
 

 

Потписивање Меморандума о сарадњи  

између Савске комисије и Црне Горе 
– Београд, 9. децембар 2013. године – 

 

 

Меморандумом о сарадњи између Међународне комисије за слив реке Саве и Црне 

Горе, који ће бити потписан у Београду 9. децембра 2013. године у 11 и 30 часова у 

просторијама ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности 2а, сала 101, омогућиће се квалитетна и 

конкретна сарадња Савске комисије и Црне Горе у оквиру активности на спровођењу 

Оквирног споразума о сливу реке Саве.  

 

Оквирним споразумом о сливу реке Саве основана је Савска комисија и дефинисан 

стратешки циљ остваривања прекограничне сарадње савских држава ради осигурања 

одрживог развоја региона у сливу реке Саве ради: 

• успостављања међународног режима пловидбе реком Савом и њеним пловним притокама, 

• успостављања одрживог управљања водама и 

• предузимања мера за спречавање или ограничавање опасности, као и за смањивање и 

уклањање штетних последица насталих услед поплава, леда, суша и случајева испуштања 

опасних материја у воде.  

 

Стране Оквирног споразума су Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Словенија. 

 

Део савског слива припада и Црној Гори, а до остварења пуног чланства Црне Горе у Савској 

комисији, овим Меморандумом се успоставља и формални оквир за сарадњу и партнерство 

на техничком нивоу у вези са питањима од заједничког стратешког интереса у области вода, 

а узимајући у обзир циљеве и основне принципе Оквирног споразума. Договорене су основе 

будућих заједничких активности, као и механизми сурадње.  

   

Меморандум ће за Савску комисију потписати председавајући Савске комисије, г. Миодраг 

Пјешчић, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, а за Црну Гору, г. Велизар 

Војновић, помоћник министра у Министарству пољопривреде и руралног развоја. 

 

Потписивање Меморандума има велики значај за даље подстицање одрживог развоја у сливу 

реке Саве на регионалном нивоу кроз координацију Савске комисије – институције која 

усклађује напоре свих држава везано за очување и развој реке Саве.  

 

Текст Меморандума доступан је на wеб страни Савске комисије, www.savacommission.org.  

 

http://www.savacommission.org/

