирања
инвестиција у предметном подручју.
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Имплементациони Механизми
Пораст инвестиција у погледу унапријеђења управљања над водним ресурсима и
испорукама услуга ће захтијевати супстанцијално концесионално финансирање,
због обухватања “спољњег” фактора, те због супстанцијалних трошкова
обухваћених у земљама Југоисточне Европе у циљу кретања према испуњавању
стандарда Европске Уније.За Свјетску Банку, пораст инвестиција је такође
лимитиран свеукупним зајмовним ограничењима за земље Југоисточне Европе;
рад у партнерском односу са осталим мултилатералним или билатералним
организацијама ће бити пожељан, чак заиста потребан. Инвестиције у мјере за
смањење ризика од поплава сличне пројекту који је у припреми на подручју
Румуније (Кутија 2),а које обухватају предвиђања и мјере управљања, могу бити
веома преодуктивне али захтјевају да се доста средстава уложи унапријед.Даљњи
развој приступа који изискују најмање финансијских средстава, посебно у
погледу прераде отпадних вода али и у погледу иригације и заштите од поплава,
ће такође унаприједити степен могућности за реаизацију.

Партнерство и Ојачане Институције
Неколико механизама за прекограничну сарадњу већ постоје.Исте могу бити
предметом даљњег јачања путем обезбјеђења осигураних средстава за рад на
техничкој сарадњи(нпр., Комисија за Црно море). Формални координациони
механизми се такође требају размотрити у сврху потребе за главне притоке
Дунава, за ријеке као што су Сава и Тиса, а и за остале ријечне сливове као што
су Вардар и Марица или ријека делте Неретве.Сагласно напријед наведеном,
размјена информација и припрема заједничких стратегија такође могу
унаприједити развој заједничких рјешења за заједничке проблеме.
На националном нивоу, јаче и транспарентне институције јавног сектора са
јасном одговорношћу че ојачати WRM, систем мониторинга, благовремени
приступ информацијама јавности, подршку цивилним удружењима укљученим
у рјешавање WRM питања, такође појачавају успјешност WRM програма. Многе
земље су ставиле у функцију политике за поврат трошкова за испоруку воде,
или имају транспарентне мјере субвенционирања, али имплементација напријед
наведених мјера захтијева ефикасне институције.
Уколико се жели остварити напредак онда је партнерство од есенцијалног
значаја,како на националном тако и на прекограничном нивоу.Сарадња између
земаља Југоисточне Европе бити ће од фундаменталног значаја у рјешавању
прекограничних проблема те може значајно допринијети националним
програмима, путем техничке размјене и размјене информација. Сарадња између
земаља Југоисточне Европе и међународне заједнице за помоћ је већ добро
успостављена , а сарадња међу донаторима се унапријеђује. Грант донатори, као
што је то Европска Унија, имају фундаменталну улогу у подржавању развојних
политика,закона и институција, али исти такође могу обрадити проблем
приуштења путем ублажавања услова за одобрење зајмова од стране
Међународних Финансијских Институција (IFI) . IFI требају гледати даље од
самих рехабилитационих пројеката а више у правцу иновативних приступа
ширем опсегу WRM питања, посебно у регионима гдје мањка воде. Приоритети
варирају у овисности од земље и слива, а унапријеђено руковођење је
ограничено лимитираним финансијским и институционалним ограничењима.
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Табеле 5 и 6 нам пружају прве показатеље о сугерираним приоритетима
разврстаним по земљама и прекограничним ријекама.

Завршне Примједбе
Међународна заједница све више признаје улогу воде у животу људи и
развоју.Година 2003-ћа је проглашена “Годином слатководне воде”; унапријеђен
приступ услугама снадбијевања водом, те еколошки чврсто управљање над
водама су окарактеризиране као једни од Циљева Миленијумског
Развоја.Унапријеђено управљање и услуге испоруке воде те унапријеђење
ресурса који се дијеле у земљама Југоисточне Европе ће допринијети бољитку за
грађане предметних земаља.
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Додатак А: Концептуални Оквир
Везе Између Управљања Водним
Секторима Који Користе Воду

Ресурсима

и

Корпоративна Стратегија за Водне Ресурсе нам је пружила користан оквир за
преглед веза између управљања и политика широког опсега, инвестиција које
утичу на развој и управљање водним ресурсима.Укратко, кључни темељи
предметног оквира су слиједећи (приказани у Слици А.1):
 Постоје међу-везе између укупних управљања над ресурсима (на нивоу слива
ријеке) и управљања основне употребе воде (за иригацију, енергију,
домаћинства, општинско и индустријско кориштење, услуга повезаних са
околишем и рекреацијом).
 Начин на којем се управља водом у једном сектору(нпр.енергија)такође
погађа начин кориштења воде у другом сектору (нпр.,иригација). Надаље,
постоје спољњи фактори-елементи. У исто вријеме доношење одлука на
нивоу слива ријеке( регулације ријеке и скретања водотока) имају просторну
димензију; они погађају све низводне кориснике и квалитет воде тијела која
запримају воду (мора и ријеке).
 Управљање над водама има и међу-временску димензију; загађење станишта
или губитак истог може изазвати негативне послиједице у квалитету воде, а
захтијевати ће десетљећа за исправку стања,док губитак мочварног
земљишта и риверинских станишта може водити ка неповратном губитку
врста.
 Док се вода сматра као “економско” добро, има многе значајке јавног добра.
Одлуке донешене у једном сектору погађају други сектор; активнсоти у
једном дијелу ријеке се одражавају на други дио ријеке; постоје међувременске дименизије и димензије у погледу околиша.
Слика А.1: Интегрирано Управљање Водним Ресурсима и Њихов Однос Према
Под-секторима
Infrastructure for
management of
floods and
droughts,
multipurpose
storage, water
quality and source
protection
Institutional
framework

