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ДАН РЕКЕ САВЕ – 01. јун 2015. године 

 

Државе стране Оквирног споразума о сливу реке Саве (Босна и 

Херцеговина, Република Хрватска, Република Словенија и Република Србија) су на 

Првом састанку држава страна (одржаном 01. јуна 2007. године у Загребу) 01. јун 

прогласиле Даном реке Саве. Од тада се сваке године обележава Дан реке Саве 

на целом сливу у циљу промовисања значаја реке Саве за све земље у сливу, њених 

високих еколошких вредности и социо-економских потенцијала. Организовањем 

различитих активности скреће се пажња на виталну улогу коју река Сава и њене 

притоке имају у животу становништва у њеном сливу, те с тим у вези подизање 

јавне свести о важности прекограничне сарадње и договора о битним облицима 

коришћења и заштите вода у сливу реке Саве.  

Манифестација обележавања Дана реке Саве 2015 одвијаће се 

паралелно на регионалном и националном нивоу.  

На националном нивоу, Републичка дирекција за воде подржава и 

учествује у кофинансирању следећих активности које ће одвијати у Београду: 

еколошке едукативне радионице за децу, уметничке радионице намењене деци са 

оштећеним слухом, стручна предавања намењена предшколцима, родитељима, 

младима и грађанима, информисање о значају воде и начинима за њену уштеду у 

домаћинствима, акција израде маскоте међународног дана реке Саве од 

рециклажног материјала, као и акције чишћења савског приобаља. Својим 

активностима желимо да апелујемо на грађане да чувају овај непроцењиви 

природни ресурс који имамо у земљи, и то: 

� 29. маја у организацији Театар пројект објективна драма – ПОД театар 

из Београда: уметничке радионице, еко акције, стручна предавања намењена: 

деци, родитељима, младима и грађанима; манифестација „истраживачка 

експедиција дуж Савског слива”: програм за децу и родитеље, реализоваће се 01. и 

02. јуна. Такође, 01. јуна ће се одржати еколошка радионица намењена 

предшколцима, тема: слив Саве и очување овог ресурса; планирано учешће око 

250 деце из 7 предшколских установа на Савском Венцу; 02. јуна: стручна 

предавања намењена грађанима, на тему: прилагођавање на климатске промене у 

области водних ресурса и радионица „река Сава-јуче, данас, сутра”. Програм је део 

локалног еколошког акционог плана општине Савски Венац и део генералне 

стратегије Градског секретаријата за заштиту животне средине. 

� 01. јуна у организацији Beo project из Београда: еколошки едукативни 

триатлон за децу: 1) еколошка сити тура упознавања Београда и екологије река са 

реке Саве; 2) уметничка радионица намењена деци са оштећеним слухом „Поглед 



на град са воде и град на води” и прављење урбанистичке макете „Мој град на 

реци” од рециклажног материјала: 3) склапање слагалице туре „Београд на две 

воде”; интерактивно предавање: експерт заштите животне средине упознаје децу 

са проблематиком реке од извора до њеног ушћа, са фокусом на ток кроз Београд; 

сагледавање еколошких појмова, проблема и могућности које река пружа; 

интерактивно предавање инжењера архитектуре: фокус на Београд, подстицање 

деце на истраживање о односу град-река-становник; радионица „Поглед на град са 

воде и град на води” и прављење урбанистичке макете „Мој град на реци” од 

рециклажног материјала: модератор је архитекта, фокус одржива архитектура и 

еко дизајн; радионица на обали по завршетку вожње у којој активно учествују 

деца: прављење макете града од рециклажног материјала који обезбеђују 

учесници пројекта, вођење деце кроз радионицу уз предавања о еколошкој 

уметности, рециклажи, поновној употреби материјала и предмета. Радионица има 

за производ макету града са реком коју осмишљавају деца на основу сећања са 

путовања реком и стеченог знања кроз два интерактивна предавања, уз помоћ 

модератора; изнајмљивање туристичког брода за пловидбу Савом у зони града у 

трајању од два школска часа; прављење слагалице „Београд на две воде” коју 

слажу деца. 

� 01. јуна у организацији Санитарног еколошког друштва из Београда: 

програм „Сава у срцу” који се одржава 6 године за редом-са ученицима, 

професорима, представницима ГО Савски Венац и удружења за заштиту животне 

средине, квиз знања, покретање еколошке акције у заједници, силазак до реке.  

