EU.WATER

“ТРАНСНАЦИОНАЛНИ

ИНТЕГРИСАНИ
МЕНАЏМЕНТ ВОДЕНИМ РЕСУРСИМА У
ПОЉОПРИВРЕДИ
ЗА ПОТРЕБЕ ХИТНЕ
КОНТРОЛЕ ЕВРОПСКИХ ВОДА”

ИЕП, БЕОГРАД ЈЕ ЗАВРШИО ОБРАЗОВНЕ
АКТИВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ПАНЧЕВА
У периоду од децембра 2010 до фебруара 2011
Институт за економику пољопривреде из
Београда, у сарадњи са ПДС Институтом "Тамиш"
из Панчева, организовао је први циклус обуке у
Панчеву у 12 месних заједница који припадају
српској пилот области, заправо који су под
испитивањем у EU.WATER пројекту.
О великом успеху иницијативе сведочи изузетно
велики број учесника, њих око 180! Тренинзи су
били намењени пољопривредницима како би им
се пренела управљачка знања и пракса
дефинисана у EU.WATER методологијама и
техникама преко имплементације одговарајућих
пилот акција.
Циљ едукација је да се дају инпути локалним
експератима како би се учиниле одговарајуће
реформе у пољопривредним процесима и
побољшао процес руралног управљања у
пројектним подручјима. Теме едукације су биле:
1. Циљ EU.WATER пројекта са аспекта
земљишних и водених ресурса у региону Југоисточног Баната на територији Панчева. 2.
Примена резултата анализе земљишта и воде кроз
примену принципа и стандарда Директиве о
нитратима 91/676 (Директива 91/271) и Директиве
о водама 200/60, као и стандардима прописаним
од ЕУ. 3. Потреба истраживања
квалитета
земљишта и воде и имплементације савремених
знања и техника.
Едукацију су вршили из ИЕП-а др Владана
Хамовић, Пројект координатор, и мр Предраг
Вуковић, асистент координатора. Из института
Тамиш њихов Директор Милета Станковић.
Позиви за полазнике курса су били телефоном,
е-маилом,
у
складу
са
асоцијацијама
пољопривредних произвођача које сарађују са
ИЕП-ом на пројекту.

Табела 1. Распоред едукативних активности
Бр.

Месна заједница

Датум

Време

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Банатски Брестовац
Војловица
Горњи Град
Иваново
Омољица
Старчево
Качарево
Глогоњ
Банатско Ново Село
Јабука
Долово
Стари Тамиш

13 Дец. 2010
15 Дец. 2010
15 Дец. 2010
17 Дец. 2010
17 Дец. 2010
22 Дец. 2010
12 Јануар 2011
17 Јануар 2011
18 Јануар 2011
21 Јануар 2011
25 Јануар 2011
08 Феб. 2011

12:00
17:00
19:00
12:00
14:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
11:45

ПРОМОЦИЈА “СТУДИЈЕ I”,
Дана 28. фебруара 2011 године у просторијама
Института “Тамиш“ одржана је промоција “Студије
I“ и уједно конференција за новинаре од стране
Института за економику пољопривреде из Београда
као
руководиоца
EU.WATER
пројекта
(„Транснационални
интегрисани
менаџмент
воденим ресурсима у пољопривреди за потребе
хитне контроле Европских вода“) за подручје
Републике Србије и Института “Тамиш“ као
домаћина
конференције
Бројне
пристутне
представнике медија у име Института за економику
пољопривреде из Београда поздравио је директор
Проф. др Драго Цвијановић, а у име Института
„Тамиш“ његов директор Милета Станковић. У
уводној речи Милета Санковић је објаснио потребу
и значај оваквог пројекта, посебно на подручју
града Панчева које је оптерећено еколошким
питањима која су узрокована све већим загађењем и
емисијом штетних материја у земљиште и воду.
Директор Института за економику пољопривреде
из Београда Проф. др Драго Цвијановић представио
је пројекат, његове циљеве, распоред планираних
активности и занчај. Посебн акценат у излагању
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стављен је на „Студију I“ у којој је акценат стављен
на Директиву о нтиратима 91/676 ЕЕЦ, Директиву
о водама 2000/60 и ГИС карте које су урађене у
првој години пројекта. Милета Станковић изнео је
своја запажања у вези актуелне проблематике
загађења животне средине, а првенствено
земљишта и воде на подручју града Панчева и
представио ГИС систем који би требало да се
имплементира на његовој територији. Присутни
новинари и локални званичници интересовали су се
за досадашње активности на пројекту, изнели
актуелне проблеме и исказали спремност на
сарадњу. Делегацију Института за економику
пољопривреде на промоцији представљали су
Директор института Проф. др Драго Цвијановић
(руководилац пројекта), Мр Предраг Вуковић
(асистент кординатора пројекта) и Велибор
Потребић дипл. инж. – Мастер

Циљна област пројекта терторија Панчева

ДЕЛЕГАЦИЈА ИЕП-А БЕОГРАД НА IAE,
„ЧЕТВРТОМ НАУЧНОМИ ТЕХНИЧКОМ
ПАРТНЕРСКОМ ФОРУМУ – УПРАВНИ
ОДБОР СКУПА " У РОВИГУ, ИТАЛИЈА.
Делегација ИЕП-а, Београд као део својих редовних
активности на пројекту " EU.WATER " у периоду
од 19 - 20. маја 2011 учествовала је на "4. научнаом
и техничком Партнерском Форуму - састанку
Управног одбора"; у Ровигу, Италија. У делегацији
из Србије били су Проф др Драго Цвијановић,
директор ИЕП-а, Мр Предраг Вуковић,. Асистент
координатора и Велибор Потребић дипл. инж. мастер, истраживач у пројекту. Након уводног
говора одборника за економске активности, тим је
био фокусиран на представљање коначних
резултата мапа угрожености нитратима у пилот
областима и разговарима о транснационалној
Стратегији интегрисаног управљања водама у
пољопривреди. Стратегија представља црвену
линију која повезује све активности и кључпројекта. EU.WATER пројекат је почео од анализе
вода у угроженим областима које су откривене у
сваим регионома, преко мапа угрожености и
"кодекса добре пољопривредне праксе", који су
прикупљени путем техничких упитника. Заиста,
изгледа очигледно да заједничка стратегија мора
бити подржана на основу консолидоване научне
основе и мора да буде прихваћена од стране
политичара. У исто време, заједничка стратегија не
може да предлаже радикалне промене усмерене на
традиционалну
пољопривредну
праксу,
у
противном локални адаптацијони план се не може
применити од стране локалних власти али и
пољопривредника. Учесници су закључили да би
имплементација, на завршном делу пројекта
практичних радњи и грантова механизама за
увођење нових технологија и нових производних
система у пољопривреди осигурала мање
интервенције и повезала би руралне заједнице са
великим инвестицијама које ће имати континуитет
после Пројекатних закључака.
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