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___ По завршетку пројекта, слиједиће наставак активности 
везаних за јачање спремности и капацитета  за одзив  
механизама за реаговање на мору, како на прекограничним  
тако и на регионалним и окружним нивоима. Кључну улогу 
имаће Центар за истраживање и обуку који ће свој рад 
наставити и након завршетка пројекта. Центар ће бити у 
власништву Приморско-горанске жупанија. Пошто су партнери 
на пројекту јавне институције високо мотивисане за оснивање 
Центра за обуку, додатно финансирање Центра се сматра лако 
одрживим. 

У цјелини, стечено знање и искуства добијена кроз 
прекограничну сарадњу ће се користити у будућности како би 
се одржао висок ниво спремности за будуће ванредне 
ситуације на мору. По завршетку пројектних активности, рад 
на изради регионалних и окружних планова за ванредне 
ситуације наставља се за оне регионе и округе у којима такви 
планови још нијесу разрађени, а имплементација 
прекограничних вјежби такође ће бити настављена. Пројекат 
ХАЗАДР пружа добру основу за одређену намјену:

Смјернице за израду планова за непредвиђене околности ће 
служити као референца за израду планова у регионима и 
окрузима у којима такви планови нису разрађени или 
усвојени; Методологија за реализацију прекограничних вјежби 
ће се користити као референца за организацију будућих 
вјежби, као и за процјену ефикасности. Најважнији структурни 
утицај овог пројекта биће смјернице за израду планова за 
ванредне ситуације, али такође и приједлози које ће партнери 
у пројекту достављати надлежним националним, 
регионалним и ЕУ органима као и међународним 
организацијама у којима ће указивати на потребу за 
проширењем законодавства, што је основ за заштиту мора, 
укључујући усклађивање процедура за одзив.

___ Хармонизација, унапријеђење и скраћивање времена 
распоређивања прекограничних капацитета за реакцију у 
случају изливања нафте, токсичних и опасних материја 
кроз јачање способности координације/реакције у 
јадранском европском региону оних снага којима је 
повјерена надлежност у случајевима  еколошких опасности  
(ово треба надаље да буде примијењено од стране свих 
партнера сагласно њиховом националном законодавству, у 
складу са ЕУ и међународним споразумима и заједно са 
копненим снагама цивилне заштите );

___ Успостављање заједничке базе података о стању 
спремности за употребу опреме за спрјечавање загађења и 
њеном просторном размјештају дуж јадранске обале, као и 
унапријеђење оперативних инструмената у циљу борбе са 
еколошким и технолошким хазардима;
 
___ Побољшање капацитета прекограничне координације 
и реаговања- кроз двије прекограничне заједничке вјежбе 
у Јадранском мору и оснивањем Јадранског центра за обуку 
и истраживање. Ово ће бити учињено путем обуке 
командних кадрова, оперативног особља и других актера 
укључених у план за ванредне ситуације и спрјечавање 
загађења, ради ширења њиховог  знања и способности 
одлучивања, као и ланца командовања и употребе  опреме 
и других питања;

___ Побољшање система раног упозоравања - кроз 
заједнички програм радарског праћења, заснован на скупу 
радарских система и ВХФ уређаја - и сходно томе, 
капацитета повјерених актера европских региона да 
идентификују потенцијалне изворе ризика који пријете 
екосистемима (углавном лоциране у најосјетљивијим 
економским зонама Јадрана) и покрену процедуре за 
координисаном интервенцијом.

___ Пројекат ХАЗАДР биће реализован у оквиру ИПА 
Оперативног Јадранског програма прекограничне сарадње. 
Пројекат је усаглашен са општим циљем Програма - јачање 
капацитета за одрживи развој јадранског региона кроз усклађене 
стратешке акције партнера са програмских територија. Пројекат 
подржава Приоритет 2 Програма - Природни и културни ресурси 
и спречавање ризика, односно његову Мјеру 2.2 Управљање 
природним и културним наслијеђем и превенција природних и 
технолошких ризика.

Главни циљ пројекта је успостављање прекограничне мреже за 
превенцију ризика и управљање ванредним ситуацијама, како 
би се смањио ризик од загађења и контаминације Јадранског 
мора и појачали капацитети за заједничко дјеловање општина 
које припадају јадранској регији против еколошких и 
технолошких опасности услијед судара бродова, бродолома и 
просипања нафте и токсичних материја у море.

