
 

Пети састанак држава страна Оквирног споразума 

о сливу ријеке Саве 
– Загреб, 2. децембaр 2014. године – 

 

„Оквирни споразум о сливу ријеке Саве – симбол одрживог развоја“ 
 

Мјесто одржавања: зграда Хрватских вода, Улица града Вуковара 220 

почетак: 9:00  
 

Изјаве за медије: 14:00  

Пети састанак држава страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (Босне и Херцеговине, 

Републике Хрватске, Републике Словеније и Републике Србије) има велики значај за 

прекограничну сарадњу у области вода, усмјеравање конкретних активности држава и 

тражење заједничких рјешења за одрживи развој у сливу ријеке Саве. 

 

Оквирни споразум о сливу ријеке Саве потписан је 2002. године (на снагу је ступио 2004. 

године) и стратешки циљ му је прекогранична сарадња држава страна ради осигурања 

одрживог развоја регије у сливу ријеке Саве ради: 

• успостављања међународног режима пловидбе ријеком Савом и њеним пловним 

притокама, 

• успостављања одрживог управљања водама и 

• предузимања мјера за спрјечавање или ограничавање опасности, као и за смањивање и 

уклањање штетних посљедица насталих услијед поплава, леда, суша и случајева испуштања 

опасних материја у воде.  

 

Састанак се организује на високом министарском нивоу, уз учешће представника 

међународне заједнице. На састанку ће се разматрати кључна питања од значаја за 

спровођење Оквирног споразума, као што су планирање управљања сливом ријеке Саве, 

управљање поплавама у сливу и обнова пловидбе на пловном путу ријеке Саве, те 

важности потврђивања потписаних као и склапања нових Протокола уз Оквирни споразум 

којима се јача регионална сарадња. 

 

На састанку ће бити донесена и Декларација са смјерницама за даљу имплементацију 

Оквирног споразума а биће презентовани и резултати рада Међународне комисије за слив 

ријеке Саве, као и заједнички резултати савских држава постигнути у спровођењу Оквирног 

споразума. 

 

Представник Парламента младих ће такођер, у оквиру састанка, презентовати резултате 

Парламента младих, традиционалног догађаја који је намијењен јачању еколошке свијести 

младих,    препознавању привредних потенцијала ријеке Саве, као и важности прекограничне 

сарадње у области вода. 

 

Детаљније информације о овом састанку и сви пратећи документи доступни су на wеб 

страници Савске комисије – http://www.savacommission.org/event_detail/1/19/323 

 

http://www.savacommission.org/event_detail/1/19/323


 

Домаћин састанка је Влада Републике Хрватске, а организатор Међународна комисија за 

слив ријеке Саве, институција која усклађује напоре свих држава везано за очување и развој 

ријеке Саве. 