Integrated Water Resources Management

Water supply
& sanitation

Irrigation &
drainage

Management
instruments
Political economy
of water
management

Water Uses

Energy

Environmental
services

Other uses
including
industry and
navigation

49

Питања и Правци

Како се Вода Одражава на Раст и Смањање Сиромаштва
Корпоративна Стратегија има други корисни оквир (приказан на Слици А.2) за
процјену начина на који се управљање водним ресурсима одражава на раст и
смањење сиромаштва.Прави разлике између:
 Врста 1: Политике широког опсега и инвестиције које се одражавају на
развој и управљање водним ресурсима (управљање над поплавама,
регулирање и усмјеравање великих ријека, одводњавање у корист
пољопривреде);
 Врста 2: Инвестиције циљане на сиромаштво и политике које се одражавају
на управљање водним ресурсима(пројекти управљања над приобаљемпорјечјем,обнова мочварног земљишта у сиромашним руралним
подручјима);
 Врста 3: Политике широког опсега и инвестиције које се одражавају на
услуге испоруке воде (одређивање цијене и институционалне реформе,
рехабилитација,унапријеђења у технологији, удружења корисника воде); и
 Врста 4: Инвестиције циљане на сиромаштво и политике које се одражавају
на управљање услугама обезбјеђења воде (вода и санитација у руралним
подручјима,циљање на сиромаштво у политици одређивања цијена за јавна
предузећа).
Слика А.2. Врсте Инвестиција у Сектору Вода и Њихов Утицај на Раст и Смањање
Сиромаштва
Природа интервенције:
Широко

Развој
управљања над
ресурсима
Одражава
се
на
воду…
Испорука услуга

Циљано на сиромаштво

Врста 1: широко на подручју
региона интервенције на
водним ресурсима(нпр.,
вишенамјенски развој слива
ријеке и управљање над
аквифером)

Врста 2:Циљане интервенције
за водне ресурсе (нпр.,
управљање над приобаљем у
деградираним подручјима
настањеним сиромашним
фармерима)

Врста 3: Широки утицај путем
реформи у погледу услуга
испорука воде(нпр., реформе
јавних впредузећа-водовода и
удружења корисника воде)

Врста 4: Циљана
унапријеђења услуга
воде(нпр., водоснадбијевање
руралних подручја и
санитациони пројекти)

Корпоративна Стратегија закључује да:
 Политике управљања водним ресурсима и инвестиције се одражавају на
сиромашне на много директних и индиректних начина,од којих је већина
важна у било којем контексту; и
 Док постоје супстанцијална унапријеђења у начину на који се пројекти
директно баве моментима социјалног и фактора сиромаштва, још увијек
постоји много простора за даљње активности. Одговарајућа стратегија за
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земље (као и за Свјетску Банку) је мјешавина свих напријед наведених
интервенција: функционирајући на ресурсима и на услугама обезбјеђења
воде, интервенирања у широком опсегу и на систематичан начин и са
директним циљањем на сиромашне дијелове.

Додатак Б
Релевантне Међународне Конвенције – Потписане и/или Ратифициране

Date Signed

Convention on
Protocol on Water and
Convention on
Protection and Use of
Health (to the
Cooperation for the
Transboundary
Transboundary
Protection and
Watercourses and
Watercourses
Sustainable use of the
International Lakes
Convention)
River Danube
17-Mar-92
17-Jun-99
29-Jun-94
Helsinki
London
Sofia
Signed
Ratified[1] Signed
Ratified
Signed
Ratified
9
9
9
9

Country
Albania
Bosnia and
Herzegovina
9
9
Bulgaria
9
9
9
Croatia
9
9
9
Greece
9
9
9
9
Hungary
FYR Macedonia
9
9
9
9
Romania
Serbia and
Montenegro
9
9
Slovenia
Turkey
Note: Includes ratification, acceptance, approval or accession.
Convention/Protocol Websites
Transboundary
http://www.unece.org/
Water and Health
http://www.unece.org/
Danube River
http://www.rec.org/danubepucu/drpc.html
Black Sea
http://www.blacksea-environment.org/
Wetlands
http://www.ramsar.org/
Biological Diversity
http://www.biodiv.org/

