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УТИЦАЈ ЕВРОПСКОГ КОРИДОРА 7 
НА БЕЗБЕДНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Сажетак: У раду се полази од карактеристике европског Коридора 7 
кроз географску и демографску димензију, како уопште, тако и оног дела 
који се односи на Србију. Том приликом ће се анализирати географске и 
демографске димензије реке Дунав и земаља дунавског слива, са аспекта 
који је везан за безбедност Републике Србије. Циљ рада је да се укаже 
на безбедносне проблеме (изазови, ризици и претње) који проистичу или 
могу да проистекну у блиској и даљој будућности проласком европског 
Коридора 7 кроз нашу земљу. Поред безбедносних проблема који су дефи-
нисани Стратегијом националне безбедности, анализирани су и безбед-
носни проблеми који препознати Стратегијом Европске уније за Дуна-
вски регион (синоним: европски Коридор 7). 

Кључне речи: безбеднст, безбедносни проблеми, Дунав, Европска 
унија, коридор, Република Србија 
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УВОД

Безбедност Србије је у последње време у већој мери обележена новим 
безбедносним кретањима у свету, а која је у потпуности условљена про-
цесом глобализације, односно негативним ефектима које процес глоба-
лизације носи са собом. Тако је безбедност, из уобичајено војне сфере, 
проширена и на друге области, првенствено економску, енергетску и 
еколошку безбедност, укључујући безбедност појединца и друштва и 
државе у целини. Глобализација је наметнула интензивнију економску 
и културну сарадњу између држава, а та међузависност у суштини је 
веома битна за смањивање ризика сукобљавања између држава. Наиме, 
у основи сваког сукоба леже противречни или различити интереси су-
кобљених страна, а ако су оне узајамно повезане и зависне, мања је ве-
роватноћа да до тих сукоба и дође. У складу са тим, Србија је врло јасно 
истакла своју војну неутралност и европску перспективу, кроз јасан и 
недвосмислен пут ка Европској унији. 

Европска унија, а посебно земље које припадају дунавском сливу 
показале су последњих година значајно интересовање за европски Ко-
ридор 7 (Дунавски коридор), који представља један од најважнијих ев-
ропских развојних потенцијала и полазиште за многе идеје и пројекте 
усмерене на интеграцију Европе. Уважавајући чињеницу да дунавска 
проблематика све више добија обележја унутрашњег развојног питања 
Европске уније, те да Европска унија и иначе постаје стални заједнички 
именитељ свих данас релевантних подухвата на Дунаву, сврсисходно би 
било да Србија препозна значај и учествује у њеном спровођењу. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕВРОПСКОГ КОРИДОРА 7

Европски Коридор 7 или Дунавски коридор један је од најважнијих 
европских путева, а заједно са рекама Рајном и Мајном и изграђеним 
каналом који их повезује представља најважнији водени пут на конти-
ненту. Каналом Рајна–Мајна−Дунав практично су спојени с једне стране 
Северно море и Атлански океан и с друге стране Црно море, односно 
луке на западу и истоку Европе, у Холандији и Румунији. Највећи део 
тог канала чини река Дунав и она практично представља виталну везу 
између Западне Европе и земаља Централне и Источне Европе.

Река Дунав има веома велики значај за Србију, јер својим током по-
везује државе кроз које пролази, а протиче кроз 10 држава (или чини 
границу), и то: Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Хрватску, Ср-
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бију, Румунију, Бугарску, Молдавију и Украјину. Веома важне луке на 
Дунаву, а самим тим и на Коридору 7, јесу: Улм, Регензбург и Пасау у 
Немачкој, Линц и Беч у Аустрији, Братислава у Словачкој, Будимпешта 
у Мађарској, Нови Сад, Београд, Панчево и Прахово у Србији, Видин и 
Русе у Бугарској, Ђурђу, Браила и Галац у Румунији и Измаил у Украјини.

Географске карактеристике

Дунав је најдужа река у Европској унији и друга река по дужини у Ев-
ропи након Волге. Настаје у Шварцвалду од својих изворишних кракова 
Берге и Бригах, код града Донауешингена, на 1.078 м висине. Дунав из 
Баден-Виртемберга, где пролази кроз Сигмаринген и Улм, улази преко 
Баварске (Регензбург и Пасау) у северну Аустрију (пролазећи кроз Линц 
и Беч), па кроз југ Словачке, где пролази кроз Братиславу, прелази пре-
ко Мађарске (кроз Будимпешту) од севера према југу и улази у источну 
Хрватску (пролазећи крај Вуковара) и северну Србију. Пролазећи кроз 
Београд, река касније ствара границу између Србије и Румуније, па кас-
није и између Румуније и Бугарске, након чега се улива у Црно море у 
Румунији, стварајући велику делту на граници с Украјином. Молдавија 
је 1990. године добила приступ на отприлике 300 м леве обале реке код 
Гиургилиестја (између градова Галати и Рени).

Дунав је једина велика европска река која тече од запада према исто-
ку. Дугачак је нешто мање од 2.900 км и улива се у Црно море у подручју 
делте Дунава (површине око 4.300 км²) у Румунији и Украјини. За разли-
ку од осталих река, дужина Дунава мери се од ушћа до извора, а полаз-
ном тачком сматра се светионик у Сулини на Црном мору. Слив Дунава 
има површину од 805.000 км².

У нашој земљи, река Дунав протиче у дужини од 588 км и пловна је 
целим својим током, и то од км 1.433 (Бездан) до км 845 (Прахово) (Ги-
зовић, 2009: 70). У сливу Дунава у нашој земљи налазe се следеће реке: 
Тиса, Сава, Тамиш, Велика Морава и Тимок. С обзиром на то да скоро 
четвртина пловног Дунава пролази кроз нашу земљу и да протиче кроз 
10 држава (или чини границу), као и да Дунав чини природну границу 
између Србије и две суседне земље, може се закључити да европски Ко-
ридор 7 има изузетну важност како за привредни и економски проспе-
ритет Србије, тако и за њену безбедност.
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Демографске карактеристике

У сливу Дунава данас живи око 80 милиона људи. У домаћој литера-
тури користи се израз Подунавље − назив за подручја уз Дунав лоцирана 
у Србији и Хрватској. У Србији су то 17 градова и места, и то: Апатин, 
Бачка Паланка, Беочин, Футог, Ветерник, Нови Сад, Сремска Камени-
ца, Петроварадин, Сремски Карловци, Земун, Београд, Панчево, Сме-
дерево, Ковин, Костолац, Велико Градиште и Кладово, у којима живи 
1.655.150 људи (Републички завод за статистику, 2011: 15), а у Хрватској 
три: Борово, Вуковар и Илок. Међутим, осим места и градова који су на 
самом Дунаву, постоје општине које су везане за Подунавље, тј. Дунав. 
У Србији постоје 24 општине у Подунављу, у којима живи приближно 3 
милиона становника. 

