
  

  

 
 

 

   

 
Нексус процена слива реке Дрине (фаза II) 

Државни консултативни састанак Републике Србије  
Драфт агенда 

  
среда 17. фебруар 2021. год., 9:00–13:30  

 
у оквиру пројекта  

“Промовисање одрживог управљања природним ресурсима у југоисточној 
Европи коришћењем Нексус приступа”  

Финансира Аустријска развојна агенција (ADA),  
Оперативна јединица Аустријске развојне сарадње, 

 
Спроводи Глобално партнерство за воде медитерана (GWP-Med)  

У партнерству са Економском конисијом за Европу Уједињених нација (UNECE) 
 

Учесници ће добити упутство за повезивање на Zoom платформу пре састанка 

Симултани превод ће бити на располагању за српски и енглески језик   
 
 

Циљ: Представити пројекат и његов обухват и фокус. Добити повратне информације за даљи развој 
активности од заинтересованих страна. Идентификовати релевантне процесе и иницијативе са 
којима пројекат може да размени информације и оствари синергију. 
Учесници: Кључни актери за питања Нексуса која су у фокусу  у Србији из управљања водама, 
енергетике, руралног развоја/ агро-шумарства, заштите животне средине, идентификовани у 
сарадњи са Министарством рударства и енергетике, Министарством пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републичком дирекцијом за воде и Министарством заштите животне средине. 
Формат: Састанак ће се одржати виртуелно потем платформе Zoom. Линк за састанак ће обезбедити 
Глобално партнерство за воде медитерана. Биће доступан симултани превод са/на енглески и српски 
језик.  
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

 

   

9:00  Добродошлица и увод (Јованка Атанацковић, државни секретар у Министарству рударства и 
енергетике; представник Министарства заштите животне средине; Наташа Милић в.д. 
директора Републичке дирекције за воде при Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде)  

9:15  ADA Нексус пројекат (Tassos Krommydas, GWP-Med) 

9:25  Претходне активности на Нексусу вода-храна-енергија-екосистеми на Сави и Дрини и концепт 
за Нексус процену Дрине – фаза II (Annukka Lipponen, UNECE) 

9:40  Питања и одговори (позване интервенције: Душан Добричић, Републичка дирекција за воде 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, за  GEF-SCCF Дрина пројекат) 

9:50  Одржива примена енергије на Дрини и интегрисани модел слива реке Дрине (Емир Фејзић, 
КТХ Краљевски институт за технологију) 

10:05  Питања и одговори (укључујући интервенције електроенергетских предузећа, регулатора 
итд.) 

10:20 Регулација протока Дрине (Annukka Lipponen, UNECE) 

10:35  Питања и одговори  

10:50 – 11:15 Пауза 

11:15  Позване интервенције кључних заинтересованих страна пројекта и релевантне иницијативе 
(Радисав Матић ЕПС ДЛХЕ Бајина Башта, Јована Рашета Бастић Заменик секретара за 
интегрално управљање водама и водно планирање, Међународна комисија за слив реке 
Саве; пилот пројекти подржани од Дрина GEF-SCCF пројекта и друге релевантне активности у 
управљању водама у сливу реке Дрине – Дарко Јањић, Менаџер техничког сектора у ЈВП 
Србијаводе; Ђорђе Стефановић - WWF Adria; други- очекује се потврда) 

12:00  Оквир за идентификовање Нексус решења и инвестиција (Annukka Lipponen, UNECE); 
Приоритетне интервенције / пројекти за решавање проблема Нексуса: концепт(и) које треба 
развити (Tassos Krommydas, GWP-Med)  

12:15  Дискусија (укључујући идеје о Нексус интервенцијама и могућим изворима финансирања који 
се односе на нпр. Климатске промене, зелену економију, одрживи развој: Национално 
именовано тело за Зелени климатски фонд / Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде; законодавство Европске уније и активности коле се односе на климатске 
промене – Филип Абрамовић, помоћник министра, Министарство заштите животне средине; 
Зелена агенда за Западни Балкан, Министарство заштите животне средине; текући и будући 
релевантни пројекти – Мирослав Тадић ,  UNDP; Међународне финансијске институције 
(очекује се потврда)) 

13:15  Следећи кораци (Annukka Lipponen, UNECE) 

13:30    Крај виртуелног састанка   
 


