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Савезна Република Југославија је 30. јануара 2003. године ратификовала 

Конвенцију о сарадњи на одрживом коришћењу и заштити реке Дунав (Конвенција о 

заштити реке Дунав). СЦГ је 19. августа 2003. године постала пуноправни члан 

Међународне комисија за заштиту реке Дунав (ICPDR).  

Конвенција поставља принципе и правила за заштиту и одрживо управљање 

реком Дунав. Циљеви Конвенције су усмерени ка обезбеђивању одрживог 

коришћења и правичног управљања водним ресурсима у сливу, укључујући мере за 

одржање (конзервацију) екосистема, побољшање и рационалну употребу 

површинских и подземних вода у целом сливу.  

Битан сегмент Конвенције о заштити реке Дунав је и укључивање јавности са 

циљем подизања опште свести грађана о суживоту у сливу као и одрживом 

коришћењу овог ресурса. Део процеса укључивања јавности у процес заштите реке 

Дунав је и образовање наших малишана у том смислу. ICPDR заједно са 

Министарством просвете Републике Аустрије је развио едукативни комплет назван 

Дунавска кутија намењен деци узраста од 9-12 година.  

ICPDR, компанија Coca-Cola и њен највећи европски произвођач Coca Cola 

Hellenic, озваничили су партнерство почетком јуна 2005. године, под називом 

,,Партнерство за зелени Дунав”, како би унапредили заштиту и очување ове 

драгоцене реке. Оно је основа за партнерство Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине – Републичке дирекције за воде и компанија Coca-Cola и Coca Cola 

Hellenic Србија, који су заједно радили на пројекту Дунавска кутија у Републици 

Србији. 

Идеја пројекта је да шири свест међу најмлађом популацијом о сливу реке 

Дунав, њеним различитостима, али и сличностима и значају очувања водних ресурса 

и њиховог одрживог коришћења. 

Материјал Дунавска кутија је осмишљен да пружа знање, идеје, и представља 

материјал за учење не само из области животне средине већ се осврће и на историјске 

и географске чињенице везане за слив реке Дунав. 

Материјал се састоји од приручника за наставнике, постера слива Дунава, 

карата за игру и ЦД-а са додатним материјалом. Приручник за наставнике се састоји 

од шест делова који се могу користити независно или по комбинованом принципу.  

Министарство просвете Републике Србије и Завод за унапређивање 

образовања и васпитања су дали позитивно мишљење и препоруку за употребу 

материјала Дунавска кутија, као образовног материјала за остваривање образовно-

васпитног рада у основним школама од 4. до 6. разреда. 

Контакт: 011/201-33-57, marija.lazarevic@minpolj.gov.rs 