С обзиром на укупан број становника, закључак је да у Подунављу 
живи нешто мање од половине укупног становништва Србије, што 
представља огроман утицај на целокупну нашу земљу у сваком погледу: 
безбедносном, привредном, економском и другом. Такође, велики број 
становника на ограниченом простору носи са собом и одређене ризике 
везане за екологију и заштиту животне средине.

БЕЗБЕДНОСНИ ПРОБЛЕМИ ЕВРОПСКОГ КОРИДОРА 7

Свеобухватна стратегија Европске уније за Дунавски регион ба-
зира се на три стуба: успостављању система безбедне пловидбе и раз-
воју транспорта и пратеће инфраструктуре, заштити животне средине 
и одрживом коришћењу природног богатства и економском развоју и 
јачању регионалне сарадње и партнерства у региону Подунавља.3 Без 
обзира на позитивне резултате у јачању безбедносног положаја Србије 
и даље постоје значајни безбедносни проблеми који се огледају кроз из-
азове, ризике и претње њеној безбедности, како уопште, тако и кроз ев-
ропски Коридор 7. Наиме, велики значај овог коридора за целу Европу 
представља са друге стране и потенцијални објекат угрожавања, ради 
евентуалне дестабилизације држава или региона Европске уније.

3     http://www.srbija.gov.rs/vesti/dokumenti_sekcija.php?id=126300, интернет, 06. јануар 2017.
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Тероризам

Тероризам се у Стратегији националне безбедности Републике Ср-
бије третира као „… један од највећих ризика и претњи за глобалну, ре-
гионалну и националну безбедност. Савремени тероризам је глобалан 
по свом обиму, а повезан је и са насилним верским екстремизмом. У 
условима глобалног тероризма, Република Србија може бити мета теро-
ристичког деловања, како непосредно тако и коришћењем њене терито-
рије за припрему и извођење терористичких акција у другим земљама“.4 

Као мете терористичког деловања које се налазе на притокама Ду-
нава или на самом Дунаву интересантни су само објекти од виталног 
значаја за безбедност Србије, чијим би угрожавањем могле да се нанесу 
несагледиве штете по Србију, а вероватно и по шири регион. Од најзна-
чајнијих објеката издвајају се: две рафинерије нафте (у Новом Саду и 
Панчеву) и две хидроелектране (Ђердап I и II) на Дунаву.

Рафинерије нафте у Новом Саду и Панчеву почеле су са радом 1968. 
године и део су енергетске компаније Нафтна индустрија Србије (у 
даљем тексту НИС). Од 2009. године, руска компанија „Гаспром њефт“ 
преузела је 51% акција НИС-а, а самим тим и управљање компанијом.5 
Тренутно, руска компанија „Гаспром њефт“ поседује 56,15% акцијског 
капитала НИС-a, док је 29,87% акција НИС-а у власништву Републике 
Србије. Остатак припада грађанима, запосленима, бившим запослени-
ма и другим мањинским акционарима.

У прошлости, рафинерије нафте су се градиле близу самог извора 
нафте или на местима где се нафта могла најлакше допремити, било 
бродом, железницом или нафтоводом или у центру потрошње (Ћерић, 
2012: 28). С обзиром на то да су највећа лежишта нафте код нас лоци-
рана у Банату: Мокрин, Кикинда, Елемир, Бока, Јаношик, Јерменовци и 
Локве, и у Бачкој: Келебија, Велебит и Палић (Ћерић, 2012: 28), али да су 
знатно мањег капацитета у односу на налазишта у свету, може се закљу-
чити да је главни разлог израде рафинерије нафте у Новом Саду и Пан-
чеву постојање европског Коридор 7 и његове транспортне могућности. 

До сада у свету није било честих терористичких напада на рафинерије 
нафте, иако такви напади могу имати огромне последице за безбедност 
одређене регије, односно државе. Ипак, потребно је издвојити бомбашки 
напад на рафинерију нафте Баиџи, близу Багдада, у Ираку, када су убије-
на два радника и уништен део нафтних постројења, у фебруару 2011. го-
дине.6 Снабдевање нафтом је било омогућено тек након више од недељу 

4    Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009, стр. 10.
5    http://www.nis.eu/, приступљено 04. јануара 2017. године.
6     http://www.bbc.co.uk/serbian/news/2011/02/110224_oilprice.shtml, приступљено 07. јануара 2017. године.
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дана, чиме је тек формирана коалициона влада била на великим мукама. 
Систем безбедности целе државе био је доведен у питање.

Самопроглашењем тзв. Исламске државе на територији Сирије и 
Ирака опште је позната чињеница да је основни извор прихода исла-
миста производња и дистрибуција нафте и нафтних деривата. Међутим, 
треба напоменути да заузимање наведених нафтних поља не може да се 
сврста у класичне терористичке акције, јер је овде основни циљ ширење 
Исламске државе и пљачка имовине, што се дефинитивно разликује 
од циљева терориста чији је основни циљ изазивање страха и панике. 
Рафинерије нафте у Србији могу бити мета терориста, како због мате-
ријалне штете која може да се изазове, тако и због последица, поготово 
еколошких које могу бити изазване оваквом терористичком акцијом. 

Хидроелектрана Ђердап I је изграђена на км 943,7 а Ђердап II на км 
8638 Дунава од ушћа у Црно море. Обе хидроелектране су изграђене 
заједничким капацитетима и у сарадњи између тадашње СФР Југосла-
вије и СР Румуније и представљају комплексан и вишенаменски хидро-
технички објекат. Кључна предност хидроелектрана јесте коришћење 
обновљивих извора енергије за стварање електричне енергије. Међу-
тим, њиховом изградњом, осим што се ремете природни изглед реке и 
околине, стварају се услови за велику опасност − разарање бране, како 
природним путем (потресом), тако и људским деловањем (рат, терори-
зам), јер сам квалитет градње, конструкција и одржавање бране није до-
вољна гаранција да је брана осигурана од оштећивања. 

