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МЕ ЂУ НА РОД НО ПРАВ НА ЗА ШТИ ТА  
РЕ КЕ ДУ НАВ*

Сажетак: Овај рад се ба ви пи та њем за шти те ре ке Ду нав на ме ђу на-
род ном пла ну. Нај ва жни ји акт у овој обла сти је сте Кон вен ци ја о са рад њи 
на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав, ко ја је усво је на у Со фи ји 
1994. го ди не. Она пред ви ђа си стем над зо ра и са рад ње ме ђу др жа ва ма. 
Стра не уго вор ни це ове Кон вен ци је раз ме њу ју рас по ло жи ве по дат ке, из ме-
ђу оста лог, о оп штим усло ви ма жи вот не сре ди не ре ка у сли ву Ду на ва, 
сте че ном ис ку ству о при ме ни и ре а ли за ци ји нај бо љих до ступ них тех ни ка 
и ре зул та та ис тра жи ва ња и раз во ја, по да ци ма о еми си ји и мо ни то рин гу, 
пред у зе тим и пла ни ра ним ме ра ма за пре вен ци ју, кон тро лу и сма ње ње пре-
ко гра нич ног ути ца ја и дру гим пи та њи ма. Кон вен ци јом је осно ва на и Ме ђу-
на род на ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав ко ја се ба ви ре а ли за ци јом ци ље ва 
и од ред би ове Кон вен ци је. Она из ра ђу је пред ло ге и пре по ру ке ко ји се упу ћу ју 
стра на ма уго вор ни ца ма. 

* Овај рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Би о сен синг тех но ло ги је и гло бал ни 
си стем за кон ти ну и ра на ис тра жи ва ња и ин те гри са но упра вља ње еко си сте ми ма“ (бр. про-
јек та – 43002). Сред ства за ре а ли за ци ју овог про јек та обез бе ди ло је Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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Кључнеречи: жи вот на сре ди на, Ду нав, Кон вен ци ја о са рад њи на за-
шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду на ва, Ме ђу на род на ко ми си ја за за-
шти ту ре ке Ду нав. 

1. УВОД

Ду нав је дру га нај ве ћа ре ка у Евро пи, са сво јих 2780 ки ло ме та ра али је 
сва ка ко нај зна чај ни ји плов ни ток у сми слу ме ђу на род ног реч ног са о бра ћа ја 
и пред ста вља основ ну ве зу у цен трал ној Евро пи, ко ја спа ја овај ре ги он са 
Цр ним мо рем. По ред то га што пред ста вља је дан од нај зна чај ни јих реч них 
тран спорт них пу те ва у Евро пи, по сто ји и ве ли ки по тен ци јал у не пло вид бе-
ном ко ри шће њу ове ре ке. Ба сен ре ке Ду нав по кри ва око 800 хи ља да ква-
драт них ки ло ме та ра и про те же се од из во ра ове ре ке у Не мач кој до ру мун-
ских и укра јин ских оба ла, дуж ушћа ре ке у Цр но мо ре. Она те че кроз 10 
зе ма ља, од ко јих са мо три ни су у Европ ској уни ји: Ре пу бли ка Ср би ја, Мол-
да ви ја и Укра ји на. Ова ме ђу на род на ор га ни за ци ја је усво ји ла стра те ги ју за 
ру ко во ђе ње овом ре ком. 

Жи вот ни ре сур си се де ле пре ко др жав них гра ни ца и пре ва зи ла зе на ци-
о нал не ин те ре се. Ово је по себ но слу чај са ре ги о ном Ду на ва, ко ји укљу чу је и 
пла нин ске обла сти као што су де ло ви Ал па, Кар па ти и пла ни на Бал кан. Овај 
ре ги он је бо гат фло ром и фа у ном, ко ја је по мно го че му је дин стве на. Ме ђу-
тим, људ ска ак тив ност не га тив но ути че на еко си стем и због то га је са рад ња 
нео п ход на, јер се по сле ди це за не ма ри ва ња жи вот не сре ди не осе ћа ју и у 
дру гим де ло ви ма ре ке. По сто је ће струк ту ре са рад ње би тре ба ло оја ча ти и 
по све ти ти се одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав. 

Ста тус ба се на ре ке Ду нав био је ре гу ли сан дво стра ним, ви ше стра ним 
ме ђу на род ним уго во ри ма, као и раз ли чи тим об ли ци ма ме ђу на род не ад ми-
ни стра ци је, још од 19. ве ка. Ови уго во ри су се углав ном од но си ли на по бољ ша-
ње пло вид бе, кон тро лу по пла ва, хи дро е нер ги ју и тр го ви ну дуж во де ног то ка. 
Са да се по себ на па жња по кла ња не пло вид бе ном ко ри шће њу ре ке Ду нав. 

Во да по ста је све ре ђи ре сурс и по сто ји мо гућ ност да спо ро ви око ње 
по ста ну че шћи и све сло же ни ји. За са да не по сто ји кон сен зус о за кљу чи ва-
њу јед ног уни вер зал ног уго во ра ко ји би ре гу ли сао ко ри шће ње и де ље ње 
ме ђу на род них во до то ка, а што би по мо гло у спре ча ва њу бу ду ћих су ко ба око 
ко ри шће ња реч них ба се на у раз не свр хе.1 Ре ги он Ду на ва је је дан од нај зна-
чај ни јих ме ђу на род них реч них ба се на на све ту, са број ним при то ка ма и 
под зем ним во да ма. По треб но је обез бе ди ти до бар ква ли тет во де у скла ду 

1 Sal man, M. A., Sal man, „In ter na ti o nal Wa ter Dis pu tes: A new Breed of Cla ims, Cla i mants 
and set tle ment In sti tu ti ons“, Wa ter In ter na ti o nal, 2/2006, 10. 
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са Оквир ном ди рек ти вом о во да ма, ко ју је до не ла Европ ска уни ја.2 Нај зна-
чај ни ји акт ко ји је до нет за за шти ту во да Ду нав ског сли ва је сва ка ко Кон-
вен ци ја о са рад њи на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав, ко ја је 
усво је на 1994. го ди не у Со фи ји3 (у да љем тек сту: Кон вен ци ја), а сту пи ла на 
сна гу че ти ри го ди не ка сни је. 

2. РАЗ ВОЈ ЗА ШТИ ТЕ РЕ КЕ ДУ НАВ

Ра до ви на ре ци Ду нав су не по сред но ме ња ли фи зич ке ка рак те ри сти ке 
жи вот не сре ди не око ове ре ке. Ови ра до ви су при мар но би ли из во ђе ни са 
ци љем кон тро ле по пла ва. Ове ме ре су ка сни је би ле ком би но ва не са они ма 
за ре гу ли са ње пло вид бе и ства ра ње хи дро е нер ги је. Пи та ње пло вид бе је ре-
гу ли са но углав ном у окви ру Кон вен ци је о ре жи му пло вид бе на Ду на ву,4 
ко ју су по ду нав ске др жа ве пот пи са ле 1948. го ди не у Бе о гра ду, а ко ја је сту-
пи ла на сна гу 1964. го ди не. Овој Кон вен ци ји је прет хо ди ла Ду нав ска кон-
вен ци ја из 1856. го ди не ко ја је ус по ста ви ла пр ви ме ђу на род ни ре жим за 
очу ва ње сло бод не пло вид бе Ду на вом. При ме ну Кон вен ци је из 1948. го ди не 
над гле да Ду нав ска ко ми си ја, са се ди штем у Бу дим пе шти. Др жа ве уго во ри-
ни це тре ба да пре ду зму ме ре да обез бе де да њи хов део ре ке Ду нав бу де 
пло ван и да не спре ча ва ју или оте жа ва ју пло вид бу на плов ном то ку Ду на ва. 

