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ПРЕДМЕТ: Позив за учешће на националном семинару: „Суша – мониторинг, рана најава и  
                      процена рањивости“ који се организује у оквиру пројекта „Центар за управљање  
                      сушом за Југоисточну Европу“   
 
Поштовани,   

„Центар за управљање сушом за Југоисточну Европу“ („Drought Management Centre for South 
East Europe - DMCSEE”) је пројекат који се имплементира у оквиру Програма транснационалне 
сарадње у Југоисточној Европи. Период имплементације пројекта је 2009-2012. година, а 
кофинансира га Европска Унија. У реализацији пројекта учествује 15 институција из девет 
земаља Региона, а учесници из Србије су Републички хидрометеоролошки завод и 
Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду -  Департман за уређење вода.  

Главни циљ пројекта је побољшање приправности на сушу, односно смањење њеног 
негативног утицаја у земљама Региона. Планирано је да се то оствари достизањем неколико 
специфичних циљева. То су: унапређење мониторинга суше у земљама ЈЕ и успостављање 
регионалног система за праћење, анализу и рану најаву суше; побољшање регионалне сарадње 
и информисања јавности у вези са борбом против суше; развијање и усвајање јединствене 
методологије за процену рањивости подручја на утицај суше; организовање експертских 
радионица у циљу јачања капацитета и националних семинара за кориснике; као и припрема 
смерница, препорука и планова за продужетак  институционализоване сарадње земаља ЈЕ у 
овој области и након 2012. године.  

Планом пројектних активности обухваћена је и организација два национална семинара за 
кориснике информација о суши у Србији. Сврха ових семинара је непосредно упознавање 
корисника продуката мониторинга, анализе и ране најаве суше са током имплементације овог 
пројекта, постигнутим резултатима и могућностима за коришћење продуката.Такође, циљ ових 
семинара је и добијање повратних информација о потребама корисника, које ће бити 
коришћене при планирању даљих активности у овој области.     

Обавештавамо Вас да ће се национални семинар под називом: „Суша – мониторинг, рана 
најава и процена рањивости“ одржати 26. и 27. априла 2012. године у Београду, у 
организацији Републичког хидрометеоролошког завода. Позивамо Вас да присуствујете 
овом скупу са надом да ћете бити у могућности да се позиву одазовете и пружите свој 
допринос успеху семинара.      

      Срдачан  поздрав,    
                                                                                                                                    Директор  
 
                                                                                                                          
                                                                                                                                 Милан  Дацић  
                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                          
 



 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

               Републички хидрометеоролошки завод  
 
 
Пројекат:„Центар за управљање сушом у Југоисточној Европи“ – DMCSEE 

Семинар:  
„Суша – мониторинг, рана најава и процена рањивости“ 

26-27. април 2012. године   

Хотел „Балкан“, Призренска 2, Београд, Србија  
 

ПРИЈАВА 
 
Молимо Вас да пошаљете пријаву за учешће на Семинару до  
четвртка, 12-тог априла 2012. године на:   

e-mail адресу: zoran.krajinovic@hidmet.gov.rs (cc: ana.sovljanski@hidmet.gov.rs) 

или 

fax. : 011 30 50 847 

 
Име и презиме:  

 
Компанија/институција:  
 

Позиција/делокруг:   
 

Адреса:   
 

Место:    
 

Телефон:  Fax:  
 

E-mail  Моб.  
 
 
Инормације о доласку и одласку:  

Датум доласка:  Датум одласка:  

 
Друге релевантне 

информације о 
доласку  

 

 
 
 
 

 
Друге релевантне 

информације о 
одласку 

 


