
Исукства на тему одређивања 
циљева у Мађарској

Радионица на тему одређивања циљева

Београд, 9. децембар 2014.

Марта Варга (Marta Vargha)
Национални институт за заштиту животне средине



Ратификација Протокола

• Мађарска је укључена у Протокол од почетка

• Алан Пинтер (Alán Pintér), бивши главни медицински 
службеник, био је међу првим пропагаторима ове 
идеје

• Влада Мађарске је формално усвојила Протокол о 
води и здрављу у октобру 2005. године (Уредба Владе 
213/2005 (X. 5.)

• Имплементација Протокола је заједнички задатак 
министарстава одговорних за здравље и зажтиту 
животне средине

• Имплементација је започета након првог састанка 
страна у јануару 2007. године



Стручни одбор за воду и каналзацију

• Званичан мандат од 2008. године

• Првобитно формиран у оквиру Националног 
међуминистарског одбора за јавно здравље

– њиме председава Национални институт за заштиту животне 
средине

– националне фокалне тачке (здравље и заштита животне 
средине)

• Чланови: 
– Министарство здравља (сада Министарство људских ресурса)

– Министарство животне средине и здравља (сада у оквиру 
Министарства унутрашњих послова)

– Министарство пољопривреде и руралног развоја

– Министарство локалне самоуправе (сада Министарство правде)

– Локалне државне здравствене службе

– Национални центар за епидемологију

– НВО (удруђење комуналних служби, удруђење базенских и спа 
центара)



Мандат стручног одбора

• Главни задатак је координисање 
имплементације Протокола у Мађарској
– преглед и оцена напретка у имплементацији

– извештавање о напретку

– пружање помоћи у размени информација у циљу 
олакшања имплементације

– учествовање у радним групама Протокола (путем 
национаних фокалних тачака)

– формулисање краткорочног и дугорочног задатка 
имплементације

– предлагање међуминистарског оквира за 
делегирање задатака

• Стучни одбор се формално састаје најмање 
једном годишње.

• Прва активност: израда циљева и рокова



Одређивање задатака

• Стручњаци су идентификовали проблематичне 
области

• Стручни одбор је израдио циљеве(2008-2009.)

• Састанци се одржавају сваких 6 месеци

• Остале заинтересоване стране су такође 
позване

• Циљеве су одобрила укључена министарства и 
Влада

• Циљеви су достављени Секретаријату у јануару
2009. 

• Циљеви и рокови су објављени на намењеној 
интернет страници



Интернет страница – oki.antsz.hu



Области за одређивање циљева - 1

a) Квалитет пијаће воде (2010, 2015) – повећање усклађености 

хемијског састава

b) Смањење болести изазваних водом (трајно) – побољшање 

надзора

c) Приступ пијаћој води и канализацији (2008,2010,2015) – основна 

оцена, социјалне тарифе

d) Колективни системи за отпадне воде (2008, 2010, 2015) –

усклађеност са Уредбом о градским отпадним водама

e) Учинак  јавног водоснабдевања и канализације – основна 

анализа

f) Добре праске управљања у водоснабдевању и канализацији –

прелиминарни циљ плана за безбедност воде

g) Смањење нетретираних отпадних вода (2015) – третирање 

треба увести у све колективне системе, смањити удео 

комбинованих канализација



Области за одређивање циљева - 2

h) (Квалитет испуштене воде)

i) (Поновна употреба отпадних вода и муља)

j) Квалитет воде која се користи као извор пијаће воде, за 

купање или у пољопривреди (2009) – основна анализа, 

акциони план, показатељи квалитета воде за купање

k) (Добре праксе за затворене воде)

l) Идентификација и санација посебно контаминираних 

локација (2008, 2015) – Национални програм за санацију 

локација

m) Делотворност система за управљање, развој, заштиту и 

коришћење водених ресурса (2007-2009, 2007-2012, 2015) –

анализа опасноси на извору пијаће воде и идентификација 

заштитних зона

n) Побољшање информационих система (квалитет пијаће 

воде, квалитет воде за купање) (2008, трајно)

o) Климатска адаптација– стратешко планирање



Реализација циљева

• Ниво реализације се разликује међу циљевима

• Обично се напредак више дефинише у 
областима које се преклапају са обавезама ЕУ 
(доступност финансија)

– квалитет пијаће воде

– квалитет воде за купање

– приступ води за пиће и канализацији

• Остале области: 

– затворене воде за купање

– информациони системи

– надзор болести

– изградња капацитета

– управљање воденим ресурсима

– третман отпадних вода мањег обима



Циљна област: квалитет пијаће воде

• Приступ безбедној пијаћој води је ограничен 
квалитетом, а не количински

• Хемијски загађивачи геолошког порекла: As, B, F (
+ потенцијално формирање амонијум–нитрата)

• Циљ: 96 % становништва треба да има приступ 
безбедној пијаћој води до 2015. године

• Привремени циљ: 80 % до 2010. године

• Правно окружење

• Национални програм за побољшање пијаће 
воде

• Одступање ЕУ



Квалитет пијаће воде
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Зоне сунабдевања које су погођене 
неусклађеношћу са прописим о нивоу 
арсена
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Приступ канализацији
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Третман отпадних вода
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Квалитет извора пијаће воде

• ОДВ: сви извори који опслужују више од 50 људи 
се морају заштити

• 1770 извора воде (2009. године): 

– 1662 подземних вода

– 92 филтрирних бунара на обали реке

– 16 површинских вода

• Циљ: заштитити све изворе од антропогене 
контаминације

• Инструмент: углавном законодавни

– обавезно је дефинисање заштитних зона и блокова

– праћење изворишне и произведене воде

– планови за заштиту воде у водоснабдевању

– дефинисање осетљивих области (хранљиви састојак, 
нитрат)



Информациона база података

• Информације за јавност и друге стручне 
групе су неопходне за реализацију свих 
циљних области

• Повезане су са другим циљевима

• Неке су повезане са захтевима ЕУ (квалитет 
пијаће воде, квалитет воде за купање)

• Остале базе података: 
– регистар базена

– регистар контаминираних локација

– база података о изворима воде

– база података о надзору заразних болести

– систем међусобно повезаних база података о 
водама је у изради



База података о “води за људску 
употребу”
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База података о “води за људску 
употребу”
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Информације за јавност о квалитету 
пијаће воде



Вода за купање



Ревизија циљева и рокови

• Већина рокова “истиче” 2015. године

• Време је за ревизију циљева и рокова

• Узимање у обзир исхода недавног 
извештавања

• Јасније формулисање показатеља 
напретка

• Учешће у програму рада

– једнак приступ

– превенција болести изазваних водом



Могући правци ревизије циљева

• Квалитет пијаће воде – секундарна 
контаминација

• Оцена резултат-картице у вези једнаког 
приступа

• Приватни бунари

• Проширење приступа плана за 
безбедност воде

• Управљање природним водама за 
купање засновано на ризицима

• Информисање јавности на бази 
комуникације о ризику



Thank you for your attention!
Hvala Vam!

Радионица на тему одређивања циљева

Београд, 9. децембар 2014.