У Србији је препознат значај борбе против тероризма на хидроелек-
транама. Тако је у октобру 2013. године изведена заједничка вежба „Дрина 
2013“, на језеру Перућац, поред хидроелектране Бајина Башта, на грани-
ци Републике Србије и Републике Српске. Вежбу су извели припадници 
Противтерористичке јединице МУП-а Републике Србије и Специјалне је-
динице полиције МУП-а Републике Српске, а циљ вежбе је био деловање 
у случају терористичког акта заузимања хидроелектране Бајина Башта у 
Перућцу и претње отварања свих испуста за воду или рушења хидрое-
лектране употребом експлозивних направа. О важности увежбаности је-
диница МУП-а за овакве ситуације позитивно су се изјаснили министри 
унутрашњих послова Републике Србије и Републике Српске9.

Као закључак намеће се размишљање да безбедност Србије није у ве-
ликој мери угрожена могућим терористичким актима са или преко од-
ређених пловила која саобраћају европским Коридор 7, али да постоји 

7    http://www.djerdap.rs/page/7, приступљено 08. јануара 2017. године.
8    http://www.djerdap.rs/sr/page/8/HEPS+%C4%90erdap+2, приступљено 08. јануара 2017. године.
9     http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:457864-Perucac-Uspesna-vezba-

specijalaca-Srbije-i-RS, приступљено 09. јануара 2017. године.
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реална шанса да дође до терористичке акције на неком од врло значај-
них објеката на Дунаву, јер би последице биле огромне по безбедност 
Србије. Оно што је најважније јесте да је препознат овакав вид терориз-
ма, да су надлежне институције препознале овакве терористичке акције 
као могућност угрожавања безбедности, као и да је отпочела обука сна-
га за адекватан одговор легитимних снага на евентуалне терористичке 
акције овог типа.

Поплаве

Дунав, са свим својим притокама, може да угрози безбедност Србије 
кроз поплаве. Иако је поплава елементарна непогода, она изазива ве-
лике економске и социјалне штете, доводи и до људских трагедија, па је 
веома важна превенција и остваривање конкретних корака како се та 
елементарна непогода не би догодила или како би се смањиле евенту-
алне последице. До сада су бројне генерације уложиле огроман труд из-
градивши врло значајне хидротехничке објекте (насипе, просеке речних 
кривина, канале, уставе, одводне системе, ретензије и др.).10 Међутим, 
борба против поплава стални је процес и захтева градњу нових одбрам-
бених објеката, како би се степен заштите подигао на виши ниво.

Заштита од спољних вода једна је од првих водопривредних делатности 
које су се појавиле. На подручју Војводине почеле су да се примењују почет-
ком XVIII века. Нарочито интензивни радови на изградњи насипа уз реке 
обављени су крајем XIX и почетком XX века. Као последица поплава на 
Дунаву 1965. године усвојен је јединствен принцип изградње и реконструк-
ције одбрамбених линија у Војводини на меродавну 1% велику воду (воду 
која се јавља једном у сто година). Битно је напоменути да одбрамбени си-
стеми, нарочито изградња насипа у циљу смањења простора у који се река 
разлива, осим што су повећали одбрамбену безбедност подручја, довели су 
и до повећања нивоа великих вода. У последњих стотинак година ванредне 
одбране од поплава просечно су се јављале сваких 7 година.

Последице поплава су различите и обухватају широк спектар социо-
економске сфере живота, као што су:

1. Привреда: економски губитак у поплавама је велики. Тако, на при-
мер, поплаве које су задесиле Србију током пролећа 2014. године иза-
звале су материјалну штету у износу од 1,4 милијарди евра.11 Последице 
поплава би вероватно биле и теже да хидроелектране на Дунаву нису 

10    Одбрана од поплава, стручно-информативна брошура, Воде Војводине, Нови Сад, 2010, стр. 1.
11     http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Izvestaj-o-proceni-potreba-za-oporavak-i-

obnovu-posledica-poplava.pdf, приступљено 09. јануара 2017. године.
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пропуштале максималну количину воде и тако омогућиле да Дунав при-
ми сву воду из слива река које су припадале поплављеном подручју. 

2. Околина: поплаве могу довести до оштећења путева, мостова или 
колапса саобраћаја и загушења, што може утицати на свакодневни рад 
становништва. Такође, превише воде може да проузрокује штете на 
пољопривредном земљишту. У тим поплавама 2014. године поплављено 
је око 900.000 хектара земље, оштећено је или уништено више стотина 
мостова, више стотина километара путева и пруга (од последица попла-
ва и од последица клизишта), више стотина јавних и пословних објеката 
и више хиљада објеката за становање (кућа и стамбених зграда).12

3. Људи: постоји велика могућност да дође до смрти људи у поплавама. 
У напред наведеним поплавама привремено је евакуисано више десетина 
хиљада лица, а од последица поплава и клизишта страдало је 57 лица.

4. Болест: поплаве обично доносе заразне болести, а честа је поја-
ва грознице, плућне куге, дизентерије, прехладе итд. У оним областима 
где дође до нестанка електричне енергије, тровање храном је уобичајена 
појава, јер се храна не може одржати смрзнутом.

Србија је од давнина препознала значај одбране од поплава. Пре-
вентивно деловање у периоду наиласка великих вода (спољних и уну-
трашњих) и предузимање појединих радњи, начин осматрања и евиден-
тирања хидролошких и других података, прогноза појава, обавештавања 
и остале радње − утврђени су и прописани одговарајућим законским и 
подзаконским актима. Мере и радови за одбрану од поплава на одређе-
ном, тј. угроженом подручју утврђују се општим и оперативним планом 
за одбрану од поплава, који морају бити међусобно усклађени.

Европска унија већ увелико ради на заштити од поплава. Њена Ди-
ректива о поплавама даје законски оквир за координисани приступ 
процени и управљању ризицима од поплава. То значи да Акциони пла-
нови за заштиту од поплава морају бити формулисани на нивоу подсли-
ва, како би на крају дошло до усвајања јединственог Плана за управљање 
поплавама дуж читавог тока Дунава. Акциони планови за поплаве су 
већ усвојени за 17 подсливова,13 током 2015. године урађени су и Плано-
ви за управљање ризицима од поплава (Вукмировић, 2011).