По ред пло вид бе, Ду нав је ин тен зив но ко ри шћен за ства ра ње хи дро е нер-
ги је и то на ро чи то у дру гој по ло ви ни XX ве ка. Око 40 про је ка та за ства ра ње 
хи дро е лек тра на, са мо у Не мач кој и Ау стри ји, је окон ча но у овом пе ри о ду.5 
Ове ак тив но сти су до ве ле до про ме на у хи дро мор фо ло ги ји и ква ли те ту во де 
у са мој ре ци. 

Др жа ве ко је се на ла зе у сли ву ове ре ке су пре по зна ле по тре бу за са рад-
њом у обла сти за шти те жи вот не сре ди не у овој обла сти. Та ко је усво је на 
Де кла ра ци ја о са рад њи по ду нав ских зе ма ља о про бле ми ма упра вља ња во-
да ма, по себ но за шти ти ре ке Ду нав од за га ђе ња, ко ја је про пи са на 13. де цем бра 
1985. го ди не (Бу ку ре штан ска де кла ра ци ја). Она је оба ве за ла др жа ве да раз-
ви ју ин те гри са ни си стем ру ко во ђе ња во да ма. Са рад ња у ре ги о ну је оја ча на 

2 Di rec ti ve 2000/60/EC of the Eu ro pean Par li a ment and of the Co un cil of 23 Oc to ber 2000 
esta blis hing a fra me work for Com mu nity ac tion in the fi eld of wa ter po licy, Of fi cial Jo ur nal L 
327, 22.12.2000, p. 1. 

3 Кон вен ци ја о са рад њи на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду на ва, „Слу жбе ни 
лист СРЈ – Ме ђу на род ни уго во ри“ бр. 2/2003. (Кон вен ци ја је сту пи ла на сна гу 22. ок то бра 
1998. го ди не). 

4 Кон вен ци ја о ре жи му пло вид бе на Ду на ву, ко ја је за кљу че на 1948. го ди не у Бе о-
гра ду, „Слу жбе ни лист ФНРЈ“, бр. 8/49. 

5 Li bor Jansky, Ma sa hi ro Mu ra ka mi, Ne ve li na I. Pac ho va, The Da nu be: En vi ron men tal 
mo ni to ring of an in ter na ti o nal ri ver, Tokyo, 2004, 19. 
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шест го ди на ка сни је пу тем Про гра ма жи вот не сре ди не за ба сен ре ке Ду нав, 
ко ји је зах те вао од сва ке др жа ве да усво ји или де фи ни ше је дин стве не си сте-
ме мо ни то рин га, за ко не о од го вор но сти за пре ко гра нич но за га ђи ва ње, пра-
ви ла за за шти ту мо чвар них под руч ја и смер ни це за очу ва ње обла сти од 
еко ло шког зна ча ја. Овај про грам је пред ви део и раз вој Стра те шког ак ци о ног 
пла на, ко ји на во ди кон крет не ме ре и крат ко роч не ци ље ве. 

За вр шет ком Хлад ног ра та, сте кли су се усло ви да др жа ве ис точ не и 
цен трал не Евро пе узму ак тив ни је уче шће у ме ђу на род ној за шти ти жи вот не 
сре ди не. Др жа ве Ду нав ског ба се на су и пре до но ше ња Кон вен ци је о са рад-
њи на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду нав би ле стра не уго вор ни це 
уни вер зал них и ре ги о нал них ме ђу на род них уго во ра ко ји су на по сре дан и 
не по сре дан на чин шти ти ли жи вот ну сре ди ну. На при мер, по је ди не по ду нав-
ске др жа ве би ле су стра не уго вор ни це Кон вен ци је из Хел син ки ја о за шти ти 
пре ко гра нич них во до то ка из 1992. го ди не.6 

3. ЦИ ЉЕ ВИ ДО НО ШЕ ЊА КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

У са мој пре ам бу ли Кон вен ци је др жа ве уго вор ни це7 ука зу ју на већ пред-
у зе те ме ре по ду нав ских зе ма ља, би ла те рал ну и мул ти ла те рал ну са рад њу, 
као и про це се од стра не Еко ном ске ко ми си је УН за Евро пу и та да шње Европ ске 
за јед ни це на по љу уна пре ђе ња са рад ње на би ла те рал ним и мул ти ла те рал-
ним ни во и ма, за за шти ту и кон тро лу пре ко гра нич ног за га ђе ња, одр жи во 
упра вља ње во да ма, ра ци о нал но ко ри шће ње и очу ва ње вод них ре сур са. Та-
ко ђе, по зи ва ју се и на Кон вен ци ју о за шти ти и ко ри шће њу пре ко гра нич них 
во до то ко ва и ме ђу на род них је зе ра, од 17. мар та 1992. го ди не, као и на Кон-
вен ци ју о за шти ти Цр ног мо ра од за га ђе ња од 21. апри ла 1992. го ди не. 

Стра не уго вор ни це су усво ји ле Кон вен ци ју са ци љем по сти за ња одр-
жи вог и пра вич ног ко ри шће ња ре ке, укљу чу ју ћи очу ва ње, уна пре ђе ње и 
ра ци о нал но ко ри шће ње по вр шин ских и под зем них во да. Др жа ве су се оба-
ве за ле да ће кон тро ли са ти опа сно сти ко је про ис ти чу из не сре ћа ко је укљу-
чу ју опа сне суп стан це. Та ко ђе, јед на од оба ве за је сте и до при нос сма ње њу 
за га ђи ва ња Цр ног мо ра из ре ке Ду нав. Др жа ве са ра ђу ју по пи та њи ма ру ко-
во ђе ња во де ним то ком и пред у зи ма ју од го ва ра ју ће прав не, ад ми ни стра тив-
не и тех нич ке ме ре ка ко би за др жа ли и по тен ци јал но уна пре ди ли са да шњи 
ни во ква ли те та во де и за шти те жи вот не сре ди не. 

6 Jo an ne Lin ne ro oth-Bayer, Su san Mur cott, „The Da nu be Ri ver Ba sin: In ter na ti o nal Co-
o pe ra tion or Su sta i na ble De ve lop ment“, Na tu ral Re so ur ces Jo ur nal 36/1996, 541. 