9
9

9

9

9

9

9

9

9

Convention on the
Convention on
Convention on
Protection of the
Wetlands of
Biological Diversity
Black Sea Against
International
Pollution
Importance especially
as Waterfowl Habitat
21-Apr-92
2-Feb-71
5-Jun-92
Bucharest
Ramsar, Iran
Rio de Janeiro
Signed Ratified
Signed
Ratified Signed Ratified
9
9
9
9
9
9
9

9

9

9

9

9

9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

9
9

9
9

9
9

9
9
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Додатак Ц
GEF Пројекти у вез са водама
Пројекти у Имплементацији (на дан 31 Марта, 2003)
Земља

Пројекат

Албанија/БЈР
Македонија
Бугарска

Пројекат
ЗаштитеочувањаОхридског језера
Обнова Мочварног Земљишта и
Пројекат Смањања Загађења
Управљање над Мочваром Копачки
Рит , Пројекат Средње Величине
Пројекат
очувања
Крашког
Екосистема
Пројекат
Контроле
Загађења
Пољопривреде
Пројекат Енергије

Хрватска
Хрватска
Румунија
БЈР
Македонија
УКУПНО

Фискала
година

Фокусно
подручјеа

1998

ИW

Укупни
пројектни
Трошкови
(USD милиона)
4

2002

ИW

13

1999

БД

1

2002

БД

8

2002

ИW

11

2000

CC

3
40

Легенда: Међународне воде (ИW), биодиверзитет (БД), климатске промјене(CC).
Предложени Пројекти (на дан 31 Март, 2003)
Очекивана
Земља
Пројекат
Фискална
Година
Албанија
Интегрирани Пројекат Управљања
2004
над Водомр & Екосистемом
Албанија
Очување-заштита и Одрживи Развој
2003
Караваста
Бугарска
Заштита Поморииско језера , Обнова
2003
и Управљање
Мађарска
Смањање Храњивих Твари у Црном
2004
Мору и Дунаву
Мађарска
Рехабилитација и Проширење Малих
2003
Хидроелектрана на Ријеци Раби
Румунија
Смањање Ризка од Опасности и
2004
Припремљеност за Хитне Случајеве
Контроле
Загађења
2004
Турска
Пројекат
Пољопривреде
УКУПНО

Фокусно
подручјеа
МФА

Очекивана
помоћ од GEF-а
(USD миллион)
4

БД

2

БД

1

ИW

8

CC

1

ИW

7

ИW

6
29

Легенда: а. Мулти-фокусна подручја (MFA), Међународне воде (IW), биодиверзитет (BD), климатске
промјене (CC).

53

Pitanja i Pravci

Додатак Д
Пројекти Свјетске Банке у Погледу Вода
Предложени Пројекти (на дан 31 Март, 2003)
Земља

Пројекат

Хрватска

Пројекат контроле загађења Обалних
Градова
Пројекат Реформи и Иригацијске
Рехабилитације
Пројекат
Смањења
Ризика
од
Опасности и Пројекат Припремљености
за Хитне Случајеве
Пројекат рехабилитације Анадолског
Приобаља

Румунија
Румунија
Турска

FG
2002

Укупни пројектни
трошкови
(USD милиона)
250

2003

103

2004

250

2004

70

УКУПНО

673

Пројекти у Имплементацији (на дан 31 Марта, 2003)
Земља

Пројекат

Албанија

Пројекат општинског Водовода и
Канализације
Пројекат у Вези Обнове Иригације и
Одводњавања ИИ
Пројекат Хитное Рехабилитације
Водоснадбијевања
ПилотПројекат Развоја Узгоја Риба
Водоснадбијевање и санитација за град
Мостар
Пројекат реконструкције у Источној
Славонији
Пројекат Општинске Инфраструктуре за
Околиш
Пројекат општинских отпадних водаканализације
Хитно водоснадбијевање и санитација
Пројекат Рехабилитације Иригације и
реструктуриања
Пројекат Развоја Руралних Подручјат
Инфраструктура за Околиш Црне Горе

Албанија
Албанија
Албанија
Босна и
Херцеговина
Хрватска
Хрватска
Мађарска
Косово
БЈР
Македонија
Румунија
Србија и
Црна Гора
Турска
Турска

Пројекат водоснадбијевања и
санитације за Анталију
Пројекат
водоснадвијевања

и

Трошкови
Зајмовног
Пројекта
(USD
милиона)
22

Датум
отварања

Датум
затварања

01/03

12/09

06/99

03/05

41

2/00

3/04

15

2/02
6/00

9/07
6/05

7
13

06/99

09/03

50

6/98

6/06

145

9/99

12/06

89

12/00
11/97

1/04
9/04

6
33

2/02
11/01

12/06
09/04

53
3

5/95

6/03

245

4/98

12/03

24

54

Турска
Турска
УКУПНО

Pitanja i Pravci
канализације за Цесме – Алацати
Пројекат
Партиципаторне
Приватизације
Управљања над
Иригацијом и Инвестицијама
Пројекат Хитног Опоравка од Поплава
и земљотреса

10/97

06/04

59

9/98

3/03

685
1,490

