
 
 

 

КОНКУРС ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

ПРОЈЕКАТ  

„ОДРЖИВИ ТУРИЗАМ – ПРИЛИКА ЗА РАЗВОЈ СЛИВА РЕКЕ САВЕ“ 

 

 

У оквиру организације 7. Парламента младих из слива реке Саве који ће се одржати 

1-2. јуна 2018. у Бохињу (Словенија), Међународна комисија за слив реке Саве 

(Организатор) расписује за ученике средњих школа конкурс за пројекат под називом 

„Одрживи туризам – прилика за развој слива реке Саве“. 

 

Правила конкурса 

 

I -  Учешће 

 

На конкурсу могу да учествују ученици свих средњих школе држава слива реке Саве 

(Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Србија). Свака школа може учествовати 

са једним или више тимова ученика, на челу са ментором (професором). Један ученик 

може да буде члан само једног тима, док један ментор може да буде на челу више 

тимова. Сваки тим може учествовати на конкурсу с једном пријавом. 

 

II  - Трајање  

 

Конкурс је отворен од 1.3.2018. до 30.4.2018. године. 

 

III - Тема   

 

Тема конкурса је одрживи туризам као прилика за развој слива реке Саве.  

Туризам је једна од најбрже растућих грана привреде, са великим могућностима 

стварања нових радних места. Као и код сваке развојне делатности, чињеница је да неке 

туристичке делатности, посебно оне везане за масовни туризам, представљају притисак 

на животну средину, локалну заједницу и културну баштину. Зато је потребно 

планирати развој одрживог туризма, који укључује два основна елемента: (i) испуњење 

захтева савремених туриста и повећање могућности развоја локалне заједнице, уз 

истовремену (ii) заштиту животне средине и културне баштине на одрживи начин. 

Потребно је предвидети такво управљање туристичким ресурсима којим би се испуниле 

привредне и друштвене потребе на начин који обезбеђује заштиту и очување 

екосистема (нпр. биоразноврсности, природни процеси), очување животне средине и 

очување културног интегритета.  



Циљ одрживог туризма је стварање и очување радних места, повећање прихода 

локалног становништва, развој инфраструктуре, уз очување природне и културне 

баштине и смањење негативних утицаја на животну средину и заједницу. Одрживи 

туризам управо је супротан масовном туризму, где је у првом плану капитал и 

повећање туристичких капацитета, броја туриста и остварених ноћења.  

С обзиром на знатни туристички потенцијал слива реке Саве, овим конкурсом Савска 

комисија жели подстакнути расправу и сазнати идеје младих из слива реке Саве о 

развоју одрживог туризма у локалном окружењу, тамо где је могуће и кроз 

прекограничну сарадњу као и разјаснити разлике између масовног и одрживог туризма.  

 IV - Задатак 

Задатак је урадити пројекат којим ће се анализирати постојеће стање одрживог туризма 

на локалном нивоу и осмислити начин на који се то стање може побољшати.   

Пројекат мора да садржи: 

ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ 

СТАЊА 

Потребно је навести већ постојећу туристичку понуду, 

објекте и садржаје на локалном нивоу (нпр. хотели, 

апартмани, сеоска домаћинства, ресторани, мала 

производња аутохтоних производа, центар за 

посматрање птица, камп, веслачке стазе, 

бициклистичке стазе, локалитети културне баштине, 

природне лепоте...). 

ИДЕЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА 

Треба осмислити на који начин се може побољшати 

туризам на локалном нивоу у одрживом смеру. Могуће 

је осмислити како би се могла искористити већ 

постојећа инфраструктура и природни ресурси, а може 

се и предвидети и изграња објеката који подржавају 

одрживи туризам (нпр. едукативне сале, изложбени 

простори, бициклистичке стазе, пешачке или 

планинарске стазе, апликације везане за туристичке 

садржаје...). 

ГЕОГРАФСКУ КАРТУ Потребно је израдити географску карту локалног 

подручја на којој су узначени сви објекти и локације 

које се помињу у пројекту (постојеће стање и идеје за 

побољшање). При изради географске карте могу се 

користити савремени алати (нпр. Google Earth, 

Геопортал Савске комисије) или било који прикладни 

рачунарски програм. 

ВИДЕО ЗАПИС  Потребно је урадити видео запис у облику репортаже о 

пројекту трајања 2-3 минута. Видео запис је могуће 

снимати паметним телефоном, фото-апаратом или 

видео камером. Важно је да видео запис укратко 

представи пројекат који су урадили ученици.  

V – Садржај пријава на конкурс 



Пријаве на конкурс морају да  садрже: 

 Попуњену пријаву која се налази у прилогу, а која се може попунити на једном 

од службених језика Међународне комисије за слив реке Саве (босански, 

хрватски, словеначки, српски) или на енглеском језику. Пријава се доставља у 

електронском облику, у Word-у;  

 Пројекат (опис постојећег стања, идеје за побољшање, географска карта и 

видео запис)   

VI -  Ауторска права 

Организатор не преузима никакву одговорност за било какве спорове везане за 

власништво, односно за ауторска права на пријавама које учесници пошаљу 

Организатору ради учествовања на Конкурсу. 

