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Увод 

На  25‐ом  редовном  заседању  Савета  Међувладиног  Хидролошког  програма  (IHP)  усвојена  је 

Стратегија са Имплементационим планом активности и Оквиром главних иницијатива наредне IX 

фазе  (2022‐2029).  Једна  од  приоритетних  области  дефинисана  Стратегијом  IHP‐IX  је  научно 

истраживање и иновације. Ова приоритетна област укључује, између осталог, активност на развоју 

и  дељењу  знања  и  иновативних  решења  за  побољшање  квалитета  и  смањење  загађења  вода. 

Основни  циљ  радионице  је  био  да  научна  заједница  предложи  методологије,  нова  решења  и 

практичне поступке за имплементацију природом инспирисаних решења (Nature Based Solutions ‐ 

NBS) у урбаној хидротехничкој пракси, којима ће помоћи доношење одлука заснованих на научном 

приступу проблематици, унапреди знања, услуге и смањи ризике. Оба Унеско Центра 2. категорије, 

WSDAC и IRTCUD пружају снажну подршку имплементацији Стратегије кроз спровођење активности. 

Република  Србија  потписница  је  Нове  Урбане  Агенде,  Агенде  одрживог  развоја  2030,  Париског 

Споразума  и  других,  а  као  чланица  Унеска  учествује  кроз,  комисију  за  сарадњу  са  Унеском, 

Национални Комитет за Међуваладин хидролошки програм и два центра друге категорије и једне 

катедре  за воде у  спровођењу Стратегије  IX фазе ИХП‐а. Подршка  јачању капацитета доносиоца 

одлука, јачање сарадње међу институцијама и размена научних мишљења од изузетног су значаја 

за достизање задатих циљева. 



 
Како се ове године навршава 75 година постојања Института за водопривреду „Јарослав Черни“, 

који  је  оснивач  Центра  за  воде  за  одрживи  развој  и  прилагођавање  климатским  променама 

(WSDAC), радионица је одржана као пред активност прославе овог значајног јубилеја.  

Кроз радионицу доносиоци одлука, научна заједница и млади стручњаци су имали прилику да се 

упознају  са  иновативним  природом  инспирисаним  решењима  (NBS)  у  области  урбане 

хидротехнике,  прецизније  урбаног  одводњавања  и  заштите  урбаних  целина  од  плављења 

унутрашњим водама, и са практичним могућностима њихове примене. 

Радионица je обрадила следеће теме:  

(1) стратешке и планске оквире за имплементацију природом инспирисаних решења у урбаној 

хидротехничкој инфраструктури ,  

(2) управљање урбаним водама коришћењем зелене стратегије и технологије,  

(3) упознавање  са  природним,  nature‐based  технологијама  и  општим  правилима  за 

пројектовање,  

(4) практични  пример  пројектовања  и  имплементације  зелених  урбаних  инфраструктурних 

система и,  

(5) приступ вишем и високом образовању у области еко‐инжењерства. 

Учесници 

Радионица  је  окупила  научнике  из  дијаспоре  који  се  баве  овом  проблематиком,  професоре  и 

сараднике  универзитета,  планере,  доносиоце  одлука  и  инжењере  који  се  баве  комуналном 

хидротехником.  Хибридни  модел  организације  омогућио  је  да  у  условима  отежаним  COVID‐19 

мерама, реадионици присуствује већи број заинтересованих.  

Укупно  је у раду учествовало 38 учесника  (45% жена) из 6  земаља  (Србија, Аустралија, Немачка, 

Шведска, Босна и Херцеговина и   САД), из укупно 15 институција. Повезивање са научницима из 

дијаспоре  који  се  баве  применом  и  спровођењем  природом  инспирисаних  решења  у  пракси 

омогућило је преношење искустава из различитих земаља и конструктиван дијалог о могућности 

примене појединачних решења у Србији.  

На  радионици  су  учествовали  представници:  WSDAC  и  IRCTUD  Центра  2  категорије  под 

покровитељством  Унеска,  председник  Националног  комитета  за  сарадњу  са  Међувладиним 

хидролошким програмом, Института за водопривреду „Јарослав Черни“, Грађевинског факултета 

Универзитета  у  Београду,  Института  за  архитектуру  и  урбанизам  Србије,  Института  за  вештачку 

интелигенцију из Новог Сада, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Удружења за 

технологију  воде  и  санитарно  инжењерство,  представници  привреде  (Al  Dahra),  представник 

невладиног  сектора,  као  и  представници  из  иностранства  The  University  of  New  South  Wales 

(Аустралија), Luleå University of Technology (Шведска),  Sci‐Tek Consultants, Inc. (УСА), State Capital of 

Stuttgart,  Department  for  Environmental  Protection  (Немачка)  и  Завода  за  водопривреду  (Босна  и 

Херцеговина).  