7 Др жа ве уго вор ни це су: Ау стри ја, Бо сна и Хер це го ви на, Бу гар ска, Хр ват ска, Че шка 
Ре пу бли ка, Не мач ка, Ма ђар ска, Мол да ви ја Цр на Го ра, Ру му ни ја, Ср би ја, Ре пу бли ка Сло-
вач ка, Сло ве ни ја и Укра ји на. Европ ска уни ја је та ко ђе стра на уго вор ни ца Кон вен ци је. 
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4. ПРЕД МЕТ РЕ ГУ ЛИ СА ЊА КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

Има ју ћи у ви ду хит ност ме ра за сма ње ње за га ђи ва ња и ра ци о нал но 
еко ло шко ко ри шће ње во да, у Кон вен ци ји је пред ви ђе но да стра не уго вор-
ни це утвр де од го ва ра ју ће при о ри те те и ја ча ју, уса гла ша ва ју и ко ор ди ни ра ју 
ме ре ко је се пред у зи ма ју или ће се пред у зе ти на на ци о нал ном и ме ђу на род-
ном ни воу у чи та вом ду нав ском ба зе ну у ци љу оства ри ва ња одр жи вог раз-
во ја и за шти те жи вот не сре ди не ре ке Ду нав. Овај циљ се по себ но од но си на 
еко ло шко ко ри шће ње во де них ре сур са у гра до ви ма, ин ду стри ји и по љо при-
вре ди као и на чу ва ње и об на вља ње еко си сте ма, а и на дру ге по тре бе ве за-
не за људ ско здра вље. 

Др жа ве су ду жне да по шту ју од ре ђе на на че ла за шти те жи вот не сре ди-
не, па та ко на че ло „за га ђи вач пла ћа“ и на че ло пре до стро жно сти8 чи не 
осно ву свих ме ра ко је има ју за циљ за шти ту ре ке Ду нав и во да у Ду нав ском 
сли ву. Та ко ђе, са рад ња у обла сти упра вља ња во да ма је ори јен ти са на на 
упра вља ње во да ма без штет них по сле ди ца што зна чи на кри те ри ју ме одр-
жи вог раз во ја без по сле ди ца по жи вот ну сре ди ну. 

Пред мет Кон вен ци је су од ре ђе не ме ре, уко ли ко узро ку ју или ће узро-
ко ва ти пре ко гра нич ни ути цај. Те ме ре су: ис пу шта ње от пад них во да, унос 
ну три је на та и дру гих опа сних ма те ри ја из тач ка стих и не тач ка стих из во ра, 
као и то плот но оп те ре ће ње, пла ни ра не ак тив но сти и ме ре на по љу гра ђе-
вин ских ра до ва на во ди, по себ но ка да се ра ди о ре гу ли са њу као и кон тро ли 
оти ца ја и ни воа аку му ли ра ња на во до то ко ви ма, кон тро ли по пла ва, сма ње њу 
опа сно сти од ле да, као и ути ца ју кон струк ци ја, у или по ред во до то ко ва на 
ње гов хи дра у лич ни ре жим, дру ге пла ни ра не ак тив но сти и ме ре за по тре бе 
ко ри шће ња, као што је ко ри шће ње во де них сна га, пре ба ци ва ње и ис цр пљи-
ва ње во де, рад по сто је ћих хи дро тех нич ких обје ка та, нпр. аку му ла ци ја, хи-
дро цен тра ла, ме ре за пре вен ци ју ути ца ја на жи вот ну сре ди ну укљу чу ју ћи: 
по гор ша ње хи дро ло шких усло ва, еро зи ју, абра зи ју, пла вље ње, про ток на-
но са, ме ре за за шти ту еко си сте ма, као и ру ко ва ње суп стан ца ма опа сним по 
во ду и пре до стро жна пре вен ци ја ак ци де на та.9

Пре ма са мој Кон вен ци ји пред ви ђе не су кон сул та ци је и за јед нич ке ак-
тив но сти у окви ру Ме ђу на род не ко ми си је сход но од ред ба ма ове Кон вен ци је, 
као и раз ме на ин фор ма ци ја по би ла те рал ним и мул ти ла те рал ним спо ра зу-
ми ма, прав ним од ред ба ма и ме ра ма у обла сти упра вља ња во да ма; раз ме на 
прав них до ку ме на та и ди рек ти ва и дру гих пу бли ка ци ја; дру ге фор ме раз-
ме не ин фор ма ци ја и ис ку ства. 

8 Ви де ти: Бо јан Ту бић, „На че ло пре до стро жно сти у ме ђу на род ном пра ву жи вот не 
сре ди не и ме ђу на род ној суд ској прак си“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 
2/2014, 367-384, 

9 Члан 3 Кон вен ци је. 



Пред ви ђе но је да стра не уго вор ни це раз ви ја ју, усва ја ју и спро во де од-
го ва ра ју ће за кон ске, ад ми ни стра тив не и тех нич ке ме ре и обез бе ђу ју на цио-
нал не пред у сло ве и по треб ну осно ву за обез бе ђе ње ефи ка сне за шти те ква-
ли те та во да и одр жи вог раз во ја и та ко спре ча ва ју, кон тро ли шу и сма њу ју 
штет не пре ко гра нич не ути ца је. 

С овим ци љем стра не уго вор ни це су се оба ве за ле да ће по себ но или 
за јед но пра ти ти усло ве при род них вод них ре сур са у сли ву ре ке Ду нав при-
ме ном до го во ре них па ра ме та ра за кван ти тет и ква ли тет, укљу чу ју ћи од го-
ва ра ју ће тех но ло ги је. Та ко ђе, пре у зе ле су оба ве зу да усво је прав не од ред бе 
за зах те ве ко ји укљу чу ју вре мен ска огра ни че ња за ис пу шта ње от пад них 
во да, за ру ко ва ње суп стан ца ма опа сним по во ду; као и за сма ње ње ис пу-
шта ња ну три јент них ма те ри ја или опа сних ма те ри ја из не тач ка стих из во ра, 
по себ но за при ме ну ну три је на та као и суп стан ци за за шти ту би ља и пе сти-
ци да у по љо при вре ди. 

Др жа ве уго вор ни це пред у зи ма ју од го ва ра ју ће ме ре с ци љем пре вен ци је 
или сма ње ња пре ко гра нич ног ути ца ја и одр жи вог и пра вед ног ко ри шће ња 
вод них ре сур са као и очу ва ња еко ло шких ре сур са и по себ но тре ба да по бро-
је ре сур се под зем них во да, под ло жне ду го роч ној за шти ти као и зо не за шти-
те зна чај не за по сто је ће или бу ду ће за ли хе во де за пи ће. Др жа ве тре ба да 
спре че за га ђе ње ре сур са под зем них во да, по себ но оних ко ји су ду го роч но 
ре зер ви са ни за снаб де ва ње во дом за пи ће, на ро чи то ка да се ра ди о ни тра-
ти ма, суп стан ца ма за за шти ту би ља и пе сти ци ди ма као и о дру гим опа сним 
ма те ри ја ма.10

5. МЕ ЂУ НА РОД НА КО МИ СИ ЈА ЗА ЗА ШТИ ТУ РЕ КЕ ДУ НАВ

Кон вен ци јом је осно ва на Ме ђу на род на ко ми си ја за за шти ту ре ке Ду нав 
(у да љем тек сту Ко ми си ја), ко ја се ба ви ре а ли за ци јом ци ље ва и од ред би Кон-
вен ци је. Ко ми си ја из ра ђу је пред ло ге и пре по ру ке ко ји се упу ћу ју стра на ма 
уго вор ни ца ма. 

