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ПРОТОКОЛ О ВОДИ И ЗДРАВЉУ УЗ КОНВЕНЦИЈУ О ЗАШТИТИ И КОРИШЋЕЊУ
ПРЕКОГРАНИЧНИХ ВОДОТОКОВА И МЕЂУНАРОДНИХ ЈЕЗЕРА

- Р.С ратификовала Конвенцију 2010.
- Протокол усвojeн 1999. гoдинe нa Tрeћoj министaрскoj
кoнфeрeнциjи o живoтнoj срeдини и здрaвљу у Лoндoну,
а ступио на снагу 2005. године
- РС ратификовала Протокол 2013.
године
Први званични споразум
осмишљен са циљем смањења
болести које се преносе
водом кроз унапређено
управљање водом
Регионална канцеларија СЗО за Европу и УНЕЦЕ
заједно спроводе и координишу активности на
имплементацији Протокола (СЗО се бави његовим
здравственим аспектом, док је УНЕЦЕ надлежна за
легални оквир и процедурални аспект).
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Промоција на локалном нивоу


Надлежна Министарства презентовала су ПВЗ у општинама,
благовремено информишући јавност о значају Протокола о
води и здрављу за Србију, као и о улази локалних органа и
инстуција у процесу спровођења



Одредбе Протокола налажу: учешће јавности на свим нивоима
одлучивања : националном, регионалном, и локалном нивоу
(члан 10) ,



Дефинисање приоритета и активности на локланом нивоу,



Подизање свести о правима на воду, адекватним обавезама
физичких и правних лица и институција

Архус центар –промоција у
Чачку

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОТОКОЛА О ВОДИ И ЗДРАВЉУ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Заједничко тело координирано од стране Министарства здравља
одлучује и спроводи мера и активности значајне за
имплементацију Протокола о води и здрављу,

 примeр мултисeктoрскe сaрaдњe
прoширeно прeдстaвницимa и других министaрстaвa
(- Mинистaрствo држaвнe упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe,
- Mинистaрствo грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe
- Министарство просвете, науке и технолошког развоја
- Инжењерска комра
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- РЕДАСП

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОТОКОЛА О ВОДИ И
ЗДРАВЉУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ



Дефинисани циљева и циљни датуми



Предлог циљева и циљних датума достављен
министарствима и институцијама на усвајање



Монографија “Спровођење Протокола о води и
здрављу у Републици Србији – Анализа стања”



http://www.sepa.gov.rs/download/Protokol_o_vodi_i_zdravlju
_Analiza_stanja.pdf

Ниш,
23.11.2
016.
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Оргаизације цивилног друштва (ОЦД)
и Протокол о води и здрављу


ЦД су одиграле значајну улогу у настанку Протокола о
води и здрављу,


ЦД су активно учествовале у консултацијама у изради
нацрта Протокола, као и у процесу саме промоције


ЦД и даље дају завидан допринос у спровођењу мера и
активности дефинисаних у ПВЗ

Партнерства у спровођењу


окалне заједнице и НВО сектор


ладини органи и организације на
националном, регионалном и локланом
нивоу


ас медији


редставници међународних организација

ПРОТОКОЛ О ВОДИ И ЗДРАВЉУ
ДРУГИ СПОРАЗУМИ

* Миленијумски циљеви развоја 2000-2015.
* циљеви Парма декларације (Дек. Остраве) са посебним фокусом на
здравствени значај воде за пиће и њену редовну контролу
(приоритетно у школама и институцијама где бораве деца, као и у
сеоским водоводима), спроводиже се и у наредном периоду,

* ЦИЉ 6
Осигурати приступачност и одрживо управљање
водом и канализацијом за све
Ниш,
23.11.
2016.

11

Веза ПВЗ и Агенде 2030
постизање циљева Протокола ЗАХТЕВА додатне
напоре, ефикаснији приступ и јача међусекторска
партнерства
Циљеви које је Србија поставила ради спровођења
ПВЗ, сасвим су и складу са Циљем бр 6: "Осигурати
доступност и одрживо управљање водама и
санитацијое за све«
Спровођење других програма и иницијатива у вези
са ПВЗ, је подршка имплементацији циљева
одрживог развоја који се односе за воду,
санитацију и здравље: посебно Циљ 1 који се
односи на сиромаштво, циљ 2 на побољшање
исхране, циљ 4 на правичан квалитет образовања,
циљ 11на одрживе и здраве градове и циљ 13 за
Ниш,
борбу против климатских промена
23.11.2
12
016.

Национални циљеви Протокола
имплементација кроз пројекте


Спровођење анализе стања (ситуационе анализе) водоснабдевања
у сеоским срединама (планирана за 2016., СЗО подршка и “in –
kind” допринос ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ и локалних самоуправа)



Направити процену стања и потребних инвестиција за унапређење
водоснабдевања у објектима где бораве деца, а које се снабдевају
из сопственог извора водоснабдевања (бунар или извор) или су
прикључене на јавне водне објекте (кроз пројектне активности на
локалном нивоу у току 2016. год.)



Направити процену стања и потребних инвестиција за унапређење
приступа санитарној опреми, адекватне диспозиције отпадних
вода и редовно пражњење септичких јама у објектима где бораве
деца. (кроз пројектне активности на локалном нивоу у току 2016.
год.)
Ниш,
23.11.
2016.
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Ситуациона анализа приступа здравој пијаћој води и санитацији за децу
основних школа у сеоским подручјима територије Шумадије и Поморавља

Ситуациона анализа приступа здравој пијаћој води и
санитацији за децу основних школа у сеоским
подручјима територије Шумадије и Поморавља



Носилац пројекта: РЕДАСП



Извор финансирања Република Србија, Министарство пољопривреде
и заштите животне средине донаторским средствима Владе Републике
Италије, Министарство за животну средину, копно и море



Вредност пројекта105.843,69 € и 141.567,96 РСД



Период реализације Фебруар – Децембар 2016. године



Општи циљ Допринос остварењу националних циљева, који су део
акционог плана на Спровођењу Протокола о води и здрављу у
Републици Србији.



Специфични циљ:Израда ситуационе анализе (ГАП анализа) приступа
здравој пијаћој води и санитацији за децу основних школа, као и
санитарни надзор објеката у сеоскиим подручјима Шумадије и
Поморавља, са прелиминарном проценом инвестиције
EEYH Side Event, Geneva November
2016, Meeting of Parties to the PWH

DA LI SMO
SPREMNI ZA
IZAZOV?

HVALA NA
PAŽNJI!
biljana.filipovic@ekologija.gov.rs