На основу наведеног, може се закључити да је заштита од поплава 
законски регулисана у Србији и осим што је фактичка нужност, она је и 

12     http://www.obnova.gov.rs/uploads/useruploads/Documents/Izvestaj-o-proceni-potreba-za-oporavak-i-
obnovu-posledica-poplava.pdf, приступљено 09. јануара 2017. 

13    17 подсливова су: Горњи Дунав − Ин, ток Дунава кроз Аустрију − Морава, Вах, Хрон и Ипел, 
Средњи Панонски Дунав − Драва и Мура, Сава, Тиса, Јужни Панонски Дунав, Банат, Велика 
Морава, Бугарске притоке, притоке Јужне и Централне Румуније, коридор Доњег Дунава − Прут и 
Сирет, Делта Дунава Лиман.
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део прописаних обавеза и одговорности Републике Србије, аутономних 
покрајина и јединица локалне самоуправе, односно Владе, министарста-
ва, органа, организација, јавних предузећа и других субјеката који уче-
ствују у спровођењу одбране од поплава. Међутим, иако је ова област 
законским и подзаконским актима прилично уређена, поплаве из 2014. 
године нам указују на могућност катастрофалних последица. У спреча-
вању тих поплава ангажовани су готово сви републички органи, а вео-
ма значајно је било ангажовање људских и материјалних ресурса Војске 
Србије. Колико је ситуација била драматична, показује и чињеница да 
је за одбрану града Шапца био ангажован од стране Владе Републике 
Србије лично начелник Генералштаба Војске Србије. Јединице Војске 
Србије ангажоване су на готово свим угроженим подручјима, а најзна-
чајније ангажовање имале су јединице за евакуацију ваздухопловима, 
јединице за ојачање насипа на угроженим рекама. И поред тога, после-
дице поплава су биле огромне, најтеже у целокупној историји Србије, а 
до данашњег дана последице изазване на објектима и инфраструктури 
нису у потпуности отклоњене. Људске жртве у наведеним поплавама 
представљају ненадокнадив губитак и дају нам задатак да у наредном 
периоду, као друштво, том проблему приступимо на још озбиљнији на-
чин. То значи да, поред активности државних органа, у превенцији и 
заштити од поплава мора се деловати на друштво у целини ради поди-
зања друштвене свести, како би се организовала успешна одбрана од 
катастрофалних поплава и смањиле последице поплава. Одбрана од по-
плава је несумњиво од великог значаја за безбедност Србије.

Разграничење Србије и Хрватске

Недовршен процес разграничења између држава некадашње СФРЈ 
представља потенцијални извор сукоба и отежава успостављање пуне 
сарадње између држава.14 Безбедносни проблем европског Коридор 7 
представља спорно земљиште уз реку Дунав, односно погранично ре-
шење питања између Србије и Хрватске. У питању је спор око 11.000 
хектара земљишта, 10.000 на левој обали у Србији и 1.000 хектара на 
десној у Хрватској, односно утврђивање 145 км границе на Дунаву.15

Преговори о утврђивања границе на Дунаву почели су 2002. године 
формирањем комисије која ће донети закључак о разграничењу, али у 

14    Стратегија националне безбедности Републике Србије, Београд, 2009, стр. 12. 
15     http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2014&mm=03&dd=29&nav_id=830170, приступљено 

06. јануара 2017. 
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решавању тог проблема Србија и Хрватска нису приближиле ставове. 
Србија сматра да граница треба да иде средином Дунава, тј. средином 
пловног пута. Хрватској не одговара авнојевска граница и позива се на 
земљишне књиге из времена Аустроугарске, по којима би државна гра-
ница ишла линијом рубних катастарских општина. Тако, према хрват-
ском тумачењу, велики делови општине Апатин, готово до самог уласка 
у град, припадају Хрватској.

За безбедносни проблем међудржавне границе уопште се не поставља 
питање да ли ће спор бити решен, него да ли ће то бити учињено дого-
вором између две државе или неком међународном арбитражом. Уколи-
ко спор дође пред међународну арбитражу, Србији би, поред законског 
разграничења из 1945. године и надлежности над тим подручјем скоро 
пет деценија, ишао у прилог и принцип разграничења на међународним 
пловним рекама. Такав принцип примењује се при разграничењу на Ду-
наву између Мађарске и Словачке и Србије и Румуније.

На основу наведеног, закључак је да Дунав као природна граница са 
Хрватском, до коначног решења проблема, представља изазов за безбед-
ност Србије. За њену безбедност овај проблем не представља ризик или 
претњу, јер је очигледно да ће проблем око разграничења бити решен, 
пре или касније, договором између суседа или међународном арбитра-
жом. Последњи догађаји показују све већу могућност међународне ар-
битраже, пошто комисија за 13 година није донела никакав став.16

Заштита животне средине

Животна средина је кључни елемент у свим људским активностима. 
Међутим, она не може да се разматра самостално, већ заједно са оста-
лим политичким областима. На пример, побољшање саобраћајне ин-
фраструктуре на европском Коридор 7 има позитиван утицај на послов-
но окружење, на атрактивности градова и региона или на мобилност 
грађана, али може негативно утицати на пејзаже, биодиверзитет, ква-
литет ваздуха, земљишта и воде. У енергетском сектору, пожељно је по-
већати производњу енергије из обновљивих извора, али се ово не може 
радити на штету биодиверзитета. Зато је неопходно заштиту животне 
средине разматрати кроз интегрисан приступ. Заштиту животне среди-
не у Дунавском региону потребно је посматрати кроз три приоритет-

16     http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politika/1995518/%C5%A0arengradska+ada+sve+bli%C5%B
Ea+ arbitra%C5%BEi.html, приступљено 06. јануара 2017. 
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не области: (1) обнављање и одржавање квалитета вода; (2) управљање 
еколошким ризицима и (3) очување биодиверзитета, пејзажа и квали-
тета ваздуха и земљишта.17 Такође, сваку од ових области није могуће 
посматрати одвојено.