Ста тут Ко ми си је11 ус по ста вља њен прав ни су бјек ти ви тет ко ји је нео п-
 хо дан за оба вља ње ње них функ ци ја и по сти за ње ци ље ва. Ко ми си ја мо же да 
за кљу чу је уго во ре, сти че и рас по ла же не по крет ном и по крет ном имо ви ном, 
по кре ће и уче ству је у суд ским по ступ ци ма и да пред у зи ма и дру ге ак тив-
но сти ко је мо гу да бу ду нео п ход не или ко ри сне за ње не ци ље ве и ак тив но сти.12

10 Ibid. члан 6. 
11 Члан 10 Ста ту та Ме ђу на род не ко ми си је за за шти ту ре ке Ду нав – Анекс IV уз Кон-

вен ци ју о са рад њи на за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке Ду на ва, op. cit. 
12 Члан 2 Уго во ра из ме ђу Ме ђу на род не ко ми си је за за шти ту ре ке Ду нав и Ре пу бли ке 

Ау стри је о се ди шту Ме ђу на род не ко ми си је за за шти ту ре ке Ду нав, ко ји је за кљу чен 2000. 
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Ко ми си ја се са сто ји од де ле га ци ја ко је име ну ју стра не уго вор ни це. Сва ка 
стра на уго вор ни ца име ну је нај ви ше пет де ле га та укљу чу ју ћи ше фа де ле га-
ци је и ње го вог за ме ни ка, а сва ка де ле га ци ја мо же има ти не ко ли ко екс пе ра-
та ко ји се ба ве спе ци јал ним пи та њи ма.13 Ко ми си ја се са ста је нај ма ње јед ном 
го ди шње на по зив председникa, а ван ред не са стан ке са зи ва пред сед ник на 
зах тев нај ма ње три де ле га та. Кон сул та ци је ше фо ва де ле га ци ја се мо гу одр-
жа ва ти из ме ђу са ста на ка Ко ми си је. Сва ка де ле га ци ја има је дан глас.14 

Ко ми си ја осни ва од ре ђе на екс перт ска те ла. Она је осно ва ла Стал ну 
рад ну гру пу, а за не ке обла сти ра да и спе ци фич не про бле ме осно ва не су 
стал не или ad hoc екс перт ске гру пе. Стал ну рад ну гру пу чи не де ле га ти свих 
стра на уго вор ни ца. Она име ну је свог пред се да ва ју ћег и од ре ђу је крај њи број 
де ле га та. Ко ми си ја та ко ђе од ре ђу је број екс пе ра та ко ји уче ству ју у ра ду 
екс перт ских гру па.15 Осно ван је Стал ни се кре та ри јат са се ди штем у Бе чу. 
Ко ми си ја име ну је из вр шног се кре та ра ко ји оба вља функ ци је ко је су по треб-
не за ад ми ни стра тив ни аспект Кон вен ци је и за рад Ко ми си је као и дру ге 
за дат ке по ве ре не Из вр шном се кре та ру од стра не Ко ми си је.16

Ко ми си ја тре ба да при ме њу је Кон вен ци ју и ње ни за да ци су: за шти та 
вод них ре сур са ба се на ре ке Ду нав, за бу ду ће ге не ра ци је, чу ва њем при род не 
рав но те же и спре ча ва њем ште та по жи вот ну сре ди ну узро ко ва них по пла-
ва ма, као и обез бе ђи ва њем одр жи во сти реч ног си сте ма у ре ги о ну. У том 
ци љу, Ко ми си ја је спро ве ла зна ча јан број про је ка та и про гра ма, као што су: 
Про грам за сма ње ње за га ђи ва ња Ду на ва (1997-1999), За јед нич ки ак ци о ни 
про грам (2001-2005), Ре ги о нал ни про је кат Ду нав (2002-2006), Ак ци о ни про-
грам за по пла ве, План ру ко во ђе ња ба се ном ре ке Ду нав и оста ли.17 Она од-
лу чу је о са рад њи са ме ђу на род ним и на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма или са 
дру гим те ли ма ко ја су ан га жо ва на или за ин те ре со ва на за за шти ту и упра-
вља ње во дом ре ке Ду нав и во да у сли ву или оп шта пи та ња за шти те во да и 
упра вља њу во да ма.18

Ко ми си ја је раз ви ла фор мал не и не фор мал не од но се са дру гим ме ђу на-
род ним ор га ни за ци ја ма и парт не ри ма,19 ка ко би оства ри ла сво је функ ци је. 

го ди не. До ступ но на: https://www. ic pdr. or g/main/si tes/de fa ult/fi les/FI NAL%20-%20Se at%20
Agre e ment%20-%20En glish%20-%20IC PDR%20vs %20AT . pd f 24.12.2016. 

13 Члан 1 Ста ту та, op. cit. 
14 Ibid., чла но ви 3 и 4. 
15 Ibid., члан 6. 
16 Ibid., члан 7
17 http://www. in ter na ti o nal wa ter sgo ver nan ce. co m/da nu be-ri ver-ba sin. html 25.12.2016. 
18 Члан 18 Кон вен ци је. 
19 На при мер, са Ин сти ту том за еко ло ги ју ам би јен тал них во да из Лајб ни ца (In sti tu te 

of Fres hwa ter Eco logy and In land Fis he ri es of Le ib niz) и са Ин сти ту том за ква ли тет во да и 
ру ко во ђе ње от па дом са Тех нич ког уни вер зи те та у Бе чу (In sti tu te for Wa ter Qu a lity and Wa ste 
Ma na ge ment at the Tec hni cal Uni ver sity of Vi en na), са ко ји ма по сто је од ре ђе ни ис тра жи вач ки 
про јек ти. 

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017
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Ме ђу њи ма је и Ду нав ска ко ми си ја, са ко јом је ус по ста вље на са рад ња у по гле ду 
за јед нич ких од го вор но сти у по гле ду за шти те жи вот не сре ди не и уну тра шње 
пло вид бе. 

За шти та жи вот не сре ди не је од го вор ност це ле дру штве не за јед ни це и 
ак тив но уче шће јав но сти је јед но од основ них на че ла одр жи вог ру ко во ђе ња 
во да ма. Ово је би ло пре по зна то у тре нут ку пот пи си ва ња Кон вен ци је. До 
да нас су 23 ор га ни за ци је до би ле по сма трач ки ста тус и на осно ву то га са ра-
ђу ју са Ко ми си јом. То су вла ди не и не вла ди не ор га ни за ци је, као и оне ко је 
пред ста вља ју при вред ни сек тор. То су, на при мер: Ду нав ска ко ми си ја, Ду-
нав ски фо рум за жи вот ну сре ди ну, Европ ско удру же ње за во де, Ме ђу на род-
но удру же ње за ис тра жи ва ње Ду на ва, Ме ђу на род ни хи дро ло шки про грам 
УНЕ СКА, Ме ђу на род на ко ми си ја за слив ре ке Са ве, Ре ги о нал ни цен тар за 
жи вот ну сре ди ну за цен трал ну и ис точ ну Евро пу и дру ге.20 Ово је у скла ду 
са на че ли ма о до ступ но сти ин фор ма ци ја21 и са Ар ху ском кон вен ци јом.22 
По ме ну те ор га ни за ци је су овла шће не да при ма ју од ре ђе не ин фор ма ци је од 
Ко ми си је и да уче ству ју на раз ли чи тим са стан ци ма, про гра ми ма и про јек-
ти ма ко ји се спро во де под окри љем Кон вен ци је, али не мо гу да уче ству ју у 
по ступ ку од лу чи ва ња Ко ми си је. 