Сесије  

Уводни  део  радионице  био  је  посвећен  јубиларној  75.  годишњици  Института  за  водопривреду 

„Јарослав  Черни“.  Отварање  радионице  и  поздравну  реч  одржао  је  извршни  директор  Душан 



 
Ђурић, док је презентацију о раду Института у протеклих 75 година уз подсећање на најзначајније 

пројекте и изведене радове, као и стручњаке који су прошли кроз Институт презентовао саветник 

Миодраг Миловановић. Проф. др Првослав Марјановић је у наставку увео присутне у тему заштите 

вода од загађења и природом инспирисана решења у урбаној хидротехници. 

У  наставку  програма  др  Бранкица  Мајкић‐Дурсун,  директорка  WSDAC  Центра,  одржала  је 

презентацију „Природом инспирисана решења као одржив начин управљања водним ресурсима – 

IX  фаза  Међувладиног  хидролошког  програма  IHP‐UNESCO“.  Кроз  презентацију  је    учесницима 

приближила Стратегију IX фазе и њену повезаност са циљевима Агенде одрживог развоја до 2030. 

односно стратешким оквирима Нове урбане агенде и Париског споразума. Пажња је била усмерена 

на притиске на водне ресурсе услед нарастајућег броја становника, миграције и повећане потребе 

за храном, нарочито у урабним срединама.  

Др  Александар  Ђукић,  директор  IRCTUD  Центра  и  ванредни  професор  Грађевинског  факултета 

Универзитета у Београду, одржао је презентацију „Утицај природом инспирисаних решења урбане 

хидротехничке  инфраструктуре  на  урбанистичке  и  планске  документе“.  Кроз  презентацију 

учесници су имали прилику да се упознају са постојећим ограничењима у примени ових решења 

услед непостојања адекватних критеријума за примену нити одговарајуће законске регулативе код 

нас. Дате су сугестије за измене инстутуционалних оквира и начина финансирања изградње, рада и 

одржавања  система,  неопходности  измена  у  домену  урбанистичког  планирања  и  значаја 

прихватања и примене нових научних сазнања из ове области. 

Следећи блок започео је презентацијом др Филипа Станића истраживача са Грађевинског факултета 

у  Београду  под  називом  „Правила  пројектовања  природом  инспирисаних  решења:  мокро 

поље/затрављени  зелени  кровови  и  зидови  у  урбаним  срединама  са  освртом  на 

хидроинформатичке  алате“.  У  овом  излагању  приказан  је  методолошки  приступ  моделирању 

кишног  отицаја  и  правилима  пројектовања  на  примеру  Ecole  des  Ponts  ParisTech  (Париз)  као  и 

формираном  инфилтрационом  пољу  на  Грађевинском  факултету  у  Београду.  Присутнима  је 

демонстриран алат развијен на Грађевинском факултету у Београду InfiltrationFieldDesign.xlsm. 

У  наставку др Вељко Продановић,  Виши научни  сарадник UNSW Sydney,  одржао  је  блок од две 

презентације  у  којима  се  прво  осврнуо  на  проблеме  загађења  које  услед  спирања  загађења  са 

урбаних  површина,  кишним  водама  долазе  у  подземну  средину.  Др  Продановић  је  указао  на 

најчешће загађиваче који се јављају и за које су дефинисани критеријуми смањења који треба да се 

постигну  применом  природом  инспирисаних  решења  у  комуналној  хидротехници,  према 

регулативи  која  се  примењује  у  Аутралији,  конкретно  Новом  Јужном  Велсу.    Веома  детаљно  су 

приказане  методе  које  доводе  до  уклањања  појединих  полутаната  као  и  истраживања  која  се 

спроводе  на  ову  тему  у  Аутралији.  Такође  су  учесницима  презентована  различита  природом 

инспирисана решења у зависности од величине и захтева корисника, од појединачних мањих до 