Обнављање и одржавање квалитета вода

Доступност и квалитет извора слатке воде јесте од есенцијалне 
важности. Екосистемима је потребна квалитетна вода како би ваљано 
функционисали и како би се обновио и одржао биодиверзитет. Дуна-
вски слив, који обухвата површину од преко 800.000 км2, обухвата више 
од 19 земаља од којих је њих 1418 потписало Конвенцију о заштити реке 
Дунав у Софији 1994. године.19 Осим самог Дунава, слив обухвата и дру-
ге већ поменуте реке, али на дренажно подручје Дунава такође утичу и 
два велика планинска венца: Алпи и Карпати.

Због тога је управљање водама кључно питање за Дунавски регион, 
нарочито зато што вода не познаје границе и зато што управљање во-
дама захтева добру координацију и чврсту међусобну сарадњу између 
земаља. Оваква координација је већ делимично омогућена уз помоћ 
Међународне комисије за заштиту реке Дунав, која је основана 1998. го-
дине. Уз то, неопходно је да управљање водама широм Европске уније 
буде усклађено са низом законских аката који доводе до конкретних 
активности и улагања у државама чланицама. Све ово има за циљ по-
бољшање квалитета вода, што је нарочито важно за Дунавски регион, а 
самим тим и за безбедност Србије. Конкретно, имплементација Оквир-
не директиве Европске уније о водама, Директиве за прераду градских 
отпадних вода и Директиве о нитратима требало би сама по себи да га-
рантује значајно побољшање квалитета воде. 

План за управљање сливом реке Дунав и његово потпуно спровођење 
издвојили су четири главна проблема у вези са квалитетом воде дуж 
Дунавског слива:

- органско загађење: проузроковано испуштањем делимично пре-
рађених или непрерађених отпадних вода које потичу од градских 

17     http://dcsf.danubestrategy.eu/system/fi les/Media/Events/mag37_sr.pdf, 
приступљено 06. јануара 2016. 

18     Земље са територијама слива већим од 2.000 км2 формално се сматрају делом Дунавског слива у 
складу са општим одредбама Конвенције о заштити реке Дунав.

19     Акциони план − прилог уз Стратегију Европске уније за Дунавски регион, Европска комисија, 
Брисел, 2010, стр. 34.
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подручја, индустрије и пољопривреде. Органско загађење доводи до 
поремећаја у нивоу кисеоника код површинских вода и има директан 
негативан утицај на водени екосистем;

- загађење нутријентима: проузроковано испуштањем фосфата и 
азота у пољопривреди (насталих као последица обраде земље − мине-
рална ђубрива или као последица сточарства − стајњак) и испуштањем 
непрерађених отпадних вода из индустрија и из градских подручја. За-
гађење хранљивим састојцима обично подстиче убрзани раст алги и 
других непожељних биљака које утичу на друге организме и напослетку 
смањују квалитет воде; 

- загађење опасним супстанцама: углавном проузроковано инду-
стријским отпадним водама, испуштањем материја насталих као после-
дица рударских активности и случајног испуштања. Загађење отровним 
супстанцама може озбиљно угрозити екосистем и директно утицати на 
здравље људи; 

- хидроморфолошке промене на рекама и језерима: прекидање реч-
ног и станишног континуитета, раздвајање суседних мочварних/плав-
них подручја и хидролошке промене значајно утичу на квалитет воде. 

Може се закључити да нам је исправна вода потребна како за пиће, тако 
и за наводњавање, индустрију и туризам, те је стога обнављање и одржа-
вање квалитета воде Дунава од великог значаја за безбедност Србије. 

Управљање еколошким ризицима

Промена климе представља највећи проблем за све делове Европске 
уније и захтева специфичне реакције, јер постоји могућност чешће поја-
ве екстремних временских феномена широм Европе, па тако и у Дуна-
вском региону, а самим тим и у Србији. Учесталост и интензитет поплава 
с једне стране, али и суша, шумских пожара, олуја, ерозија, залеђивање 
и недостатка воде, с друге стране, доводе до тога да ће управљање еко-
лошким ризицима представљати један од најзначајнијих безбедносних 
проблема 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. 

На нивоу Европе основан је Европски механизам за цивилну за-
штиту за подршку мобилизацији хитне помоћи у случају великих ката-
строфа. Механизам се може активирати као одговор на било коју врсту 
природне катастрофе или оне изазване људском грешком. Тренутно је 
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31 земља укључена у овај процес, од којих су 28 земаља чланице. Меха-
низам је доступан и земљама кандидатима и такође сарађује са осталим 
регионалним организацијама и трећим земљама.

У међувремену, све земље Дунавског региона изразиле су заједнич-
ку намеру да ојачају сарадњу у спречавању, припреми и правовременом 
реаговању на природне катастрофе и оне изазване људским фактором. 
Овакви догађаји негативно утичу на природне пејзаже и биодиверзитет, 
али такође за последицу имају и губитак живота и штету нанесену еко-
номској делатности и друштвеним инфраструктурама. 

Равнотежа између потражње и доступности воде достигла је крити-
чан ниво у многим деловима Европе (несташица воде). Уз то, на многе 
области неповољно утичу промене у хидролошком циклусу и устаље-
ном обрасцу падавина (повећана исушеност земљишта и учестале 
суше). Промена климе ће сасвим сигурно појачати неповољне утицаје 
у будућности, тако да се могу очекивати учестале и велике суше у свим 
државама Дунавског региона.

Заштита животне средине је приоритетан задатак прекограничне 
сарадње региона и држава дуж Дунава. Неке од заједничких активно-
сти које би могле бити предузете јесу: мониторинг загађивача, фор-
мирање базе података, анализирање фактора ризика и превентиве од 
акцидената, уз редукцију употребе хемијских и биолошких препарата у 
пољопривреди и индустрији, као и контрола испуштања отпадних вода 
у реку. Истовремено, треба радити на развоју унифицираних система 
еколошких индикатора, стандардизацији метода мерења и интерпрета-
ције резултата, али и на подизању свести локалног становништва о не-
процењивом значају река.

С обзиром на то да је најразвијенији део Србије у економском и попу-
лационом погледу дуж обала Дунава, на обалама ове реке лоцирани су и 
највећи загађивачи, међу којима доминантно место има индустрија. У 
циљу санације и заштите Дунава, осим учешћа у реализацији више међу-
народних еколошких пројеката, предвиђене су и дефинисане одређене ак-
тивности и у Нацрту Просторног плана Републике Србије до 2021. године.