6. ПРО ГРА МИ МО НИ ТО РИН ГА ПРЕД ВИ ЂЕ НИ КОН ВЕН ЦИ ЈОМ

Стра не уго вор ни це Кон вен ци је са ра ђу ју на по љу мо ни то рин га и про це-
на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну. Оне уса гла ша ва ју или омо гу ћа ва ју по ре ђе ње 
ме то да за мо ни то ринг и про це ну ка ко их при ме њу ју на на ци о нал ном ни воу, 
по себ но у обла сти ма ква ли те та во до то ка, кон тро ле еми си ја, прог но зи ра њу 
по пла ва и би лан са во да, са ци љем по сти за ња ре зул та та за упо ре ђи ва ње ко ји 
би се укљу чи ли у за јед нич ки мо ни то ринг и ак тив но сти про це не. 

Др жа ве уго вор ни це су пре у зе ле оба ве зу да раз ви ју за јед нич ке или уса-
гла ше не ме то де за мо ни то ринг и про це ну ис пу шта ња от пад них во да. Оне 
тре ба да пе ри о дич но про це њу ју ста ње ква ли те та ре ке Ду нав и на пре дак као 
ре зул тат пред у зе тих ме ра с ци љем пре вен ци је, кон тро ле и сма ње ња пре ко-
гра нич ног ути ца ја. Ре зул та ти су пре зен то ва ни јав но сти кроз од го ва ра ју ће 
пу бли ка ци је.23

20 https://www. ic pdr. or g/main/ic pdr/ob ser vers 27.12.2016. 
21 Ви де ти: Бо јан Ту бић, „Пра во на ин фор ми са ње о жи вот ној сре ди ни у ме ђу на род ним 

прав ним ак ти ма“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2012, 343-363. 
22 Ro do ljub Etin ski, Spe ci fic Fe a tu res оf Hu man Rights Gu a ran teed by the Aar hus Con-

ven tion, Zbor nik ra do va Prav nog fa kul te ta u No vom Sa du 2/2013, 71–92; Mi la na Pi sa rić, „Im ple-
men ta tion of the Aar hus Con ven tion“, Pro ce e dings from XII In ter na ti o nal Eco-Con fe ren ce, 21st – 24th 
Sep tem ber 2011, No vi Sad, 215-223.

23 Члан 9 Кон вен ци је. 
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Од ред бе о са рад њи на по љу мо ни то рин га и про це не ути ца ја су, из ме ђу 
оста лог, ре а ли зо ва не кроз де ло ва ње Мре же за тран сна ци о нал ни мо ни то ринг 
у ба се ну ре ке Ду нав. Она по сто ји од 1996. го ди не,24 али су пр ве ак тив но сти на 
овом пла ну пред у зе те још у Де кла ра ци ји из Бу ку ре шта ка да је ус по ста вљен 
про грам мо ни то рин га ко ји је са др жа вао 11 пре ко гра нич них сек то ра на ре ци 
Ду нав. 

У ци љу до би ја ња бо љег уви да у ква ли тет во де пред у зе те су ком пле-
мен тар не ак тив но сти на пла ну мо ни то рин га, у ба се ну ре ке Ду нав. Ово је 
ор га ни зо ва но у об ли ку За јед нич ких ак ци ја дуж це ле ре ке. Пр ва од њих је 
из ве де на 2001. го ди не и за ре зул тат је има ла кључ не ин фор ма ци је за ка рак-
те ри за ци ју обла сти ба се на ре ке Ду нав, ка ко је би ло пред ви ђе но Оквир ном 
ди рек ти вом о во да ма. На кон успе ха ове пр ве ак ци је, на ми ни стар ском са-
стан ку др жа ва чла ни ца Кон вен ци је одр жа ном у де цем бру 2004. го ди не, 
усво је на је Ду нав ска де кла ра ци ја25 ко ја је ис ка за ла по тре бу да се ор га ни зу је 
дру га За јед нич ка ак ци ја на Ду на ву. Она је ор га ни зо ва на у ав гу сту и сеп тем бру 
2007. го ди не и тре ба ло је да укљу чи и ин фор ма ци је пред ви ђе не при ме ном 
Оквир не ди рек ти ве ЕУ о во да ма. По себ ни ци ље ви ове ак ци је су: ис пи ти ва-
ње при о ри тет них за га ђи ва ча и дру гих ха зард них суп стан ци, ми кро би о ло шка 
ана ли за, по др жа ва ње еко ло шке и хе миј ске про це не ре ке Ду нав у скла ду са 
Оквир ном ди рек ти вом, про мо ви са ње јав не све сти и дру го. Ова ак ци ја пред-
ста вља зна ча јан до при нос ши ре њу ин фор ма ци ја о ква ли те ту во де, ме ђу 
гра ђа ни ма ду нав ских зе ма ља и по мо гла је да се по диг не бри га јав но сти о 
пи та њи ма за шти те во де. 

Тре ћа За јед нич ка ак ци ја је ор га ни зо ва на 2013. го ди не и ње ни ци ље ви 
су би ли: при ку пља ње ин фор ма ци ја о па ра ме три ма ко ји ни су би ли по кри ве-
ни те ку ћим мо ни то рин зи ма, до би ја ње по да та ка ко ји су упо ре ди ви за це лу 
ре ку, јер до ла зе из истог из во ра и про мо ви са ње ра да Ко ми си је и по ди за ње 
све сти о упра вља њу во да ма.26 

7. РЕ ША ВА ЊЕ СПО РО ВА У ОБЛА СТИ ЗА ШТИ ТЕ  
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ У ДУ НАВ СКОМ БА СЕ НУ

У обла сти ме ђу на род ног пра ва за шти те жи вот не сре ди не ја вља ју се 
спо ро ви ко ји су ве за ни за од ре ђе ни ре ги он и обич но се од но се на област у 
бли зи ни др жав них гра ни ца, или су у пи та њу спо ро ви ко ји су из раз су ко ба 

24 https://www. ic pdr. or g/main/ac ti vi ti es-pro jects/tnmn-tran sna ti o nal-mo ni to ring-net work 
25.12.2016.

25 http://www. ic pdr. or g/main/si tes/de fa ult/fi les/FI NAL%20-%20Da nu be%20Dec la ra tion. 
pdf  25.12.2016. 

26 http://www. da nu be sur vey. or g/ 26.12.2016. 
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из ме ђу жи вот не сре ди не и раз во ја. Спо ро ви око вод них ре сур са све су че шћи 
у ме ђу на род ним од но си ма, због њи хо вог ра сту ћег зна ча ја и све ве ће угро-
же но сти ин ду стри ја ли за ци јом ко ја до во ди до еко ло шке де гра да ци је ових 
ре сур са. Не ки од спо ро ва су ре ше ни мир ним пу тем,27 док по је ди ни че ка ју на 
ре ша ва ње. У по гле ду ре ке Ду нав нај зна чај ни ји спор до са да је био онај из ме ђу 
Ма ђар ске и Сло вач ке по во дом пла ни ра ног хи дро ло шког про јек та Габ чи ко во 
Нађ ма рош ко ји се на ла зио на њи хо вој за јед нич кој гра ни ци.28 Др жа ве су се 
са гла си ле да спор бу де под нет на ре ша ва ње Ме ђу на род ном су ду. 

