
 

 

Svjesni značaja rijeke Save za gospodarski, društveni i kulturni razvoj 
u regiji,  

S željom da se razvije unutarnja plovidba rijekom Savom, 

Uzimajući u obzir Europski sporazum o glavnim unutarnjim vodnim 
putovima od međunarodnog značaja (AGN), a posebno njegov dodatak III, 

Vjerujući da javne vlasti mogu značajno doprinijeti razvitku vodnog 
puta rijeke Save svojim angažiranjem u osiguravanju i održavanju 
odgovarajućeg vodnog puta na temelju međunarodno dogovorene 
klasifikacije i parametara, 

U skladu s člankom 16. stavcima 1. (a) i 2. Okvirnoga sporazuma o 
slivu rijeke Save (Okvirni sporazum) i člankom 9. stavkom 2. Protokola o 
režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, Međunarodna 
komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) na svojoj IX Izvanrednoj sjednici 
održanoj 7.-8. travnja 2008. godine donosi 

 

ODLUKU – 19/08 

o usvajanju 

KLASIFIKACIJE VODNOG PUTA RIJEKE SAVE  

1. Ovom odlukom se u skladu s Odlukom 26/06 o Detaljnim parametrima 
za klasifikaciju vodnog puta na rijeci Savi, koju je Savska komisija 
donijela na II redovnoj sjednici održanoj 15. studenoga 2006. godine, 
definiraju klase vodnog puta rijeke Save. 

2. Klase vodnog puta rijeke Save se uspostavljaju na način definiran u 
Dodatku I ove Odluke koji čini njen sastavni dio. 

3. Imajući u vidu međunarodni status vodnog puta rijeke Save, Stranke 
Okvirnoga sporazuma o slivu rijeke Save će, u granicama svojih 
mogućnosti, nastojati poduzimati mjere kako bi se dostigla najmanje IV 
klasa vodnog puta na plovnom putu rijeke Save. 



4. Stranke Okvirnoga sporazuma donijet će mjere potrebne za provedbu 
ove Odluke i o istima obavijestiti Savsku komisiju. 

5. Ova Odluka je obvezujuća za Stranke Okvirnoga sporazuma osim 
ukoliko bilo koji član Savske komisije povuče svoj glas u roku od 30 
dana od dana donošenja Odluke ili obavijesti Savsku komisiju da 
Odluka podliježe odobrenju nadležnog tijela njegove države. 

Ukoliko bilo koji od članova Savske komisije povuče svoj glas u roku od 
30 dana od dana donošenja Odluke ili obavijesti Savsku komisiju da 
Odluka podliježe odobrenju nadležnog tijela njegove države, Sekretarijat 
Savske komisije će o tome obavijestiti ostale članove Savske komisije. 

6. Ukoliko nitko od članova Savske komisije ne povuče svoj glas niti ne 
obavijesti Savsku komisiju da Odluka podliježe odobrenju nadležnog 
tijela njegove države, ova Odluka stupa na snagu 8. svibnja 2008. 
godine. 

7. Nakon stupanja na snagu, ova Odluka postaje u potpunosti obvezujuća i 
neposredno se primjenjuje u svim Strankama Okvirnoga sporazuma. 

8. Tajništvo će obavijestiti Stranke Okvirnoga sporazuma o stupanju na 
snagu ove Odluke. 

 

 

Ref. Br.: 1S-9-D-08-5/1-3 
Zagreb, 8. travnja 2008. godine 
 
 
 

 G-din Kemal Karkin 

 Predsjedavajući Savske komisije 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Svjesni značaja rijeke Save za gospodarski, društveni i kulturni razvoj regije, 

Sa željom da se razvije unutarnja plovidba rijekom Savom, 

Uzimajući u obzir Europski sporazum o glavnim unutarnjim vodnim 
putovima od međunarodnog značaja (AGN), a posebno dodatak III istog, 

Vjerujući da javne vlasti mogu značajno doprinijeti razvoju vodnog puta 
rijeke Save svojim angažiranjem u osiguravanju i održavanju odgovarajućeg 
vodnoga puta temeljem međunarodno dogovorene klasifikacije i parametara, 

U skladu sa člankom 16. stavcima 1. (a) i 2. Okvirnog sporazuma o slivu 
rijeke Save (Okvirni sporazum) i člankom 9. stavkom 2. Protokola o režimu 
plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za 
sliv rijeke Save (Savska komisija) na svojoj 30. sjednici održanoj 7.-8. 
studenoga 2012. godine donosi 

 

ODLUKU – 14/12 

o usvajanju 

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE 19/08 O USVAJANjU 
KLASIFIKACIJE VODNOG PUTA RIJEKE SAVE 

1. Tekst Izmjena i dopuna Odluke 19/08 o usvajanju klasifikacije vodnoga 
puta rijeke Save i Konsolidirani tekst klasifikacije vodnoga puta rijeke 
Save u privitku su ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

2. Strane Okvirnog sporazuma donijet će mjere potrebne za provođenje ove 
Odluke i o istima izvijestiti Savsku komisiju. 

3. Ova Odluka je obvezujuća za Strane Okvirnog sporazuma osim ukoliko 
bilo koji od članova Savske komisije povuče svoj glas u roku od 30 dana 
od dana donošenja Odluke ili izvijesti Savsku komisiju da Odluka 
podliježe odobrenju nadležnog tijela njegove države. 

