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Борба против климатских промена -
циљ или средство?

• И циљ и средство

• Циљ: 

- ЕТИЧКИ/МОРАЛНИ РАЗЛОЗИ 

• Средство:

- ЕКОНОМСКИ РАЗЛОЗИ 
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Глобални проблем 

• Оквирна конвенција УН о промени климе

- Кјото протокол – 2008 – 2012.

- „Споразум из Париза“ – ступа на снагу 4.11. од 2020.

• Консензус 195 држава – не тако често у новијој историји

• Споразум из Париза - смањење емисија ГХГ, које ће
обезбедити ограничење раста глобалне средње
температуре до 2ºС (1,5ºС), и повећање отпорности на
измењене климатске услове

- Смањење емисија ГХГ: повећање енергетске
ефикасности (потрошњи и производњи енергије и саобраћају),
повећање коришћења обновљивих извора енергије, смањење
броја и услова депоновања, унапређење пракси у
пољопривреди

- ГХГ: угљендиоксид (CO2), метан (CH4), азотсубоксид
(N2O), флуороугљоводоници (HFCs), перфлуоругљeници (PFCs)
и сумпорхексафлуорид (SF6)

- Прилагођавање: рана најава природних непогода,
изградња климатски отпорне инфраструктуре, наводњавање,
промена сорти и периода пољопривредних радова
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Локалне акције 

• Споразум из Париза: 

- Обавезе појединачних држава засноване на 
"националним доприносима" тзв. INDC

- Ревизија националних доприноса – 2020, 2025, 
2030 и дугорочне стратегије до краја века 

- Мобилисање финансирања, укључујући приватни 
сектор

• INDC Р. Србије: смањење емисија од 9,8% у односу на 
емисије 1990. до 2030. године и наглашен значај 
прилагођавања  

- Влада усвојила на седници одржаној 11. јуна 2015. 
године 

• Стратегија борбе против климатских промена са 
акционим планом – у изради 
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INDC и Стратегија
Идентификовати и 

постићи 
Кључни фактори
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• Потенцијали за смањење
емисија ГХГ: повећање
енергетске ефикасности
(потрошњи и производњи
енергије и саобраћају),
повећање коришћења
обновљивих извора енергије,
смањење броја и услова
депоновања, унапређење
пракси у пољопривреди...

• Могућности прилагођавања:
рана најава, изградња
климатски отпорне
инфраструктуре,
наводњавање, промена сорти
и периода пољопривредних
радова...

• Локалне самоуправе и 

појединци

• Иновације 

• Финансирање

- Зелени фонд РС

- Зелени климатски 

фонд 

- ЕУ IРА  програмирање

- Приватни сектор  



www.klimatskepromene.rs
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За све информације...

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Одсек за климатске промене

Омладинских бригада 1

11070  Н. Београд

Контакт:

danijela.bozanic@eko.minpolj.gov.rs

ana.repac@eko.minpolj.gov.rs

dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs
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