Најзначајније у еколошком смислу биле би: ревитализација и рекул-
тивација површинских копова лигнита, шљачишта и пепелишта; гаси-
фикација индустријских центара, изградња обилазница око Београда, 
Панчева, Смедерева и Пожаревца; изградња станица за пречишћавање 
комуналних отпадака за Београд и комуналне центре (Панчево, Смедере-
во и Пожаревац) и контролисана примена хемикалија у пољопривреди.20

20    http://www.nekretnineprostor.com/dokumenta/Nacrt_prostornog_plana_Srbije_2021.pdf, приступљено 
06. јануара 2017. (стр. 91−104).
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Очување биодиверзитета, 
пејзажа и квалитета ваздуха и земљишта

Дунавски регион представља један међусобно повезан и међузависан 
екосистем који у себи садржи богату и јединствену флору и фауну. Он је 
разнолик и обухвата не само реку Дунав, која је у непосредној близини, 
њене притоке, равнице и невероватну делту, већ и највећи део Карпат-
ских планина, Стару планину (Балкан) и део Алпа.

Природа и екосистеми на подручју Дунава обезбеђују непроцењива 
добра и услуге природе (храна, влакна и слатка вода, регулисање кли-
ме и количине воде на тој територији, заштита земљишта, рециклирање 
хранљивих састојака, асимилација отпада). Осим тога, разнолики пеј-
зажи са нетакнутим мочварама и шумама могу ублажити ефекте кли-
матских промена. Они такође могу да апсорбују загађење и отпад. Ово 
је неопходно за социоекономски развој и добробит како човечанства, 
тако и грађане Србије. Стога је главни задатак за све грађане Дунавске 
регије да воде рачуна о здрављу природе. 

Међутим, расте притисак на ово јединствено природно добро. Био-
диверзитет и разноликост екосистема у региону постепено се смањују 
− нестају биљне и животињске врсте, простор за живот, мочваре и 
плавна подручја. Уз то, у порасту су и крчење шума, загађење ваздуха и 
земљишта. У руралним подручјима смањује се број становника, а земље 
има у изобиљу. Нагли развој и неконтролисано ширење индустрије, 
градова, саобраћаја и пољопривреде у протеклих неколико година ум-
ногоме су допринели овом стању: претераној експлоатацији природ-
них ресурса. Потребна еколошка инфраструктура још није довољно 
изграђена. Загађење земљишта се погоршава због нелегалних општин-
ских депонија и бројних контаминираних локација. Свест јавности о 
еколошким потребама недовољна је баш као и знање за коришћење нај-
бољих расположивих пракси.

Да би биле делотворне, мере за животну средину морају се планира-
ти тако да буду повезане са развојем потенцијала у областима као што 
су: туризам, грађевинарство, енергетика, саобраћај и пољопривреда. 
Такође треба узети у обзир и миграције људи, културолошке разлике, 
градски/рурални развој и регионалну безбедност. Требало би размо-
трити побољшање ефикасности постојеће инфраструктуре (енергија, 
потрошња по домаћинствима, транспорт) пре него што се изграде нове 
инфраструктуре. Пејзажно (просторно) планирање кључ је за израду 
добрих локалних стратегија за рурални/урбани развој. 
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Очување биодиверзитета, пејзажа и квалитета ваздуха и земљишта 
у околини Дунава од изузетне је важности за безбедност Србије, јер 
разнолики пејзажи са нетакнутим мочварама и шумама могу ублажити 
ефекте климатских промена, могу да апсорбују загађење и отпад, те да 
одрже идеалне услове за живот и рад њених грађана. 

Чишћење речног корита и безбедна пловидба

Транспорт унутрашњим пловним путевима јесте сигуран и чист, 
а може да буде и јефтин и поуздан, a због велике корисне носивости 
пловних објеката, веома је важан за развој и просперитет Србије. Овај 
вид транспорта је у Србији најразвијенији Дунавом и његовим сливом. 
Међутим, главне потешкоће за пловидбу и транспорт Дунавом јесу уска 
грла и постојање потопљених објеката из Другог светског рата.

На Дунаву уска грла се углавном јављају на деоници км 1.430 и км 
1.250. На тој деоници, дужине 180 км, идентификовано је 18 уских грла 
која махом чине оштре кривине и уски попречни профили. Уска грла 
која је потребно што хитније решавати јесу: Апатин − где на великој 
деоници постоји узан пресек, оштра кривина у близини Вермељ−Пет-
реша, и код Стаклара − где је полупречник кривине мањи од апсолут-
ног минимума од 750 м. Преостала уска грла су 4 оштре кривине, које 
имају полупречник мањи од 1.000 м, што је прихватљиво у посебним ге-
оморфолошким условима. Како ове кривине нису повољне за пловидбу 
и могу да угрозе развој речног саобраћаја, њихов полупречник мора да 
се повећа да би се побољшали услови за пловидбу на овим локацијама. 
Траса уског пловног дела реке у стеновитом делу Мохова делимично је 
прихватљива, јер због недовољне ширине могуће су незгоде услед удара 
брода у стеновито дно према. У случају потонућа пловног објекта до-
шло би до потпуног застоја саобраћаја. Железнички мост у Новом Саду 
такође се може сматрати великим уским грлом због ограничене пловне 
ширине и ограниченог слободног профила испод моста. Низводно од 
км 1.250 мањи су проблеми, који се односе на деонице са уским попреч-
ним пресеком, и то у сектору Ђердапа. Међутим, у овом делу Дунава 
проблем представљају потопљени немачки бродови из Другог светског 
рата.21 Овим се ствара озбиљна ситуација за пловидбу јер потопљени 
бродови значајно сужавају ширину пловног дела реке. Такође, потопље-
ни бродови негативно утичу и на животну средину.
21      Генерални Мастер план саобраћаја у Србији, Програм Европске уније за регион Балкана, Београд, 

2009, стр. 14.
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Може се закључити да је чишћење речног корита и уклањање по-
топљених објеката везано за уштеде у времену пловидбе бродова и 
смањење оперативних трошкова. Поред наведеног, системом канала 
Рајна–Мајна–Дунав отворена је могућност за развој наутичког туризма 
и појачани интензитет речног саобраћаја Дунавом, тј. „спајање“ Црног 
мора са Северним морем. Потопљени објекти на њему свакако пред-
стављају ризик за пловидбу Дунавом, тако да би чишћењем Дунава био 
смањен ризик пловидбе, а добиле би се вишеструке користи. Импера-
тив за реализацију ових пројеката свакако представља и чињеница да је 
Србија добијањем статуса кандидата за чланство у Европску унију от-
ворила могућност коришћења ИПА фондова кроз свих пет компонен-
ти.22 Компонента „регионални развој“ управо подразумева и пројекте у 
области саобраћаја који имају регионални значај, што у сваком случају 
чишћење европског Коридора 7 то и представља.