У овом слу ча ју ра ди ло се о за јед нич ком про јек ту Ма ђар ске и Че хо сло вач-
ке о пра вље њу хи дро е лек тра не на ре ци Ду нав, на гра ни ци ове две др жа ве. 
Овај про је кат је пред ви ђен Уго во ром из 1977. го ди не. На кон па да ко му ни-
стич ких вла да у овим др жа ва ма, кра јем осам де се тих го ди на про шлог ве ка, 
у Ма ђар ској су овај про је кат по ве зи ва ли са ста рим ре жи мом и ни су же ле ли 
да на ста ве са ис пу ња ва њем свог де ла уго вор не оба ве зе. По је ди ни ау то ри 
сма тра ју да је по губ но на сле ђе ко му ни стич ких ре жи ма у цен трал ној и ис-
точ ној Евро пи оп те ре ћи ва ло еко ном ски раз вој др жа ва овог ре ги о на.29 На кон 
из ме на ма ђар ског уста ва, у ок то бру 1989. го ди не, омо гу ће ни су сло бод ни 
из бо ри и пар ла мент је ве ли ком ве ћи ном из гла сао по вла че ње Ма ђар ске из 
про јек та. Че хо сло вач ка је ско ро за вр ши ла сво је део по сла и ни је же ле ла да 
на пу сти про је кат, већ је осми сли ла при вре ме но ре ше ње – из град њу до дат них 
по стро је ња ко ја би мо гла да омо гу ће рад по стро је ња Габ чи ко во и без оног у 
Нађ ма ро шу, иа ко би то ре ше ње би ло ма ње ефи ка сно. Оно је иза зва ло ве ли-
ке про бле ме по жи вот ну сре ди ну. До шло је до уни ште ња од ре ђе них ста ни-
шта, од но сно фло ре и фа у не у ре ги о ну, за тим до кон та ми ни ра ња реч них 
оба ла ка на ли за ци јом и дру гих во де них ре сур са. као и до про па да ња хи ља да 
хек та ра шу ма и об ра ди вог зе мљи шта. 

У Сло вач кој, део про јек та – Габ чи ко во, по стао је сим бол на по ра за ства-
ра ње са мо стал не др жа ве. Та ко ђе, уко ли ко про је кат не би био за вр шен, по-
ја вио би се зна ча јан не до ста так елек трич не енер ги је у овој др жа ви. Сто га, 
ра до ви на де лу Габ чи ко во су на ста вље ни 1990. и 1991. го ди не. Сло вач ка је 
сте кла не за ви сност 1. ја ну а ра 1993. го ди не, али је још у ма ју 1992. го ди не 
Ма ђар ска оба ве сти ла та да шњу Че хо сло вач ку да јед но стра но от ка зу је уго вор 
о из град њи по стро је ња Габ чи ко во-Нађ ма рош. 

Две др жа ве су се сло жи ле да спор под не су на ре ша ва ње Ме ђу на род ном 
су ду, ко ји је тре ба ло да од го во ри на пи та ња: да ли је Ма ђар ска има ла пра во 
да на пу сти свој део про јек та, да ли је Сло вач ка мо гла да при ме ни сво је тзв. 

27 На при мер, спор из ме ђу Егип та или Су да на по во дом ре ке Нил, или Ин ди је и Па-
ки ста на по во дом си сте ма ре ке Инд, ко ји је ре шен уз по сре до ва ње Свет ске бан ке. 

28 Ca se Con cer ning Gab či ko vo Nagyma ros Pro ject (Hun gary/Slo va kia), ICJ Re ports 1997. 
29 Aa ron Schwa bach, In ter na ti o nal En vi ron men tal Dis pu tes, Ox ford, 2006, 49. 
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при вре ме но ре ше ње и ко је су прав не по сле ди це од лу ке Ма ђар ске, из 1992. 
го ди не, о окон ча њу Уго во ра?30 

Суд је до нео од лу ку да Ма ђар ска ни је има ла пра во да су спен ду је и ка-
сни је на пу сти ра до ве на свом де лу про јек та Габ чи ко во-Нађ ма рош.31 Та ко ђе, 
Сло вач ка и Че хо сло вач ка пре ње пре кр ши ле су оба ве зе из Уго во ра та ко што 
су спро ве ле у де ло при вре ме но ре ше ње. На и ме пре ма са мом Уго во ру из-
град ња си сте ма Габ чи ко во-Нађ ма рош је пред ви ђе на као је дан не де љи ви 
си стем ко ји ни је мо гао да се из вр ши јед но стра ним ак тив но сти ма. У по гле ду 
тре ћег пи та ња, Ма ђар ска је на ве ла пет ар гу ме на та у по гле ду ле гал но сти и 
ва лид но сти сво је но те о окон ча њу Уго во ра из 1977. го ди не. Је дан од раз ло га 
је био и на ста нак но вих нор ми ме ђу на род ног пра ва за шти те жи вот не сре-
ди не. Суд ни је при хва тио став да је одр жи ви раз вој ме ђу на род но оби чај но 
пра ви ло.32 

Од лу ка Су да је би ла да иа ко су обе стра не пре кр ши ле Уго вор из 1977. 
го ди не, ово ре ци проч но по на ша ње ни је до ве ло до окон ча ња Уго во ра, ни ти 
мо же да по слу жи као оправ да ње за ње го во окон ча ње.33 По на ша ње Сло вач ке, 
ко је пред ста вља кон ти ну и ра но кр ше ње Уго во ра, тре ба да се из ме ни и да 
бу де у скла ду са њим, на тај на чин да се по но во ус по ста ви за јед нич ки ре жим, 
ко ји би од ра жа вао нај бо љи на чин за кон цепт за јед нич ког ко ри шће ња по де-
ље них во де них ре сур са за по сти за ње ци ље ва по ме ну тих у Уго во ру. 

Суд је пре по знао да су пи та ња жи вот не сре ди не цен трал на у овом спо-
ру, али је сма трао да она мо гу да бу ду ре ше на у гра ни ца ма Уго во ра и ни је 
се кон крет но по зи вао на пи та ња пре ко гра нич них во де них то ко ва, ни ти је 
ус по ста вио пре се дан и пре су дио о пи та њу пре ко гра нич не ште те по жи вот-
ну сре ди ну.34 Он је за у зео став да се за про це ну ри зи ка по жи вот ну сре ди ну 
мо ра ју узе ти у об зир ва же ћи стан дар ди. На ме ће се оба ве за др жа ва ма уго-
вор ни ца ма да одр жа ва ју ква ли тет во де ре ке Ду нав и да шти те при ро ду. 
Но ве нор ме и стан дар ди ко ји су са др жа ни у ме ђу на род ним ин стру мен ти ма 
до не тим на кон 1977. го ди не, тре ба да бу ду узе ти у раз ма тра ње и да им се да 
од ре ђе на те жи на. Пре ма ми шље њу Су да, стра не у овом спо ру тре ба да во де 

30 Mi lo van Vu ko vić, Da ni je la Vo za, Na da Štr bac, Lji lja na Ta kić, „Co o pe ra tion over In ter-
na ti o nal Wa ter Re so ur ces: a Ca se from the Da nu be Ri ver Ba sin“, Sociológia 3/2014, 337. 

