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Сваке године, 22. марта, обележава се Светски дан вода (World Water Day). Посебна пажња значају 
воде посвећује се промовисањем концепта одрживог управљања. Овогодишња тема којом Уједињене 
нације обележавају дан када се сумирају резултати и излажу планови за будућност је "Вода и отпадна 
вода". Процес којим будућност у свим сферама друштва мења нашу садашњост одвија се и применом 
информационе технологије. У сектору вода, информационе технологије постале су незаобилазан алат за 
спровођење стратегије управљања водама и припрему информација за доношење одлука. 
 

  
Удружење за технологију воде и санитарно инжењерство, у сарадњи са Републичком дирекцијом за 
воде, Агенцијом за заштиту животне средине и РХМЗ Србије и ове године стручним скупом обележава 
овај дан, овога пута са темом: 
 
 

СТРАТЕШКА ОПРЕДЕЉЕЊА И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
УПРАВЉАЊУ ВОДНИМ РЕСУРСИМА 

 
Стручни радови по позиву у оквиру ПРОГРАМА конципирани су тако да обухватају три подтеме: 
“Стратегија управљања водама Републике Србије”, документ на основу којег ће се спроводити реформе 
сектора вода; отпадне воде; и примена информационих технологија коришћењем софтверских 
апликација за персоналне рачунаре на нашим примерима добре праксе. 
 

Стручни скуп је без котизације и учесницима ће бити уручен примерак публикације (CD-ROM) 
“ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”. 
 
 



ПРОГРАМ 
22. март 2017. Републички Хидрометеоролошки Завод Србије, Кнеза Вишеслава 66, Београд 

Свечана сала 
 
 

1030-1100 

Обилазак Националне лабораторије Агенције за заштиту животне средине од стране г. Бранислава 
Недимовића, министра пољопривреде и заштите животне средине Владе Републике Србије и г. Оскара 
Бенедикта, заменика шефа Делегације ЕУ у Републици Србији. Представљање лабораторијске опреме 
високе технологије за детекцију концентрација приоритетних и приоритетно-хазардних супстанци. Опрема 
је финансирана из пројекта ИПА 2012 „Успостављање система интегрисаног праћења животне средине за 
квалитет ваздуха и воде”. 
 

1030-1100 Регистрација учесника скупа и преузимање публикације  

1100-1105 Отварање скупа  

1105-1110 
Поздравна реч Бранислава Недимовића министра пољопривреде и заштите животне средине Владе 

Републике Србије 

1110-1115 Поздравна реч Оскара Бенедикта заменика шефа Делегације ЕУ у Републици Србији 

 Радни део 

1115 -1130 Уводна реч 

Филип Радовић, Директор Агенције за заштиту 
животне средине/МПЗЖС 

Наташа Милић, в.д. директора  Републичке 
дирекције за воде/МПЗЖС 

Југослав Николић, Директор Републичког 
Хидрометеоролошког Завода Србије 

1130-1150 
Стратегија управљања водама на територији Републике 
Србије до 2034. године 

Наташа Милић, Душан Добричић 
(МПЗЖС/Републичка дирекција за воде) 

1150-1210 Заштита вода од загађивања – отпадне воде 
Добрила Кујунџић (МПЗЖС/ Републичка 
дирекција за воде) 

1210-1230 Кафе пауза 

1230-1250 
Информациони систем квалитета вода Србије – 
националне и међународне обавезе 

Татјана Допуђа Глишић et al. (МПЗЖС /Агенција 
за заштиту животне средине) 

1250-1310 
Савремена лабораторијска опрема у мониторингу 
квалитета вода – захтев Оквирне директиве о води ЕУ 

Зоран Стојановић et al. (МПЗЖС/ Агенција за 
заштиту животне средине) 

1310-1330 
Моделирање и процена дифузног загађења водотокова 
слива Колубаре 

Небојша Вељковић et al. (МПЗЖС/ Агенција за 
заштиту животне средине) 

1330-1350 
Ревитализација Топчидерске реке биолошким 
системима за пречишћавање 

Невена Чуле (Институт за шумарство, Београд) 

1350 Питања и дискусија 

 КОКТЕЛ 



 

 
 