Економски развој

Проблеми економског развоја Србије услед вишегодишњих економ-
ских санкција и уништења виталних објеката привредне и саобраћајне 
инфраструктуре током НАТО бомбардовања имају за последицу бројне 
неповољне друштвене појаве, које су по свом укупном учинку значајан 
фактор ризика у процесу транзиције. Дунав може у великој мери да до-
принесе економском развоју Србије кроз повезивање, изградњу проспе-
ритета и институција у Дунавског региона.23

Повезивање Дунавског региона

Повезивање Дунавског региона усмерено је на питања у вези са са-
обраћајем, енергетиком и културом, тј. туризмом. Општи циљ јесте уна-
пређена повезаност у оквиру Дунавског региона, као и у остатку Европе, 
у смислу инфраструктуре, система и људи. Ово се може остварити по-
бољшањем координације у инфраструктурним радовима, као и у функ-
ционисању саобраћајног и енергетског система, разменом искуства у 
вези са чистом енергијом и промовисањем дунавске културе и туризма. 

22    http://www.seio.gov.rs/upload/documents/publikacije/ipa_pocetnike.pdf, приступљено 10. јануара 
2017. године.

23    Саопштење комисије Европском парламенту, Европском социоекономском комитету, Европском 
савету и Регионалном комитету, Европска комисија, Брисел, 2010, стр. 6.
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Повезивање држава на макрорегионалном нивоу даје могућност да се 
координираним акцијама у различитим секторским политикама оства-
ре бољи резултати и ефикасније користе ресурси него у појединачним 
иницијативама. У складу са тим Европска унија је и иницирала осни-
вање Дунавске стратегије у циљу искоришћења развојних потенцијала 
Дунавског региона.

Могу се издвојити три приоритетне области у процесу повезивања 
Дунавског региона: (1) унапређивање мобилности и мултимодално-
сти (чиме су обухваћени друмске, железничке и ваздушне везе, као и 
унутрашњи пловни путеви); (2) подршку одрживој енергији (чиме су 
обухваћени енергетска инфраструктура, тржишта и чиста енергија) и 
(3) промовисање културе и контаката међу људима. 

Унапређивањем мобилности и мултимодалности доприноси се па-
метном расту. Боља саобраћајна и енергетска инфраструктура пред-
стављају услове за иновацију (привлачење стручних истраживача и 
радника). Иновативна решења могу смањити трошкове, побољшати 
ефикасност и подстаћи одржива решења. Савремени, одрживи туризам 
такође приказује снажан потенцијал у региону.

Подршка одрживој енергији има за циљ да допринесе одрживом 
расту. Енергија може постати сигурнија и приступачнија. Подстиче се 
смањење потрошње електричне енергије, повећање обновљивих енер-
гија, модернизација саобраћајног сектора како би постао еколошки 
прихватљивији (нпр. промовисањем мултимодалности) и ефикаснији, и 
промоција екотуризма. Ово има за циљ унапређивање пословног окру-
жења и самим тим и конкурентност предузећа. 

Промовисање културе и контаката међу људима има за циљ да до-
принесе свеобухватном расту. Могу се створити нове пословне могућ-
ности. Пружа се подршка територијалној кохезији, нпр. путем бољих 
веза, које омогућавају људима и предузећима да модернизују чак и нају-
даљеније регионе. Развијањем дунавске културе контролише се разли-
читост људи у региону. Генерално гледано, повезивање Дунавског реги-
она има за циљ унапређивање повезаности и смањивање различитости 
у оквиру Дунавског региона, чиме се директно утиче на неутралисање 
фактора који негативно утичу на безбедност те регије.
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Изградња просперитета у Дунавском региону

Изградња просперитета у Дунавском региону усмерена је на инова-
цију, информатичко друштво, конкурентност предузећа, образовање, 
тржиште рада и маргинализоване заједнице. Општи циљ је да се побољ-
ша просперитет у Дунавском региону. Ово се може постићи бољом са-
радњом, како би се смањиле изражене разлике широм региона, у већи-
ни области које су обухваћене овим активностима. Ова сарадња може 
обухватити унапређивање законских прописа, размену искустава и 
спровођење заједничких пројеката. 

Могу се издвојити три приоритетне области у изградњи просперите-
та у Дунавском региону: (1) развијање друштва знања путем истражи-
вања, образовања и информационих технологија; (2) подршка конку-
рентности предузећа и (3) улагање у људе и знање (образовање и обука, 
тржиште рада и маргинализоване заједнице).

Развијање друштва знања путем истраживања, образовања и инфор-
мационих технологија доприноси паметном расту Дунавског региона. 
Остварује се преко све три теме ове области: иновације кроз побољшање 
оквирних услова за претварање идеја у тржишне производе и услуге; об-
разовања кроз побољшање људског капитала у региону; и стварања ди-
гиталног друштва, кроз побољшање приступа ннтернету и доступности 
електронских садржаја. 

Подршка конкурентности предузећа доприноси одрживом расту по-
што ће иновација и нове технологије допринети борби против климат-
ских промена; доприноси повећању енергетске ефикасности и смањењу 
загађења од саобраћаја. Поред тога, приоритетна област конкурент-
ности предузећа побољшаће пословно окружење, нарочито за мала и 
средња предузећа. 

Улагање у људе и знање доприноси свеобухватном расту пошто јача 
људски капитал кроз образовање и обуку. Ово ће бити употпуњено 
бољим функционисањем макрорегионалног тржишта рада. Њиме се та-
кође наглашава борба против сиромаштва, нарочито против маргина-
лизованих заједница. 