31 Ca se Con cer ning Gab či ko vo Nagyma ros Pro ject (Hun gary/Slo va kia), ICJ Re ports 1997, 
Jud gment of 25 Sep tem ber 1997. 

32 Ви де ти: Бо јан Ту бић, „На че ло одр жи вог раз во ја у ме ђу на род ним прав ним ак ти ма 
и прак си Ме ђу на род ног су да“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2013, 
391-411. 

33 He i ko Fürst, „The Hun ga rian-Slo va kian Con flict over the Gab ci ko vo-Nag yma ros Dams: 
An Analysis“, http://www. co lum bia. ed u/cu /ec e/re se arch/in ter ma ri um/vo l6no 2/furst3. pdf 
29.12.2016. 

34 Ca ro li ne Ka to na, „Ca se Con cer ning the Gabčíkovo-Nagyma ros Pro ject, Hun gary ver sus 
Slo va kia (1997), Glen don Jo ur nal of In ter na ti o nal Stu di es 7/2014, 11. 
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ра чу на о по сле ди ца ма по жи вот ну сре ди ну ра да елек тра не. На ро чи то, по-
треб но је да се про на ђе за до во ља ва ју ће ре ше ње за ко ли чи ну во де ко ја ће 
би ти пу ште на у ста ро ко ри то Ду на ва и при то ке на обе стра не ре ке. 

Спор из ме ђу Ма ђар ске и Сло вач ке је и да ље не ре шен.35 Он је на стао 
пре до но ше ња Кон вен ци је из Со фи је. По је ди ни ау то ри сма тра ју да би ре ша-
ва ње спо ро ва на осно ву Кон вен ци је укљу чи ло на уч на ис тра жи ва ња, раз ме ну 
по да та ка и кон сул та ци је из ме ђу стра на у спо ру и дру гих по го ђе них др жа ва 
и да би се узе ле у об зир да ле ко се жне по сле ди це про јек та. Нај ве ро ват ни је би 
ре зул тат би ла мно го бо ља ко му ни ка ци ја и раз у ме ва ње, ако не и по сти за ње 
са мог спо ра зу ма, где би по сле ди це по жи вот ну сре ди ну пре ваг ну ле над 
тро шко ви ма и ко ри сти ма раз во ја по је ди них др жа ва. Та ко ђе, са ма Ко ми си ја 
би пред ста вља ла фо рум за пре го во ре из ме ђу др жа ва у спо ру, у ци љу по сти-
за ња обо стра но при хва тљи вог ре ше ња.36 

Пре ма са мој Кон вен ци ји, уко ли ко из ме ђу две или ви ше стра на уго вор-
ни ца до ђе до спо ра око ту ма че ња или при ме не Кон вен ци је ре ше ње ће се 
на ћи кроз пре го во ре или кроз не ки дру ги вид ре ша ва ња спо ро ва при хва тљив 
за стра не уго вор ни це у спо ру, по по тре би уз по моћ Ко ми си је. Ако стра не у 
спо ру ни су у ста њу да га ре ше на овај на чин у ра зум ном ро ку, али не ду жем 
од 12 ме се ци по што је Ко ми си ја оба ве ште на о спо ру од стра на у спо ру, спор 
ће се оба ве зно ре ши ти пре ко Ме ђу на род ног су да прав де, или ар би тра жом.37

8. ЗА ШТИ ТА ДУ НА ВА У ЕВРОП СКОЈ УНИ ЈИ

Ор га ни Европ ске уни је су пре по зна ли да је са рад ња ме ђу др жа ва ма на 
по љу за шти те ре ке ду нав ског ре ги о на од из у зет ног зна ча ја, јер се еко ло шки 
ре сур си де ле пре ко др жав них гра ни ца и пре ва зи ла зе на ци о нал не ин те ре се. 
Јед но од нај зна чај ни јих пи та ња је сте обез бе ђи ва ње ква ли те та во де, што је 
уре ђе но Оквир ном ди рек ти вом о во да ма.38 По треб но је одр жи во ру ко во ђе-
ње во да ма, за јед нич ко сма ње ње за га ђи ва ња од ор ган ских или опа сних суп-
стан ци. Све по ду нав ске др жа ве су 2009. го ди не усво ји ле План ру ко во ђе ња 
реч ним ба се ном,39 ко ји је по ста вио кон крет не ци ље ве и ме ре ко ји ма се они 

35 Gábor Ba ranyai , Gábor Bar tus, “Ana tomy of a de a dlock: a syste mic analysis of why the 
Gabčíkovo-Nagyma ros dam dis pu te is still un re sol ved”, Wa ter Po licy 18/2016, 39-49. 

36 Rho da Mar ges son, “Re du cing con flict over the Da nu be wa ters: equ i ta ble uti li za tion and 
su sta i na ble de ve lop ment”, Na tu ral Re so ur ces Fo rum 1/1997, 34. 

37 Члан 24 Кон вен ци је. 
38 Ви де ти: Бо јан Ту бић, „Оквир на ди рек ти ва Европ ске уни је о во да ма и ње на при ме-

на у прак си су да ЕУ“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3/2012, 1263-1279. 
39 Da nu be Ri ver Ba sin Ma na ge ment Plan (2009)
https://www. ic pdr. or g/flow pa per/vi e wer/de fa ult/fi les/DRBM_Plan_2009. pdf 26.12.2016. 
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тре ба ју по сти ћи. Та ко ђе, на ни воу Европ ске уни је су пред у зе те ак тив но сти 
на за шти ти ста нов ни ка Ду нав ског ре ги о на од штет них до га ђа ја, као што су 
по пла ве и ин ду стриј ске не сре ће ко је има ју зна чај не штет не пре ко гра нич не 
по сле ди це. Ово је по стиг ну то ди рек ти ва ма о по пла ва ма, от па ду или еко ло-
шкој од го вор но сти. Ре ги о нал на са рад ња је нео п ход на због за шти те ин фра-
струк ту ре, при ме не ду го трај них еко ло шких ре ше ња и уче ња из прет ход них 
ис ку ста ва. 

