
За више информација посетите:  
www.preparingfairway2.org

Координатор пројекта:  
Lucia.Karpatyova@viadonau.org 

Садржај ове публикације је искључиoво одговорност координатора пројекта и не 
 одражава нужно мишљење Европске уније.

Циљеви пројекта:

 f Припремити интервенцијске радове на 
заједничком делу Дунава између Србије 
i Хрватске, узимајући у обзир допринос 
заинтересованих страна мултидисциплинарног 
форума

 f Дефинисати даљи развој транснационалног 
система праћења пловних путева (ВАМОС)

 f Развити унапређене методе за координацију 
заинтересованих страна

 f Припремити техничко побољшање пристаништа 
у Аустрији, Хрватској и Србији

Партнери пројекта:

Координатор: Aустријско савезно министарство 
за климу, животну средину, енергију, мобилитет, 
иновације и технологију

Именовано тело у Аустрији за спровођење 
пројекта: via donau – Österreichische 
Wasserstraßen-Gesellschaft mbH

Корисник у Хрватској: Министарство мора, промета 
и инфраструктуре

Одређено тело за питања која се тичу 
пристаништа у Хрватској: Лучка управа Вуковар

Корисник у Србији: Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре

Подаци о пројекту

 f ЦЕФ (CEF) студија која се заснива на кључним 
аспектима ЦЕФ-овog водећег пројекта „FAIRway 
Danube“

 f Припрема спровођења у оквиру предвиђеног 
пројекта „FAIRway Danube 2“

 f Трајање пројекта: 07/2020 - 04/2024

 f Вредност пројекта: 3 292 000 ЕУР

Preparing  
FAIRway 2 works 
in the Rhine- 
Danube Corridor
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Information zur Aufnahme

0 100 20050 m

Furt Wendeplatz Theben
Strom-Km 1879.8 - 1879.0 Richtpegel für aktuelle Wasserstände ist der Pegel Thebnerstraßl (Strom-km 1879,25), RNW2010 = 132 cm

Die dargestellten Tiefenwerte beziehen sich auf das Regulierungsniederwasser 2010 (RNW 2010)

Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH
Donau-City-Straße 1 - 1220 Wien - Tel. +43 (0) 504 321 1000 - Fax +43 (0) 504 321 1050

viadonau - Zentrale | Team Infrastruktur Services
www.viadonau.org - office@viadonau.org

Datenquelle Orthofoto:
GoogleEarth (Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA,

USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community)
NW-Befliegung viadonau 2015/2016

Maßstab 1 : 2.000 (DIN A1)

Tiefenrinne

gekennzeichnetes Fahrwasser

Multibeamaufnahme vom 16.11.2020

min. Tiefe gekennzeichnetes Fahrwasser:
17 dm unter RNW 2010

min. Fahrwassertiefe Tiefenrinne:
25 dm unter RNW 2010
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Мониторинг заједничког дела Дунава 
 између Србије и Хрватске 

 f Израда пописа навигацијских и еколошких 
карактеристика заједничког дела Дунава између 
Србије и Хрватске  (речни км 1433,1 до 1295,5)

 f Употреба сакупљених података:

 … За потребе навигације - за идентификацију будућих 
радова

 … За подршку управа из области заштите животне средине 
у дефинисању циљева очувања природе приликом 
дефинисања планова управљања речним сливовима у 
Републици Србији

Концепт координације заинтересованих  страна

 f Дефинисање концепта за сарадњу и координацију 
заинтересованих страна дуж аустријског, 
хрватског и српског дела Дунава

 f Побољшање интеракције између управа и 
корисника пловног пута

 f Концепт се може користити и у другим ЦЕФ 
финансираним активностима дуж реке Дунав

Укљученост дионика

 f Форум заинтересованих страна (дионика) везан 
уз надгледање / моделирање заједничког дела 
Дунава између Србије и Хрватске

 f Рана укљученост заинтересованих страна 
за развој координацијског концепта 
заинтересованих страна

 f Саветодавни одбор састављен од одабраних 
кључних заинтересованих страна као 
саветодавно тело

 f Управни одбор (укључена министарства и речних 
управа) као стратешко тело за доношење одлука

Активности

Спецификација верзије 2.0 система 
праћења пловних путева (ВАМОС)

 f Развити пројектне задатке за функционалну 
надоградњу система ВАМОС

 f Дефинисање нових функционалности заједно 
са постојећим и потенцијалним корисницима 
ВАМОС-а

 f Побољшање:

 … Оперативних могућности
 … Функционалности за пружање информација
 … Функционалности за олакшано коришћење 
 … Ефикасност обраде података

Моделирање и вишекритеријска анализа 
заједничког дела Дунава између Србије и 
Хрватске 

 f На основу података прикупљених у 
активностима мониторинга 

 f Узимајући у обзир доприносе рада мулти-
дисциплинарног форума заинтересованих страна

 f 1Д хидрауличко моделирање заједничког дела 
Дунава између Србије и Хрватске 

 f Вишекритеријска анализа

 f Истраживање различитих варијанти решења за 
интервенцијске радове 

 f Дефинисање следећих корака за будућа улагања 
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Процена, анализа потреба и 
 документација за пристаништа 

 f Студије за процену потреба комерцијалног бро-
дарства за надоградњу / изградњу привезишта 
на Дунаву и Сави у Аустрији, Хрватској и Србији 

 f Темељне анализе везане уз постојеће стање 
пристаништа у Хрватској и Србији 

 f Детаљно планирање изградње / надоградње за 
одабране локације у Аустрији 

 f Методологија за усклађене активности надо-
градње и / или изградње везане за инфра-
структуру пристаништа у Аустрији, Хрватској и 
Србији, која се може употребити за  јединствено 
одвијање будућих активности у свим по-
дунавским земљама


