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Meђународни  научни  форум  “Дунав  –  река  сарадње”  (МНФ”ДРС”),  
интердисциплинарно  удружење  експерата  и  истраживача  посвећених 
унапређењу  међународне  сарадње  у  области  одрживог  развоја  и  одрживог 
коришћења  природних  и  културно-историјских  ресурса  у  сливу  Дунава 
организује своју 

24. међународну научну конференцију 

24. септембра 2013 у Београду

уз обележавање 

СВЕТСКОГ ДАНА РЕКА   и   ДАНА ЕВРОПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

под насловом

ВОДА И КУЛТУРА – 2013

Циљ ове конференције је да промовише значајне пројекте и пројектне идеје у 
области одрживог развоја Србије. 

Конференција се одржава у сали Института за међународну политику и 
привреду, Македонска 25.
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9,30   –   10,30              Свечано отварање са поздравним и уводним говорима  :

   Проф. др Милан Бачевић, министар природних ресурса, рударства и 
    просторног планирања  (чека се потврда)

   Мр Драган Дунчић, директор Републичке агенције за просторно планирање    

   Горан Шеховић, заменик директора Агенције за европске интеграције и 
    сарадњу са удружењима 

   Др Душко Димитријевић, директор Института за међународну политику и 
    привреду, у својству домаћина Конференције

    Др Едита Стојић Карановић, председница Међународног научног форума 
  “Дунав – река сарадње” о циљевима и програму рада Конференције

*

У оквиру одговарајућих радних седница биће разматране и актуелне пројектне 
идеје, као што су предлог пројекта „Београд на води“, идејни пројекат Програма 
кандидатуре Града Београда за Европску престоницу културе 2020, али и стара 
пројектна идеја повезивања Дунава са Егејским морем преко Мораве и Вардара. 

10,30 – 16,30                        Радне седнице  :    

I  –  ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ВОДНИХ ТОКОВА 

У оквиру ове седнице биће разматране теме из области водног саобраћаја 
обнављања и одржавања квалитета вода, о управљању еколошким ризицима.1

− Мр Драган Дунчић и Јелена Лукић (Републицка агенција за просторно 
планирање): 
Пројекат изградње канала Дунав-Морава-Вардар-Егејско море

1  Када  је  реч  о  речном  саобраћају  потенцијал  Дунава  може  бити  боље  искоришћен 
унапређивањем  мултимодалности,  инфраструктуре,  управљања  логистиком,  увођењем 
иновативно  конструисаних  пловила,  савремених  компјутеризованих  навигационих 
средстава...  Али  одрживо  коришћење  водног  реурса  подразумева  пре  свега  управљање 
водама, које је кључно питање за Дунавски регион, нарочито зато што вода не познаје границе 
и зато што управљање водама захтева добру координацију и чврсту сарадњу земаља и између 
сектора. Такође, честе појаве екстремних временских феномена, при чему вода има кључну 
улогу  у  овом  региону  могу  довести  до  повећаног  варирања  у  нивоу  воде  што  ће  имати 
директне последице на грађане и привреду. Учесталост и интензитет поплава с једне стране, 
али и суша, шумских пожара, олуја, ерозија, залеђивање и недостатка воде с друге стране, 
вероватно ће представљати највеће проблеме у наредним годинама.  Прекомерна топлота и 
оскудица воде, такође представљају значајне проблеме, како за свакодневни живот људи, тако 
и за пољопривреду, индустрију и рекреативне активности. 
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− Проф. др Стеван Прохаска и Проф. др Слободан Петковић (Институт 
за водопривреду "Јарослав Черни"):
Приказ хидролошких и хидро-морфолошких параметара реке Мораве 
са аспекта пловидбе

− Слађана  Стојановић  (Природно-математички  факултет,  Департман  за 
географију, туризам и хотелијерство, Универзитет Нови Сад): Анимација 
у наутичком туризму Београда

− Проф.  др  Јован  Бојковски (Факултет  ветеринарске  медицине, 
Универзитет у Београду): 
Биолошки загађивачи животне средине

− Раде Милутиновић (дипл. инж. “Хидробиро” АД Нови Сад):
Доктрина ППУ - могуће решење проблема сувишних отпадних водa

− Мара  Влајковић  (Магистар  техничких  наука  за  животну  средину, 
Санитарно Еколошко Друштво, Београд):
Едукације о заштити вода за предшколце у ПУ Раковица

− Расправа и закључци I радне седнице

*

II –  ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ У ДУНАВСКОМ 
РЕГИОНУ

У оквиру ове седнице биће разматране теме из области промовисања културне 
баштине развојем туризма и унапређењем контаката међу људима.2

− Никола  Цветковић (Географски  факултет,  Београдски  Универзитет): 
Интегрални приступ ка валоризацији културне баштине уз Дунав у 
Београду 