� 01. јуна у организацији Београдског еколошког центра, организације за 

радне, истраживачке и образовне активности из Београда: програм садржи: 

културно-уметнички едукативни програм; јавни час на тему „заштита водних 

ресурса”; креативне и едукативне радионице за младе на отвореном, израда 

маскоте међународног дана реке Саве од рециклажног материјала; информисање 

грађана, младих и деце о значају воде и начинима за њену уштеду у 

домаћинствима на штанду ГО Савски Венац; акција чишћења савског приобаља 

„покренимо и нешто даље-очистимо савско приобаље”.  

� 01. јуна у организацији Клуб Маслачак из Београда: „Савски карневал“ - 

креативно/едукативне еколошке радионице са младима о значају очувања водних 

ресурса и слива реке Саве; израда костима и реквизита од секундарних сировина, 

припрема кореографије и наступа. Технике и идеје које деца усвоје кроз 

радионице моћи ће да се користе код куће и у школи, у циљу даљег развијања 

дечије креативности. 

 На регионалном нивоу, Међународна комисија за слив реке Саве по 

други пут организује међународну бициклистичку туру од извора до ушћа реке 

Саве, „Сава 2015”, која на својеврстан начин обједињује различите манифестације 

и догађаје који се одржавају поводом прославе Дана Саве. 

 Циљ Међународне бициклистичке туре „Сава 2015” је промоција: 

� развоја и одрживог коришћења свих потенцијала које пружа река Сава, а 

нарочито речног туризма; 

� коришћења бициклистичких траса уз реку Саву;  

� развоја бициклистичког туризма - једног од најбрже растућих 

сегмената туристичке понуде у свету;  

� значајних могућности туристичке вожње бродовима, резервата 

природе и других сличних природних лепота, као и великог броја 

различитих спортских и сличних активности. 

У периоду од 29. маја до 6. јуна 2015. године, група од 6 искусних 

бициклиста, представника бициклистичких удружења из четири савске државе – 



Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије, прећи ће 962 km, од извора до 

ушћа Саве. Група ће пролазити кроз велики број насеља, док ће у више градова уз 

Саву, у сарадњи са локалним заједницама, бити организовани пригодни догађаји. 

У Србији ће бити организован дочек бициклиста у Сремској Митровици 

– Засавици, 5. јуна, као и у Београду, 6. јуна 2015. године, у 45. блоку, на Новом 

Београду. 

Свакодневне новости везане за бициклистичку туру „Сава 2015” 

укључујући и блогове бициклиста и фотографије које ће они снимати током туре, 

биће доступне на www.savacommission.org  

 У склопу обележавања овогодишњег Дана Саве, 29. и 30. маја 2015. 

године Савска комисија организује „Парламент младих 2015” – четврти сусрет 

ученика средњих школа савских држава који се ове године одржава у  Бихаћу 

(Босна и Херцеговина), са циљем информисања и преношења знања младима и 

размене искустава учесника у вези са изузетним еколошким вредностима и социо-

економским потенцијалима слива реке Саве.  

На Парламенту младих 2015. учествоваће ученици из 8 средњих школа 

Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Ученици и школе изабрани су 

на основу резултата фото конкурса на тему „Живот са реком и на реци” који је 

Савска комисија организовала са циљем да, кроз форму фотографије, подстакне 

јачање свести о природним лепотама реке Саве и њених притока, критичко 

мишљење о тенденцијама које нарушавају природну равнотежу, као и 

освешћивање потребе живота и развоја у складу са природом. 

Активности Парламента младих 2015. укључују:  

� посету Националном парку Уна;  

� избор тела Парламента младих према Статуту; 

� презентацију победничких фотографија и анализу са стручњацима; 

организовање изложбе одабраних фотографија; 

� предлоге за развој стратегије и акционог плана за следећу годину рада 

Парламента младих; 

� предлоге младих за унапређење комуникације младих у сливу  

коришћењем првенствено модерних комуникационих технологија.  

Покровитељи овогодишњег сусрета младих су предузећа Coca-Cola HBC 

за Србију, Хрватску и Словенију, UNDP у Босни и Херцеговини, Влада САД. 
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