VII - Достава пријава 

Пријаве на конкурс достављају се Међународној комисији за слив реке Саве у 

дигиталној форми на е-mail адресу: isrbc@savacommission.org или на CD-у/USB-у на 

адресу Међународна комисија за слив реке Саве, Кнеза Бранимира 29, 10000 Загреб, 

Хрватска до 30.4.2018. године. 

VIII - Критеријуми за избор најбољих пријава 

Стручни оцењивачки жири прегледаће и оценити све пристигле пријаве, па ће се 

одабрати по два најбоља пројекта из сваке државе – највише осам пројеката. 

 

При избору најбољих пројеката вредноваће се: 

 прецизност у анализи постојећег стања 

 иновативност у осмишљавању мера за развој одрживог туризма   

 креативност у изради географске карте/приказа локалног подручја   

 структуираност видео записа у облику репортаже   

 укупни ангажман тима ученика који се пријављују на конкурс. Ученици могу 

ангажовати стручњаке који ће им помоћи у прикупљању информација, али је 

циљ конкурса да пројекат буде резултат самосталног размишљања младих на 

тему одрживог туризма.   

IX - Награде 

Осам тимова са најбољим пројектима (по два рада из сваке земље) ће бити позвано да 

учествују на 7. Парламенту младих у Бохињу (Словенија), где ће им бити уручене 

пригодне захвалнице.   

Сваки од тимова који ће учествовати на Парламенту младих састојаће се од пет ученика 

и једног ментора (професора). Организатор Парламента младих у потпуности сноси 

трошкове пута и боравка (смештаја и оброка) позваних тимова. 

Након завршетка Парламента младих Савска комисија ће пројекте учинити доступним 

на web страници Парламента младих и Савске комисије. 

X – Сажетак рокова: 

mailto:isrbc@savacommission.org


 1.3.2018. - 30.4.2018. год. – достављање пријава 

 8.5.2018. год. – објава резултата конкурса на web страницама Међународне 

комисије за слив реке Саве www.savacommission.org 

 10.5.2018. год. – Међународна комисија за слив реке Саве шаље позиве за 

учешће на Парламенту младих 2018. 

 17.5.2018. год. – крајњи рок до кога ће ментори Међународној комисији за 

слив реке Саве доставити списак ученика тима који ће учествовати на 

Парламенту младих.   

XI – Додатне  

За више информација о конкурсу можете се обратити Ани Маринић (тел: +385-(0)1- 

4886960, e-mail: isrbc@savacommisson.org).    
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Основне информације о организатору и Парламенту младих 

 

Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) је међународна 

организација основана 2005. године ради координирања имплементације „Оквирног 

споразума о сливу реке Саве“ и до сада је уложила значајне напоре и остварила 

изузетан напредак према постизању тог циља. 

 

„Оквирни споразум о сливу реке Саве“ је међународни уговор који представља 

оквир за сарадњу држава у сливу реке Саве (Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и 

Словенија), у циљу осигурања одрживог коришћења, заштите и управљања водним 

ресурсима у сливу Саве и стварања услова за одрживи развој региона у сливу.  

 

У циљу промоције изузетних еколошких вредности и привредних потенцијала у сливу 

Саве, као и јачања свести о потреби прекограничне сарадње у стварању услова за 

одрживи развој региона, 2007. године је 1. јун службено проглашен Даном реке Саве. 

Од тада се Дан Саве сваке године обележава кроз низ активности у свим државама 

слива у сарадњи Савске комисије са министарствима савских држава, укљученим у рад 

Савске комисије, као и у партнерству с другим организацијама из све четири савске 

државе.  

 

Парламент младих је прикладан институционални облик рада младих и с младима 

коме је главни циљ интензивирање сарадње између ученика средњих школа слива реке 

Саве, јачање свести младе популације из савских држава о изузетним еколошким 

вредностима и потенцијалима слива Саве, као и о могућностима коришћења тих 

потенцијала уз истовремено очување постојећих еколошких вредности.  

 

До сада је одржано шест Парламента младих, први у Парку природе Лоњско поље у 

Хрватској 2012., други у Посебном резервату природе Засавица у Србији 2013., трећи у 

Љубљани 2014., четврти у Бихаћу 2015, пети у Лоњском пољу 2016 и шести у Београду 

2017. године. Због исказане велике подршке, одржавање Парламента младих се 

наставља и у 2018. години.  

 

Више информација доступно је на web страницама www.savacommission.org,  

www.sava-youthparliament.com. и www.facebook.com/SavaYouth. 
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