
 

Prepoznajući značaj rijeke Save za gospodarski, društveni i kulturni razvitak regije, 

Svjesni važnosti zaštite okoliša i prirodnih izvora, 

Sa željom za razvijanjem održivog turizma u slivu rijeke Save, a posebice u njezinim 

Ramsarskim područjima, zaštićenim područjima i turističkim koridorima, 

Slijedeći opredjeljenja stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (u daljnjem tekstu: 

Okvirni sporazu) – Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Slovenije (u daljnjem tekstu: 

stranke), navedena u Deklaraciji sa Trećeg (Brdo, 31. svibnja – 1. lipnja 2011.) i Četvrtog 

(Sarajevo,  31. svibnja 2013.) sastanka stranaka vezana uz važnost razvoja održivog riječnog 

turizma u slivu rijeke Save, 

Poštujući Akcije za održiviji turizam izdane od strane Skupine za održivost turizma EU 

Komisije i Agendu 21 izdanu od strane UN-ove konferencije za zaštitu okoliša i razvoj, 

Uzimajući u obzir zaključke regionalne radionice „Razvoj ekoturizma u okviru 

prekogranične suradnje“ (Slavonski Brod, 20.-21. lipnja 2012.) i regionalne konferencije 

„Promicanje razvoja ekoturizma u slivu rijeke Save“ (Ivanić Grad, 13.-14. prosinca 2012.), 

Sa željom za jačanjem suradnje stranaka u području turizma i 

U skladu s člankom 16. stavkom 1(d) Okvirnoga sporazuma i člankom 4. stavkom 1(j) 

Statuta Međunarodne komisije za sliv rijeke Save, Međunarodna komisija za sliv rijeke Save 

(u daljnjem tekstu: Savska komisija) na svojoj 33. sjednici održanoj 9.-10. listopada 2013. 

donijela je kako slijedi: 

 

PREPORUKA – 2/13 

u vezi sa 

SMJERNICAMA ZA PREKOGRANIČNI EKOTURIZAM U SLIVU SAVE  

 

Savska komisija preporuča strankama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save – Bosni i 

Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji, da uzmu u obzir Smjernice za prekogranični 

ekoturizam u slivu rijeke Save pri svojim budućim aktivnostima u području održivog 

riječnog turizma, posebice u izradi strateških dokumenata i primjeni vezanih projekata. Tekst 

Smjernica za prekogranični ekoturizam u slivu rijeke Save je u privitku ove Preporuke kao 

njezin sastavni dio. 
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