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Министарство заштите животне средине

• Надлежно  за питања климатских промена на националном нивоу 

• Успоставља национални стратешки и законодавни оквир у области 
климатских промена 

• Национална фокална тачка:

❖Оквирнa конвенцијa УН о промени климе – UNFCCC 

❖Глобални фонд за животну средину – GEF

• Одељење за климатске промене 

➢Група за ублажавање

➢Група за прилагођавање 



Пресек стања – активности министарства

• Обавезе према UNFCCC/Споразуму из Париза као и усклађивање са 
законодавством ЕУ

• Припремљен Нацрт закона о климатским променама 

• Према Плану рада Владе, очекује се усвајање до јуна 2019. године,

• Транспозиција релевантног законодавства ЕУ, испуњавање обавеза према 
Конвенцији 

• У току израда Стратегије климатских промена са Акционим планом -
Завршетак пројекта очекује се до краја јуна 2019. године 

• Завршетак до почетка јула 2019.

• Приоритетне мере смањења емисија ГХГдо 2030 и 2050. године у релевантним 
секторима (енергетика, пољопривреда, индустрија, управљање отпадом, 
саобраћај, шумарство итд.), надлежне институције за спровођење одређених мера, 
временски оквир спровођења и укупне потребне финансијске ресурсе 

• У току припрема Другог ажурираног извештаја и Трећег националног 
извештаја према Оквирној конвенцији 

• Остали текући пројекти од значаја – Локални развој отпоран на климатске 
промене, Успостављање оквира транспарентности



Извештавање према UNFCCC

• Србија не-Анекс I држава чланица Конвенције 

• Циклус извештавања: 

✓Двогодишњи ажурирани извештаји на 2 године – BUR 

✓Национални извештаји (националне комуникације) на 4 године – NC

• Хронологија извештавања: 

1. Иницијална национална комуникација Републике Србије – 2010. 

2. Први ажурирани двогодишњи извештај – 2016. 

3. Дргуи извештај Републике Србије према UNFCCC – 2017. 

• У току израда Другог ажурираног извештаја и Трећег националног 
извештаја 

• Планирано достављање Секретаријату Конвенције:

✓2BUR – 2019. 

✓3NC – 2021. 



• Укључивање великог броја експерата из различитих области

• Садржи: 

✓Националне карактеристике 

✓Прорачун емисија GHG – 1990. и 1998. година

✓Оцена рањивости сектора и екосистема и адаптација 

✓Хидрологија, Шумарство, Пољопривреда, Биолошка 
разноврсност и природни копнени екосистеми, 
Здравље 

✓Оцена ублажавања климатских промена 

✓Енергетика, Индустријски процеси, Пољопривреда, 
Шумарство

✓Истраживања и системска осматрања 

✓Образовање, обука и јачање свести јавности 

✓Стање имплементације UNFCCC

✓Финансијске, технолошке и потребе јачања капацитета 

Први извештај Републике Србије 
према UNFCCC



Први двогодишњи ажирирани 
извештај  

• Двогодишњи извештаји су мањег обима од Националних 
извештаја и не садрже поглавље прилагођавања 

• Садржи: 

✓Обавезе према UNFCCC

✓Националне каратеристике 

✓Инвентар GHG – 1990. и 2010-2013. 

✓Пројекције емисија GHG до 2020. године 

✓Активности на смањењу емисија GHG 

✓Мониторинг, извештавање и верификација 

✓Недостаци и приоритетне потребе 



Други извештај Републике Србије према 
UNFCCC

• Израда свих извештаја финансирана из GEF средстава а 
пројекти спроведени уз помоћ Програма УН за развој 

• Садржи: 

✓Националне карактеристике 

✓Прорачун емисија GHG – 1990. и 2010-2014. година

✓Пројекције GHG до 2030. године 

✓Енергетика, Индустријски процени, 
Пољопривреда, Отпад 

✓Дугорочни оквир смањења емисија GHG до 2050. 
године 

✓Промене климе, рањивост и адаптација 

✓Хидрологија, Шумарство, Пољопривреда, 
Здравље 

✓Спровођење Оквирне конвенције УН о промени 
климе 

✓Финансијске, технолошке и потребе јачања 
капацитета 



Други ажурирани извештај и Трећи национални извештај 

• Циљ пројекта је успостављање двогодишњег циклуса извештавања према Оквирној конвенцији УН о промени климе
(UNFCCC) уз унапређење сарадње и размене информација између министарстава и агенција, индустрије, научног
сектора и организација цивилног друштва у области климатских промена. Главни резултат пројекта је припрема и 
подношење извештаја Оквирној конвенцији УН о промени климе.