 Ukoliko bilo koji od članova Savske komisije povuče svoj glas u roku od 
30 dana od dana donošenja Odluke ili izvijesti Savsku komisiju da 
Odluka podliježe odobrenju nadležnog tijela njegove države, Tajništvo 
Savske komisije će o tome izvijestiti ostale članove Savske komisije. 



4. Ukoliko nitko od članova Savske komisije ne povuče svoj glas, niti ne 
izvijesti Savsku komisiju da Odluka podliježe odobrenju nadležnog tijela 
njegove države, ova Odluka stupa na snagu 8. prosinca 2012. godine. 

5. Nakon stupanja na snagu, ova Odluka postaje u cijelosti obvezujuća i 
izravno se primjenjuje u svim strankama Okvirnog sporazuma. 

6. Tajništvo Savske komisije izvijestiti će stranke Okvirnog sporazuma o 
stupanju na snagu ove Odluke. 

 

 

Ref. Br.: 1S-30-D-12-2/1-2 
Zagreb, 8. studenoga 2012. godine 
 
 
 
 

 
G-đa Dragana Milovanović 

      Predsjedavajuća Savske komisije                                             

 
 



 

 

Svjesni značaja rijeke Save za gospodarski, društveni i kulturni razvoj regije, 

Sa željom da se razvije unutarnja plovidba rijekom Savom, 

Uzimajući u obzir Europski sporazum o glavnim unutarnjim vodnim 
putovima od međunarodnog značaja (AGN), a posebno dodatak III istog, 

Vjerujući da javne vlasti mogu značajno doprinijeti razvoju vodnog puta 
rijeke Save svojim angažiranjem u osiguravanju i održavanju odgovarajućeg 
vodnoga puta temeljem međunarodno dogovorene klasifikacije i parametara, 

U skladu sa člankom 16. stavcima 1. (a) i 2. Okvirnog sporazuma o slivu 
rijeke Save (Okvirni sporazum) i člankom 9. stavkom 2. Protokola o režimu 
plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, Međunarodna komisija za 
sliv rijeke Save (Savska komisija) na svojoj 44. sjednici održanoj 22.-23. 
veljače 2017. godine donosi 

 

ODLUKU – 5/17 

o usvajanju 

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE 14/12 O USVAJANjU 
KLASIFIKACIJE VODNOG PUTA RIJEKE SAVE 

1. Tekst Izmjena i dopuna Odluke 14/12 o usvajanju klasifikacije vodnoga 
puta rijeke Save i Konsolidirani tekst klasifikacije vodnoga puta rijeke 
Save u privitku su ove Odluke i čine njen sastavni dio. 

2. Strane Okvirnog sporazuma donijet će mjere potrebne za provođenje ove 
Odluke i o istima izvijestiti Savsku komisiju. 

3. Ova Odluka je obvezujuća za Strane Okvirnog sporazuma osim ukoliko 
bilo koji od članova Savske komisije povuče svoj glas u roku od 30 dana 
od dana donošenja Odluke ili izvijesti Savsku komisiju da Odluka 
podliježe odobrenju nadležnog tijela njegove države. 

 Ukoliko bilo koji od članova Savske komisije povuče svoj glas u roku od 
30 dana od dana donošenja Odluke ili izvijesti Savsku komisiju da 
Odluka podliježe odobrenju nadležnog tijela njegove države, Tajništvo 
Savske komisije će o tome izvijestiti ostale članove Savske komisije. 



4. Ukoliko nitko od članova Savske komisije ne povuče svoj glas, niti ne 
izvijesti Savsku komisiju da Odluka podliježe odobrenju nadležnog tijela 
njegove države, ova Odluka stupa na snagu 22. ožujka 2017. godine. 

5. Nakon stupanja na snagu, ova Odluka postaje u cijelosti obvezujuća i 
izravno se primjenjuje u svim strankama Okvirnog sporazuma. 

6. Tajništvo Savske komisije izvijestiti će stranke Okvirnog sporazuma o 
stupanju na snagu ove Odluke. 

 

 

1R-44-D-17-3/1-2 
Zagreb, 23. veljače 2017. godine 
 
 
 
 

 
G-din Mitja Bricelj 

      Predsjedavajući Savske komisije  

    
____________________________                                                       

 
 



 
 

 

 

KLASIFIKACIJA 

VONODNOG PUTA 

RIJEKE SAVE 
(Konsolidirani tekst na temelju 
Odluka 19/08, 14/12 i 5/17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagreb, 2017 



Dodatak I 
 

Tabela 1. Klasifikacija vodnog puta rijeke Save: 

Dionica rijeke Save 

nizvodno (rkm) uzvodno (rkm) Dužina (km) Klasa vodnog puta 

0.0 
Ušće Save 

81.0 
Kamičak 

81.0 Va 

81.0 
Kamičak 

176.0 
Rača 

95.0 IV 

176.0 
Rača 

196.0 
Domuskela 

20.0 III 

196.0 
Domuskela 

313.7 
Slavonski Šamac 

Šamac 
117.7 IV 

313.7 
Slavonski Šamac 

Šamac 

338.2 
Oprisavci 
Rit kanal 

24.5 III 

338.2 
Oprisavci 
Rit kanal 

371.2 
Slavonski Brod 

Brod 
33.0 IV 

371.2 
Slavonski Brod 

Brod 

594.0 
Sisak 

222.8 III 

 

Napomena: 

Riječna kilometraža iz tabele je referentna, a nazivi naselja su samo ilustrativno 
korišteni. 

 