Може се закључити да се изградњом и побољшањем просперитета у 
Дунавском региону постиже боља сарадња и утиче се на смањивање из-
ражених разлика широм региона, чиме се кроз привредни и економски 
развој остварује утицај на безбедност целокупног региона.
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Изградња институција у Дунавском региону

Изградња институција у Дунавском региону има за циљ јачање функ-
ционисања демократских институција, државне управе и организација 
на централном, регионалном и локалном нивоу, са посебним освртом на 
сарадњу у региону. Посебан акценат је на претварању Дунавског региона 
у сигурније место за живот. Боље политичке, цивилне и административне 
структуре кључни су услови за паметан, одржив и свеобухватан раст.

Израженије учешће цивилног друштва може побољшати јавне служ-
бе и јачање поверења јавности према њима. То такође омогућава зајед-
ничко изналажење решења за проблеме кроз редован дијалог. У том 
смислу, територијална повезаност истиче додатну вредност партнерства 
са снажном локалном димензијом. Ово пружа гаранције да су политике 
осмишљене и имплементиране са локалним знањем, што би требало да 
допринесе њиховом успеху. 

Такође, врло је важна изградња институција која се баве борбом про-
тив корупције и организованог и озбиљног криминала, практичном са-
радњом у области политичког азила и спречавањем илегалних гранич-
них прелазака у Дунавском региону. Конкретне активности укључују 
кретање од простих информација и стратешких споразума са државама 
до оперативних споразума, са циљем да се виде јасни резултати. Закљу-
чак је да се изградњом институција у Дунавском региону стварају ус-
лови за сигуран и атрактиван живот, који су уз истински просперитет 
неопходни за безбедност целокупног региона.

ЗАКЉУЧАК

Европски Коридор 7 или Дунавски коридор има велики утицај како 
за Европску унију и остале земље кроз које протиче, тако и за Србију. 
Четвртина пловног Дунава пролази кроз нашу земљу и чини природ-
ну границу са две суседне државе. Скоро три милиона људи у Србији 
живи у подручјима која се ослањају на Дунав и његове притоке. Ако се 
узме у обзир укупан број становника, закључак је да Дунав директно 
или индиректно утиче на скоро половину становништва Србије, што 
представља огроман утицај на целокупну нашу земљу у безбедносном, 
привредном, економском и другом погледу.

Тероризам се у Стратегији националне безбедности Републике Ср-
бије третира као „један од највећих ризика и претњи за глобалну, ре-
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гионалну и националну безбедност“. Међутим, безбедност Србије није 
у великој мери угрожена могућим терористичким актима са или преко 
одређених пловила која саобраћају европским Коридором 7. Постоји 
реална шанса да дође до терористичке акције на неком од врло значај-
них објеката на Дунаву и његовом сливу, као што су: две рафинерије 
нафте (у Новом Саду и Панчеву) и две хидроелектране (Ђердап I и II) 
на Дунаву. Последице тероризма на овим објектима биле би огромне по 
безбедност Србије, али и по остале државе у Дунавском региону, како 
због могуће материјалне штете, тако и због еколошких последица које 
могу бити изазване оваквим једним терористичким актом. Оно што је 
најважније јесте да је препознат овакав вид тероризма, да су надлеж-
не институције препознале овакве терористичке акције као могућност 
угрожавања безбедности, као и да је отпочела обука снага за адекватан 
одговор легитимних снага на евентуалне терористичке акције овог типа.

Дунав, са свим својим притокама, може да угрози безбедност Србије 
кроз поплаве. Иако је поплава елементарна непогода, заштита од попла-
ва законски је регулисана у Србији и осим што је фактичка нужност, она 
је и део прописаних обавеза и одговорности на свим нивоима. Одбрана 
од поплава је несумњиво од великог значаја за безбедност Србије, али 
поред активности државних органа, у превенцији и заштити од поплава 
мора се деловати на друштво у целини ради подизања друштвене све-
сти, како би се организовала успешна одбрана од катастрофалних по-
плава и смањиле последице поплава.

Нерешена граница између Србије и Хрватске на Дунаву представља из-
азов за безбедност Србије. Опште је мишљење да је овај безбедносни про-
блем све ближи међународној арбитражи, пошто заинтересоване стране ни 
након 13 година нису могле да изнађу обострано прихватљиво решење.

Доступност и квалитет извора слатке воде од есенцијалне је важ-
ности за безбедност Србије, јер нам је исправна вода потребна како 
за пиће, тако и за наводњавање, индустрију и туризам. Промена кли-
ме представља највећи проблем за све делове Европске уније и дирек-
тно утиче на управљање еколошким ризицима на Дунаву. Ако се овоме 
дода и значај очувања биодиверзитета, пејзажа и квалитета ваздуха и 
земљишта у околини Дунава, јер разнолики пејзажи са нетакнутим мо-
чварама и шумама могу ублажити ефекте климатских промена и могу да 
апсорбују загађење и отпад, онда је јасно да заштита животне средине у 
Дунавском региону јесте од великог значаја за безбедност Србије. 

На основу свега изнетог, може се закључити да европски Коридор 7 
или Дунавски коридор има велики утицај на безбедност Србије. Ако се 
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узму у обзир и остали безбедносни изазови, ризици и претње који су на-
ведени у Стратегији националне безбедности Републике Србије, изузев 
претње у виду противправног једностраног проглашења независности 
Косова, може се дати одговор на основно питање да европски Коридор 
7, са својим безбедносним проблемима, чини скоро половину од укуп-
них изазова, ризика и претњи безбедности Србије.
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Summary
Th e paper starts from the characteristics of the European Corridor 7 

through the geographical and demographic dimension, both in general and in 
the part relating to Serbia. Th e geographical and demographic dimensions of 
the Danube River and the Danube basin countries will be analyzed, from the 
aspect related to the security of the Republic of Serbia will also be analyzed. 
Th e aim of the paper is to point out the security problems (challenges, risks 
and threats) that arise or may arise in the near and far future by passing 
the European Corridor 7 through our country. In addition to the security 
problems defi ned by the National Security Strategy, the security problems 
identifi ed by the European Union Strategy for the Danube Region (synonym: 
European Corridor 7) were also analyzed.

Key words: security, security problems, Danube, European Union, corridor, 
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