
 

 

 

Београдски карневал бродова 2013. 

Сви на Саву, сви на Дунав 

 

 

ДАТУМ 6. ЈУЛ 2013. 

ВРЕМЕ 17h-00h 

МЕСТО Акваторијум река Саве и Дунава 

(Од Бранковог моста до ушћа, и обале река) 

 

Београдски карневал бродова је традиционална градска манифестација која популаризује 

реке Саву и Дунав и ушће истих, као препознатљиво подручје у Београду. Пре свега, 

карневал доприноси атмосфери Града, али и промовише Београд као туристичку 

дестинацију, са фокусом на наутички туризам престонице, као и развој и улагања у 

подручје река. Манифестација броји преко 1500 учесника и 50 000 посетиоца. 

 

Ове године, подунавски европски градови ће имати своје промотивне штандове на 

карневалу, у циљу што боље сарадње са амбасадама подунавских земаља, DCC (Danube 

Competence Centre), туристичким организацијама и општинама, јачања добрих односа са 

градовима на Дунаву и промоције Дунава, као атрактивне туристичке дестинације и, 

свакако, главне развојне туристичке стратегије земље. На штандовима ће бити приказана 

туристичка понуда градова, њихови пројекти, манифестације, док ће сви представници 

презентовати своје дестинације на главној бини током музичког програма. Поред параде 

бродова и карневалских група, као један од главних делова „карневалског програма“, биће 

одржавање концерта на реци.  

 

Ове године ће сви бродови бити декорисани украсима од рециклираних материјала, јер је 

Београдски карневал бродова манифестација која промовише важност и значај заштите 

животне средине и рециклаже. 



Слоган промовише ушће реке Саве у Дунав, а бова означава место где се више од 100 

европских река улива у Дунав. 

 

Програм на води:  

Jet ski водене атракције 

Карневал бродова (парада декорисаних бродова која креће од ушћа до 

Бранковог моста и назад)  

Једрилице и кајакаши 

Jet ski забављачи најављују концерт 

           

    

Музички програм:  

DJ-еви 

Музичке групе 

Концерт 

Ватромет 

Након концерта, наступ DJ-а до поноћи 

             

Еколошка кампања 

Недељу дана пре карневала, биће организована еколошка кампања чишћења обала река у 

сарадњи са ЈКП Београдводе и Саветом за екологију општине Стари град.  

 

Медији 

Студио Б – директан TV пренос целе манифестације  

Очекује се мноштво TV репортажа и штампаног материјала 

 

Видео 

http://www.youtube.com/watch?v=SsjT78Ytgco  

 

Фото галерија 

http://www.tob.rs/sr-lat/photo_gallery.php?id=30 

http://www.youtube.com/watch?v=SsjT78Ytgco
http://www.tob.rs/sr-lat/photo_gallery.php?id=30