Европ ска ко ми си ја је, 8. де цем бра 2010. го ди не, до не ла и об ја ви ла Стра-
те ги ју ЕУ за ду нав ски ре ги он, ко ја се са сто ји од Са оп ште ња40 и Ак ци о ног 
пла на.41 Ови до ку мен ти су де фи ни са ли су шти ну ре ги о нал не са рад ње у обла-
сти Ду на ва, а раз ви ле су је обал не др жа ве, ко је су, уз Европ ску ко ми си ју, 
про це ни ле ре ал не по тре бе ду нав ског ре ги о на и пред ло жи ле су је дан до ку-
мент о ко јем су се са гла си ле и у по ли тич ком и у тех нич ком сми слу. Др жа ве 
ре ги о на, ко је ни су у ЕУ, су по зва не да се при дру же овом до ку мен ту. Европ-
ски пар ла мент је је дан од парт не ра у про це су раз во ја и при ме не Стра те ги је 
ЕУ за Ду нав ски ре ги он. Он је, 21. ја ну а ра 2010. го ди не усво јио ре зо лу ци ју 
ко јом се тра жи ло да Европ ска ко ми си ја усво ји је дан Ак ци о ни план за при-
ме ну про је ка та ко ји про мо ви шу еко ло шко ко ри шће ње Ду на ва за пло вид бу, 
очу ва ње и по бољ ша ње ква ли те та во де и раз вој еко-ту ри зма.42

Гу би так при род них ста ни шта ства ра при ти сак на фло ру и фа у ну и ути-
че на уку пан ква ли тет жи вот не сре ди не. Циљ ЕУ за 2020. го ди ну у обла сти 
би о ди вер зи те та тре ба да се по стиг не за у ста вља њем гу би та ка би о ди вер зи-
те та и еко си сте ма и њи хо вим по нов ним ус по ста вља њем.43 Ци ље ви ства ра ња 
обла сти за шти те при ро де мо гу да се оства ре са мо са по што ва њем еко ло шких 
зах те ва це лог ре ги о на. 

40 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a ment, the Co un cil, the Eu ro-
pean Eco no mic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gi ons – Eu ro pean Union Stra tegy 
for the Da nu be Re gion, COM(2010) 715/4 http://www.evro pa.gov.rs/Do cu ments/Ho me/DA CU/12/ 
71/72/EU %20Stra tegy%20for%20Da nu be%20Re gion. pd f 27.12.2016. 

41 Ac tion plan, ac com panyin g do cu ment to the Com mu ni ca tion from the Com mis sion to 
the Eu ro pean Par li a ment, the Co un cil, the Eu ro pean Eco no mic and So cial Com mit tee and the 
Com mit tee of the Re gi ons – Eu ro pean Union Stra tegy for the Da nu be Re gion, SEC(2010) 1489 

http://www.da nu be-re gion.eu /com po nent/edoc man/?task=do cu ment.vi ew doc&id =34&Ite mid 
=0 27.12.2016. 

42 Emi lian Do bre scu, Adri a na Gri go re scu, The Eu ro pean Union Stra tegy for the Da nu be 
– Pre li mi na ri es, mec ha nisms, po si ti ons, pri o ri ti es and ef fects, 175. http://re ve con.ro /ar tic les/ 2011-1/ 
2011-1-10. pd f 27.12.2016. 

43 Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Eu ro pean Par li a ment, the Co un cil, the Eco-
no mic and So cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gi ons – Our li fe in su ran ce, our na tu ral 
ca pi tal: an EU bi o di ver sity stra tegy to 2020, COM/2011/0244/ 

http://eur-lex.eu ro pa.eu /le gal-con tent/EN/TXT /HTML/?uri=CE LEX:52011DC 0244&from= 
EN 28.12.2016. 
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9. ЗА КЉУ ЧАК

Ме ђу на род ни во до то ци су да нас угро же ни људ ском де лат но шћу и због 
то га је по треб но да се за шти те на ци о нал ним за ко но дав стви ма али и ме ђу-
на род ним пра ви ли ма. Кон вен ци ја о за шти ти и одр жи вом ко ри шће њу ре ке 
Ду нав пред ста вља нај зна чај ни ји из вор ко ји шти ти слив ре ке Ду нав. Она 
пред ви ђа си стем над зо ра и са рад ње ме ђу др жа ва ма. Стра не уго вор ни це ове 
Кон вен ци је раз ме њу ју рас по ло жи ве по дат ке, из ме ђу оста лог, о оп штим усло-
ви ма жи вот не сре ди не ре ка у сли ву Ду на ва, сте че ном ис ку ству о при ме ни 
и ре а ли за ци ји нај бо љих до ступ них тех ни ка и ре зул та та ис тра жи ва ња и 
раз во ја, по да ци ма о еми си ји и мо ни то рин гу, пред у зе тим и пла ни ра ним ме-
ра ма за пре вен ци ју, кон тро лу и сма ње ње пре ко гра нич ног ути ца ја и дру гим 
пи та њи ма. Кон вен ци јом је осно ва на и Ме ђу на род на ко ми си ја за за шти ту 
ре ке Ду нав ко ја се ба ви ре а ли за ци јом ци ље ва и од ред би ове Кон вен ци је. 
Она из ра ђу је пред ло ге и пре по ру ке ко ји се упу ћу ју стра на ма уго вор ни ца ма. 
Ко ми си ја са ра ђу је и са број ним вла ди ним и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, од 
ко јих је нај зна чај ни ја Европ ска уни ја. Она је до не ла по себ на пра ви ла у ве зи 
са за шти том и одр жи вим раз во јем ре ке Ду нав. 

Кон вен ци ја пред ви ђа и ме ха ни зме за ре ша ва ње спо ро ва ко ји се мо гу 
ја ви ти у ве зи са ње ном при ме ном. Нај зна чај ни ји спор у ве зи са ре ком Ду нав 
био је онај из ме ђу Ма ђар ске и Сло вач ке, по во дом про јек та Габ чи ко во-Нађ-
ма рош, ко ји је укљу чи вао и пи та ња за шти те жи вот не сре ди не на овој ре ци. 
Пре су да Ме ђу на род ног су да је до не та пре сту па ња на сна гу Кон вен ци је, па 
ни је мо гао да бу де упо тре бљен ме ха ни зам ко ји је њо ме уста но вљен. Циљ Кон-
вен ци је и је сте са рад ња из ме ђу др жа ва и спре ча ва ње су ко ба из ме ђу др жа ва 
по во дом ко ри шће ња ре ке Ду нав. 
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In ter na ti o nal Le gal Pro tec tion of the Ri ver Da nu be

Abstract: This pa per de als with the pro tec tion of the ri ver Da nu be on in ter-
na ti o nal le vel. The most im por tant le gal act in this fi eld is the Con ven tion on 
co o pe ra tion for the pro tec tion and su sta i na ble use of the Da nu be ri ver, which 
was adop ted in So fia in 1994. It sti pu la tes a system of su per vi sion and co o pe ra tion 
among sta tes. The Con trac ting Par ti es to the Con ven tion ex chan ge the ava i la ble 
in for ma tion on the ge ne ral con di ti ons of the ri ve ri ne en vi ron ment wit hin the 
catchment area of the Da nu be Ri ver, ex pe ri en ce ga i ned in the ap pli ca tion and 
ope ra tion of the best ava i la ble tec hni qu es and re sults of re se arch and de ve lop ment, 
emis sion and mo ni to ring da ta, me a su res ta ken and plan ned to be ta ken to pre vent, 
con trol and re du ce tran sbo un dary im pact and ot her is su es. The Con ven tion esta-
blis hed In ter na ti o nal Com mis sion for the Pro tec tion of the Da nu be Ri ver which 
de als with the re a li za tion of the aims and pro vi si ons of this Con ven tion. It ela bo-
ra tes pro po sals and re com men da ti ons ad dres sed to the Con trac ting Par ti es. 

Keywords: en vi ron ment, Da nu be, Con ven tion on co o pe ra tion for the pro-
tec tion and su sta i na ble use of the Da nu be ri ver, In ter na ti o nal Com mis sion for 
the Pro tec tion of the Da nu be Ri ver. 
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