комплексних хидротехничких уређења које укључују формирање wetland‐a. Прва презентација под 

називом  „Практична  израда  пројектног  задатка  са  природом  инспирисаним  решењем  – 

дефинисање слива и водног  загађења“ показала  је учесницима о чему све  треба водити рачуна 

приликом  пројектовања  природом  инспирисаних  решења  и  дала  увод  у  следећу  презентацију 

„Практична  израда  пројектног  задатка  са  природом  инспирисаним  решењем  –  пример 

пројектовања  биофилтера“,  која  је  дала  примере  добре  праксе  примењених  природом 



 
инспирисаних  решења  у  Аустралији  и  Кини.  Др  Продановић  је  указао  на  неопходност  развоја 

сопствених природом инспирисаних решења у Србији која зависе од климатских услова, вегетације 

која се може инкорпорирати у решење и захтеваних излаза (смањење емисије конкретне загађујуће 

супстанце, понова употреба вода, урбанистичка решења и др.) 

Значај увођења иновативних приступа у решавању комуналне хидротехнике у образовне програме 

приказала  је  доц.  др  Ања  Ранђеловић.  Кроз њену  презентацију  „Образовање  нових  генерација 

инжењера за развој и примену природом инспирисаних решења за управљање градским водама“  

слушаоци  су  имали  прилику  да  се  упознају  са  иновираним  наставним  плановима  за  студенте 

Грађевинског факултета у периоду после 2024. године. Увођење предмета Екохидраулика на мастер 

студије, који око 30% предавања фокусира на примену природом инспирисаних решења, треба да 

омогући да нове генерације студената буду оспособљене за  примену ових решења и холистички 

приступ урбаној хидротехничкој пракси. У наставку презентације приказани су опитни полигони за 

студенте  Грађевинског факултета  на  којима  се  спроводе  наменска  истраживања.  У  другом делу 

презентације  приказан  је  међународни  пројекат  из  позива  ЕУ  Хоризонт  2020  у  коме  учествује 

Грађевински  факултет  и  који  уводи  иновативне  методе  планирања  и  природом  инспирисана 

решења за управљање градским отпадних водама у мултифукционални парк на подручју Парк Ушће 

и Земунски кеј у Београду. 

Трећи  блок  радионице  формиран  је  као  панел  дискусија.  Дискусија  се  одвијала  паралелно 

укључивањем слушалаца који су пратили онлине вебинар и слушаоца присутних у сали. Колега Гуша 

изнео  је своја искуства у примени природом инспирисаних решења у Америци, што  је отворило 

дискусију везану за различитости у препорукама и начину коришћењу материјала за формирање 

биофилтера у различитим деловима света. Дебата се водила и на тему финансирања и надлежности 

над одржавањем  већ изведених инфраструктурних система базираних на природом инспирисаних 

решења .  

Закључци скупа су да је неопходно изменити институционалне оквире  којима ће се омогућити и 

законска примена оваквих решења, затим решити надлежности и изворе финансирања изградње, 

функционисања и одржавања оваквих  система,  повећати институционалне и људске  капацитете 

кроз повезивање науке и праксе, уз увећање знања о пројектовању и примени „зелених решења“, 

појачати  учешће  јавности  у  доношење одлука  и    наставити  спровођење  заједничких  активности 

различитих заинтересованих група кроз сличне семинаре и радионице. 

У прилогу извештаја дате су фотографије са одржаног скупа. 



 

 

Део учесника Радионице који је био присутан у сали Института за водопривреду „Јарослав 

Черни“ 

 

Део учесника Радионице који је пратио online webinar 



 

 

др Бранкица Мајкић‐Дурсун, WSDAC Центар и извршни директор Института за водопривреду 

„Јарослав Черни“ Душан Ђурић 

 

Проф.др Александар Ђукић IRCTUD Центар/Грађевински факултет Универзитета у Београду 



 

 

др Филип Станић, научни сарадник, Грађевински факултет Универзитета у Београду 

 



 

 

др Вељко Продановић, Виши научни сарадник Универзитета New South Wales, Сиднеј, 

Аустралија  

 

др Вељко Продановић, Виши научни сарадник Универзитета New South Wales, Сиднеј, 

Аустралија  



 
   

 

  Доц.др Ања Ранђеловић, Грађевински факултет Универзитета у Београду 



 

 

Предавачи током трајања панел дискусије 


