
Пројекат суфинансира Европска унија (ERDF и IPA фондови)
Ова брошура је израђена у оквиру Дунавског транснационалног програма уз подршку 
Европске уније (Европски фонд за регионални развој и Инструменте за претприступну
помоћ) и суфинансирана од стране Мађарске.

 

JoinTisza — Побољшање сарадње у
планирању управљања сливовима и
превенцији ризика од поплава ради
побољшања статуса вода слива Тисе

Пет земаља,
један слив, 
један приступ

 
   
    
 



Укратко

Трајање пројекта: 
јануар 2017 – јун 2019

Донатор: 
Пројекат суфинансирају ЕУ
(ERDF и IPA фондови) и
пројектни партнери

Буџет: 2.254.126 EUR

Географски обухват::
Мађарска | Румунија |
Србија | Словачка |
Украјина

Пројекат JOINTISZA је
фокусиран на
интеракцију између два
кључна аспекта
управљања водама –
управљање сливом
(RBM) и заштиту од
поплава – узимајући у
обзир релевантне
заинтересоване стране
које имају кључну улогу
у процесу планирања
управљања сливом Тисе.

Пројекат JOINTISZA окупља 17 партнера из пет
земаља које деле воде на сливу Тисе, који су
спремни да раде на припреми новелираног
Интегралног Плана управљања сливом реке
Тисе (ITRBMP).

Први корак ка остваривању овог циља биће
карактеризација слива, која укључује процену
статуса вода и ажурирање информација о
значајним питањима за управљање водама.
Паралелно ће се извршити процена потреба за
водом и статуса подземних вода. Затим ће бити
предложене мере које ће подржати
уравнотежено управљање водама и постизање
доброг статуса вода. Пројекат ће такође
обезбедити да планирање управљања ризицима
од поплава буде чврсто уграђено у поступак
планирања управљања сливом захваљујући
изради стратешког документа о интеграцији
ITRBMP и Плана управљања ризицима од
поплава за слив Тисе.

Пројекат настоји да нађе решења за заједничке
изазове идентификоване у сливу реке Тисе,
укључујући прекомерно коришћење, измене
водног режима, загађење и интензивиране
поплаве појачане климатским променама.
Разматра међународну димензију ових питања и
може бити замајац како би се питања
координирано решавала на прекограничном
нивоу. Платформе Међународне комисије за
заштиту реке Дунав (ICPDR) – Група за Тису и
Стратегије ЕУ за дунавски регион (EUSDR) –
приоритетне области Обнављање и одржавање
квалитета вода (PA4) и Управљање еколошким
ризицима (PA5) изградиће мост између кључних
актера за трансфер информација са стручног
нивоа на ниво политика.

17

партнера

5

земаља

2

пилот активности

Спровођење пројекта JOINTISZA ће обезбедити следеће резултате:
● побољшан географски информациони систем (GIS);
● смернице за најбоље управљање водама у урбаним подручјима и

организовање одговарајућих обука;
● водич о проблемима у вези са количином воде, узрокованим климатским

променама, као помоћ у превазилажењу изазова;
● коначни нацрт новелираног ITRBMP; и
● стратегија укључивања и учешћа јавности.

Главни резултат пројекта биће новелирани коначни нацрт ITRBMP, који већ
обухвата примарне аспекте Директиве ЕУ о поплавама.

Две пилот активности омогућиће да укључени актери развију приступе који су без
преседана у сличном окружењу и да својим резултатима допринесу новелираном
плану управљања.

Управљање водама у
урбаним подручјима

Развијање процесно
оријентисаног алата за
подршку одлучивању у
управљању водама у
урбаним подручјима.

ПилоТ 

1

Управљање сушама

Истраживање проблема
везаних за количину
воде, изазваних
климатским променама
на Средњој Тиси
(Мађарска)

ПилоТ 

2

Дугорочни циљ пројекта биће стварање замајца за побољшање примене
Директиве ЕУ о поплавама и Оквирне директиве о водама ЕУ, укључујући четири
специфичне групе: национална водна администрација, истраживачки институти у
области вода, међународне организације и друге заинтересоване стране и, НВО.



Сваке године,
крајем пролећа или
почетком лета, Тиса
цвета појавом
милиона инсеката
(Palingenia
longicauda). Познат
као Тиски цвет, он
је највећи од своје
врсте у Европи.
Годишња појава
ових ефемерних
водених инсеката је
индикатор чистих,
незагађених вода.

Румунија 46,2%

Србија 6,6%

Словачка 9,7% Украјина 8,1%

Да ли сте знали?

Мађарска 29,4%

Тиса је 
најдужа 
притока Дунава 
и највећи 
подслив слива 
Дунава.

Удео (%)  слива Тисе по 
потиским земљама:



 

САЗНАЈ ВИШЕ О ПРОЈЕКТУ

JoinTisza
www.interreg-danube.eu/jointisza

КОНТАКТИРАЈТЕ НАС:
Вођа пројекта JoinTisza
Balázs HORVÁTH
Телефон: +36 1 225 44 00 локал: 10330
Имејл: jointisza@ovf.hu

Национални контакти за пројекат JoinTisza
Бранислава МАТИЋ 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 
Београд 
Имејл: branislava.matic@jcerni.co.rs

Партнери: Државна дирекција за водопривреду,
Мађарска (водећи партнер) | Глобално партнерство
за воду Централна и Источна Европа, Словачка |
Међународна комисија за заштиту реке Дунав |
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Србија |
Министарство вода и шума, Румунија | Министарство
спољних послова и трговине, Мађарска | Национална
управа „Румунске воде“, Румунија | Национални
институт за хидрологију и водопривреду, Румунија |
Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“,
Србија | Регионални центар за животну средину за
Централну и Источну Европу, Мађарска | Институт за
воде, Словачка | Светски фонд за природу Мађарска

Придружени партнери: Министарство унутрашњих
послова, Мађарска | Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде – Републичка дирекција за
воде, Република Србија | Секретаријат Карпатске
конвенције, Аустрија | Државна агенција за водне
ресурсе, Украјина | Дирекција за водне ресурсе слива
Тисе, Украјина

Ратко БАЈЧЕТИЋ
Јавно водопривредно предузеће 
„Воде Војводине“, Нови Сад 
Имејл: rbajcetic@vodevojvodine.rs