• Трајање пројекта: Јануар 2018 – Децембар 2021

• Донатор: Глобални фонд за животну средину

• Буџет пројекта: $ 852,000

• Очекивани резултати

• Припремљени национални инвентари гасова са ефектом стаклене баште (ГХГ) за период 2010- 2018;

• Предложени сценарији ублажавања климатских промена (митигације) у складу са Споразумом из Париза;

• Осмотрене промене климе, могући утицаји и предложене могућности адаптације на измењене климатске услове;

• Идентификоване и предложене секторске мере митигације и адаптације у кључним секторима у складу са UNFCCC, Споразумом из
Париза, као и процесу приступања ЕУ;

• Процењен напредак сповођења мера митигације и адаптације предложених у претходним извештајима према UNFCCC;

• Унапређена координација активности и мера у обалстима климатаских промена и смањења ризика од катастрофа на националном и 
локалном нивоу;

• Активности у области климатских промена интегрисане у друге секторске политике (пољопивреда, управљање водним ресурсима, 
шумарство, заштита биодиверзитета, енергетика, саобраћај, управљање отпадом, индустрија, итд.);

• Ојачани капацитети за спровођење активности у области климатских промена;



Споразум из Париза 

• Глобални климатски споразум усвојен на 21. Конференцији држава 
чланица Оквирне конвенције УН о промени климе – COP21 – 2015. године, 
ступио на снагу новембра 2016. 

• Република Србија 2015. доставила Намераване национално утврђене 
доприносе смањењу емисија GHG (INDCs) – Смањење од 9.8% до 2030. у 
односу на 1990. годину 

• Р Србија чланица је Споразума из Париза од 25. јула 2017. године

• Циљ – ограничење повећања глобалне температуре до краја века на 2oC, 
са напорима да се тај раст ограничи на 1.5oC у односу на 
прединдустријски ниво

• У децембру 2018. године (COP24) усвојен Климатски пакет из Катовица за 
операционализацију Споразума из Париза 



Будуће обавезе према Споразуму из Париза

• Усвајањем Климатског пакета из Катовица на COP24 (децембар 2018. године) усвојени су 
модалитети, процедуре и смернице, као и временске оквире, за операционализацију 
Споразума из Париза који се односе на: 

✓Информације неопходне за праћење напретка у остваривању NDCs односно мера ублажавања 
климатских промена у NDCs (прва ревизија до 2020, друга до 2025) - извештавање

✓Информације од значаја за извештавање о мерама прилагођавања на измењене климатске услове

✓Функционисање Оквира транспарентности – транспарентност у спровођењу Споразума и NDCs и 
јачање међусобног поверења, међународне техничке ревизије извештаја и фасилитативно 
разматрање напретка – модалитети, процедуре, временски оквири

✓Финансирање – мобилизација 100 млрд УСД/год од стране развијених земаља до 2020, па до 2025.г., 
значај GCF, GEF

✓Информације о примљеној и пруженој финансијској, технолошкој и помоћи у јачању капацитета 

✓ Глобални пресек стања – процена напретка (2023.)

• Најкасније до 2024. треба доставити 

✓Двогодишњи извештај транспарентности – BTRs (подршка ГЕФ-а за земље у развоју)

✓Национални извештаји о Инвентару GHG 



Хвала на пажњи! 

• За све додатне информације:

dragana.radulovic@ekologija.gov.rs
www.klimatskepromene.rs

mailto:dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs
http://www.klimatskepromene.rs/
http://www.klimatskepromene.rs/

