Речни монитор „САВА“ бивши „Бодрог“

Прве хице у Првом светском рату испалила је јединица Дунавске флоте, само неколико
дана након објаве рата, кад је гађан Београд и то са три бојна брода: Бодрог, Темеш и
Самош. Током 1914. и 1915. године Бодрог учесвујену бомбардовању и као подршка
нападима на Београд, представља раритет светских размера, као једини преостали брод
из групе речних монитора са којих је извршен први артиљеријски удар у Првом
светском рату и који је један од десет пловила тог типа на свету. Брод сведочи и о
победи Србије у Првом светском рату, јер представља ратни плен Војске Краљевине
Србије из 1918. године. Брод је потопљен 1918, две године касније је извађен,
преуређен и под именом Сава уврштен у монарицу Краљевине, Срба, Хрвата и
Словенаца. Током Другог светског рата потопљен је још два пута. Извађен је 1952.
године, ремонтован и још једном уврштен у речну флотилу нове државе. Из војне
употребе повучен је 1959. године.

Циљ је да се „Бодрог“, као музеј почетка Првог светског рата, стави у функцију
обележавања јубилеја Великог рата, до 11. новембра 2018. године.

Речни монитор Сава, бивши Бодрог, 2005. године решењем Музеј науке и технике из
Београда, број 234/1 од 2006. године, утврђен за културно добро Републике Србије. У
том периоду налазио се у приватном власништву, као део флоте предузећа „Дунав
група агрегати“ из Новог Сада, и користио се као присатан (врста дока-пристаништва
за прелзак на други пловни објекат) за друге бродове из овог предузећа.

Имајући у виду да су Министарство одбране и Војска Србије били свесни чињенице да
је речни монитор Сава од стратешког значаја за Србију, јер представља доказ о томе
како је започео Први светски рат, предузет је низ мера да се Министарство одбране
одреди за новог стараоца за спровођење мера заштите културног добра, што је и
реализовано током 2014. године решењем Министарства културе и информисања.
2015. године формирана је Пројектна група Министарства одбране и Војске Србије, за
спровођење мера санације и рестаурације културног добра, речног брода „Сава“, раније
„Бодрог“.