− Проф. др Жужа Часар (Zsuzsa Császár, Универзитет у Печују, Мађарска) 
и Флора Месарош (Flóra Mészáros, Sorbonne Paris):
The Impact of the Project 'Pécs – the European Capital of Culture in 2010' 
on Urban Development and Cultural and Artistic Life  

− Прoф. др Вeлимир Љ. Ћeримoвић (Унивeрзитeт „Униoн - Никoлa 
Teслa“, Aрхитeктoнски фaкултeт, Бeoгрaд): 
Kултурно-парковно наслеђе у србском подунављу

2  Повезан са културом и наслеђем,  туризам пружа све већи допринос развоју у региону. 
Области развоја туризма,  туристичке инфраструктуре и унапређивања туристичких услуга, 
укључивањем културног наслеђа и интеркултурног дијалога су међусобно повезане теме. 
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−  Јасмина Вујовић (дипл. инж. Арх., Завод за заштиту споменика културе у 
Панчеву): 
Непокретно културно наслеђе Јужног Баната

− Лорана  Маловић (дипл.  географ-туризмолог,  Маст.  историчар 
умјетности,  Туристичка  организација  Републике  Српске,  Босна  и 
Херцеговина):  
Туристичка валоризација културно-историјског и природног насљеђа 
- Туристичке вриједности ријеке Дрине и њених обала

− Јасминка Петрашковић Џуклевски (Удружење грађана ЕТНО-ЕКО 
Госпођин Вир): 
Локални економски развој и туризам на подручју Ђердапа (село 
Добра)

− Расправа и закључци II радне седнице

*

III – Изградња партнерства привреде, владиних и невладиних организација 
успостављањем "Међународног пословног клуба за слив Дунава"

У оквиру ове седнице биће разматране теме из области развоја друштва кроз 
истраживање,  образовање  и  информационе  технологије,  подршке 
конкурентности предузећа, улагања у људе и вештине.3

− Др  Едита  Стојић  Карановић (Научни  саветник,  председница 
Међунароног  научног  форума  "Дунав  –  река  сарадње):  
Значај  партнерства привреде, владиних и невладиних организација, 
искуства МНФ“ДРС“    

− Представљање донатора конференције

− Размена мишљења учесника конференције  о  партнерству привреде, 
владиних и невладиних организација

− Расправа и закључци III радне седнице
 

3  Доприноси  паметном расту  пошто  подржава све  три  теме  овога  циља:  иновацију  кроз 
побољшање оквирних услова за претварање идеја у тржишне производе и услуге; образовање 
кроз  побољшање  људског  капитала  у  региону;  и  дигитално  друштво,  кроз  побољшање 
приступа Интернету и доступности електронских садржаја.
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18,00 – 20,00                        Крстарење Дунавом и Савом   -

- уз излагање проф. Јована Ђорђевића , (писца романа: „Шарени свет казивања“ 
1,2,3 и 4, „Тајна великог блага“, „Лепота вековног стварања“) 
на тему „Културна и историјска баштина Београда“. 

Излагање у току пловидбе обухвата 
1. Кратку историју Београда, са освртом на првог српског владара Београда 
краља Драгутина и Београда из доба деспота Стефана Лазаревића;
2. О значајним личностима које су пловиле нашим делом Дунава;
3. О Дунаву, као једној од четири рајске реке по Библији;
4. О Варош капији, Саборној цркви и капијама Београда.
Итинерер:
Јахтинг клуб Кеј - акваторијум Ратне морнарице - Небојша кула - С.Ц. 25.Мај – 
Ушће – Калемегдан - Саборна црква-  Лука Београд -Музеј Савремене уметности 
- Бранков мост - Железнички мост - Јахтинг клуб Кеј.

*

ЗАХВАЛНОСТ:

Су-организатори ове  конференције  су  Републичка агенција  за  просторно 
планирање и Институт за међународну политику и привреду. Одржавање 
конференције су помогли и донатори:

Водопривредно   Водопривредно   
предузећепредузеће     

ВЕЛИКА МОРАВА д.о.о.ВЕЛИКА МОРАВА д.о.о.
 

CENTAR ZACENTAR ZA  
KONTROLU IKONTROLU I  
ISPITIVANJEISPITIVANJE

Danila Ilića 2
11000 Beograd

Међунарони научни форум „Дунав – река сарадње“ изражава своју велику 
захвалност су-организаторима и донаторима.

*
Напоменa: 
За сва додатна питања уколико не нађете одговор на сајту www.danube-cooperation.com, 
можете се обратити преко мејла: forumdanube@yahoo.com, или телефоном на 063 661897. 

Контакт особа: Едита Стојић Карановић
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