
 
 

 

КОНКУРС ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

РАД 

„САРАЂУЈМО ЗА ВОДЕ“ 

 

 

У оквиру организовања 8. Парламента младих са слива реке Саве који ће се одржати 

31. маја и 1. јуна 2019. у пограничном подручју Словеније и Хрватске на реци 

Сутли (Кумровец, Вонарје, Козјански парк), Међународна комисија за слив реке 

Саве (Савска комисија) расписује за ученике средњих школа конкурс за рад на тему 

„Сарађујмо за воде“. 

 

Правила конкурса 

 

I -  Учешће 

 

На конкурсу могу да учествују ученици свих средњих школе држава које деле слив 

реке Саве и чланице су Савске комисије (Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и 

Србија). Свака школа може да учествује 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 да учествује на конкурсу са 

једном пријавом. 

 

II  - Трајање  

 

Конкурс је отворен од 13. 3. 2019. до 6. 5. 2019. године. 

 

III - Тема   

 

Вода је основни елемент живота и активности људи су уско повезане са доступношћу 

воде и квалитетом воде. Због разноврсних потреба за водом и коришћења простора 

везаног за воде, долази до компетитивности а често и спорова међу различитим 

корисницима. Такви се потенцијални спорови могу јавити при планирању и 

спровођењу мера заштите од поплава (нпр. изградња ретензија), уређењу испуштања и 

пречишћавању отпадних вода (нпр. одређивање локације за постројење за 

пречишћавање вода), доступност вода по питању количина и квалитета (нпр. за 

пољопривреду, индустрију), развоју пловидбе (нпр. регулација деоница водних путева) 

и хидроенергетике (нпр. изградња брана и акумулација) и слично. Такође, воде и 

екосистеми зависни од воде су делимично угрожени због потреба различитих 

интересних група из привредних делатности као што је пољопривреда, као и потребе за 

ширењем насеља и слично. 



Многе од тих потреба заинтересоване стране не могу решити само унутар сопствене 

интересне групе ни на локалном нивоу. За ефикасно и одрживо управљање водама, 

како у погледу количине тако и квалитета воде, важна је сарадња између различитих 

заинтересованих страна на локалном нивоу, у региону а често и међу државама. При 

планирању одређених захвата потребно је пажљиво сагледати последице интервенција 

на квалитет живота локалног становништва. Они живе на том подручју и први ће 

трпети последице једнострано планираних интервенција које би могле да угрозе 

квалитет вода као и осигурање потребних количина вода различитим корисницима. С 

друге стране раширено је начело: "Само не у мом дворишту! (Not in my backyard! - 

NIMBY!)", што представља проблем при планирању било каквих захвата и захтева 

успостављање ефикасних механизама одлучивања уз укључивање свих 

заинтересованих страна у најранијој фази планирања а у решавању проблема и 

потенцијалних спорова потребна је сарадња свих учесника у процесу. 

То је посебно значајно у прекограничним подручјима где се потенцијални спорови 

одражавају и на међудржавном нивоу. Још је у прошлости због воде долазило до 

сукоба, тај је проблем присутан и у садашњости, а у будућности се очекује да ће бити 

још израженији, посебно због утицаја климатских промена. 

Овим конкурсом Савска комисија жели да подстакне расправу и да сазна идеје 

младих из слива реке Саве о методама усклађивања различитих интереса 

корисника воде на одређеном простору и како млади виде начине решавања 

потенцијалних спорова између различитих учесника – интересних група, било на 

локалном, регионалном и/или прекограничном нивоу.  

IV – Задатак 

Рад мора да садржи: 

ОПИС СЛУЧАЈА Потребно је описати постојећи случај различитих 

интереса корисника воде који се догодио или се догађа 

у локалној заједници, могуће утицаје на квалитет и 

количину вода, коришћење простора и опште на 

квалитет живота становника на описаном подручју. 

Пожељно је приложити и прегледну карту подручја 

које је предмет рада са основним информацијама 

везано за тему. При изради карте могу се користити 

сви доступни алати (нпр. Google Earth,  Геопортал 

Савске комисије) или било који прикладни рачунарски 

програм. 

ОПИС МЕТОДА ЗА 

УСПОСТАВЉАЊЕ 

ЕФИКАСНОГ ДИЈАЛОГА 

МЕЂУ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 

СТРАНАМА И РЕШАВАЊА 

СПОРА 

Потребно је дати виђење како приступити проблему и 

ускладити различите интересе корисника уз предлоге 

механизама ефикасне сарадње на локалном, 

регионалном и/или прекограничном нивоу. 

На који начин се могу решити потенцијални спорови 

између различитих учесника (локална заједница, 

индустрија, пољопривреда, хидроенергетика, 

пловидба…)? 



ВИДЕО ЗАПИС  Потребно је урадити видео запис у облику репортаже у 

трајања 2-3 минута, са кратким приказом рада. Видео 

запис снимити паметним телефоном, фото-апаратом 

или видео камером.  

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;  

➢ Рад на тему „Сарађујмо за воде“ (опис случаја, опис метода за успостављање 

ефикасног дијалога међу заинтересованим странама и решавања спора и видео 

запис)   

VI -  Ауторска права 

Савска комисија не преузима никакву одговорност за било какве спорове везане за 

власништво, односно за ауторска права на пријавама које учесници пошаљу Савској 

комисији 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 6. 5. 2019. 

VIII - Критеријуми за избор најбољих пријава 

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

одабрати по два најбоља рада из сваке државе – највише осам радова. 

 

При избору најбољих пројеката вредноваће се: 

− тачност у анализи постојећег случаја; 

− иновативност и изводљивост успостављања ефикасност дијалога међу 

заинтересованим странама и решавања спора;   

− структуираност видео записа у облику репортаже и 

− 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 рад буде резултат самосталног размишљања младих на задату 

тему.   

IX - Награде 

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

учествују на 8. Парламенту младих са слива реке Саве (Парламент младих), који ће 

бити одржан 31. маја и 1. јуна 2019. у пограничном подручју Словеније и Хрватске на 

mailto:isrbc@savacommission.org


реци Сутли (Кумровец, Вонарје, Козјански парк), 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). Савска комисија у потпуности сноси трошкове пута и 

боравка (смештаја и оброка) позваних тимова. 

Након завршетка Парламента младих Савска комисија ће радове учинити доступним на 

web страници Парламента младих и Савске комисије. 

X – Сажетак рокова: 

➢ 13. 3. 2019. - 6. 5. 2019. – достављање пријава 

➢ 10. 5. 2019. – објава резултата конкурса на web страницама Међународне 

комисије за слив реке Саве www.savacommission.org 

➢ 10. 5. 2019. – Међународна комисија за слив реке Саве шаље позиве за учешће 

на Парламенту младих 2019. 

➢ 17. 5. 2019. 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 информације 

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., шести у Београду 

2017. и седми у Бохињу 2018. Због исказане велике подршке, одржавање Парламента 

младих се наставља и у 2019. години.  

 

Више информација доступно је на web страницама www.savacommission.org ,   
www.sava-youthparliament.com и www.facebook.com/SavaYouth. 
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