Конкретни циљеви, који треба да се постигну кроз 
активну сарадњу лучких власти, обалске страже и војних 
снага, су:

___ Унапријеђење оквирног знања на основу 
процијењених ризика по животну средину и 
социо-економских ризика у најугроженијим подручјима 
Јадрана због природних и антропогених фактора, као и 
усклађивање закона који регулишу заштиту мора од 
загађења у земљама у подручју Јадранског мора, у циљу 
подршке у процесу одлучивања за спрјечавање, 
реаговање и превазилажење кризних ситуација (такође у 
корист земаља које нијесу директно укључене у пројекат, 
али могу бити изложене контаминацији од изливања 
нафте у случајевима бродолома или судара бродова);
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“Ова брошура је направљена уз финансијску помоћ ИПА Јадранског програма прекограничне 
сарадње. Садржаји ове брошуре су искључива одговорност Института за биологију мора и ни 
под каквим околностима се не може сматрати да одражавају став власти ИПА Јадранског 
програма прекограничне сарадње”. 

Пројекат је 
ко-финансиран 
од стране 
Европске уније, 
Инструмента за 
предприступну 
помоћ .
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Пројекат траје 30 мјесеци, почев од октобра 2012. године, под 
вођством Службе цивилне заштите регије Пуља из Италије, у 
сарадњи са партнерима:

- Приморско-горанска жупанија (ХР)
- Задарска жупанија (ХР)
- Сплитско - далматинска жупанија (ХР)
- Истарска жупанија (ХР)
- Регија Емилија - Ромања (ИТ) 
- Регија Марке (ИТ)
- Италијански национални истраживачки институт - ЦНР ИРСА ( ИТ) 
- Национални институт за океанографију и експерименталну  
 геофизику - ОГС (ИТ)
- Институт за океанографију и рибарство у Сплиту (ХР)
- Министарство јавних радова и транспорта - Дирекција за   
 политику поморског транспорта (АЛБ)
- Морска биолошка станица у Пирану МБСП, Национални 
 институт за биологију НИБ (СЛО)
- Универзитет Црне Горе - Институт за биологију мора- ИБМК (ЦГ)

___ Јадранско море једно је од најугроженијих подручја у 
Медитерану. Оно је суочено са озбиљним изазовима  заштите 
средине, посебно због главних путева транспорта нафте ка 
лукама на сјеверу Јадрана: Трсту, Венецији, Копру и Омишу. Са 
економске тачке гледишта, јадрански регион игра важну улогу 
у области туризма и рекреације. Истовремено, то је једна од 
најразвијенијих индустријских области. Сходно томе, ризик и 
опасност од загађења нафтом, токсичним и опасним 
материјама може имати несагледиве посљедице за осјетљиву 
животну средину, као и за поморску привреду .

До сада је ово подручје било под утицајем бројних поморских 
инцидената који, на срећу, нијесу значајније угрозили животну 
средину. Иако су ови инциденти прошли без посљедица, они су 
открили бројне недостатке у постојећем систему заштите мора. 
То се прије свега односи на расположиву опрему у 
регионима/реонима, као недовољну у борби против великих 
и/или истовремених еколошких катастрофа.

Остали проблеми, који се односе на обје обале Јадрана, су 
недостатак обучених и координираних тимова за одзив, 
спремних да реагују у случајевима сложених акцидената на 
мору као и скромна прекогранична координација међу 
органима укљученим у спровођење планова за ванредне 
ситуације. Узрок оваквог стања је чињеница да у региону 
Јадрана не постоји ниједан центар за обуку и истраживање, 
док неке јадранске земље и поједини региони немају планове 
за ванредне ситуације, што све додатно отежава.

ЈАЧАЊЕ КАПАЦИТЕТА
ЗАЈЕДНИЧКОГ
ДЈЕЛОВАЊА У БОРБИ
ПРОТИВ ЗАГАЂЕЊА
МОРА НАФТОМ,
ТОКСИЧНИМ И
ОПАСНИМ
МАТЕРИЈАМА У
ЈАДРАНСКОМ МОРУ


