
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пројекат: “Други национални извештај Р Србије према Оквирној конвенцији УН о промени климе”

Радионица: „Политика у области климатских промена – важност укључивања климатских промена
у секторске и локалне/регионалне развојне циљеве”

Време Tема Излагачи

10:30-11:00 Регистрација

11:00-11:15 Уводне напомене

Министарство пољопривреде и заштите
животне средине (МПЗЖС);

УНДП

11:15-11:45
Напредак у спровођењу међународних
обавеза и хармонизацији са правним
тековинама ЕУ

Aна Репац, Одсек за климатске промене,
МПЗЖС

11: 45 -12:15 Инвентар гасова са ефектом стаклене баште
и мере митигације за Р Србију

Проф. др Александар Јововић, Машински
факултет у Београду

12:15-12:30 Пауза за кафу

12:30 – 13:00
Осмотрене климатске промене и сценарији
промене климе у Р Србији, могући утицаји и
могућности адаптације

Проф. др Владимир Ђурђевић, Физички
факултет у Београду

13:00 – 13:30
Националне околности, изградња
капацитета, образовање и финансирање у
области климатских промена

Ана Секе, експерт

13:30 - 14:30 Пауза за ручак

14:30-15:00

Представљање пројеката, активности и
изазова у области животне средине и
климатских промена на локланом нивоу

Бојан Гајић

Управе за комуналне
делатности,енергетику и саобраћај, град
Ниш

Соња Милојковић

Управа за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине, град Ниш

15:00-15:45 Дискусија – изазови и перспективе на локалном/регионалном нивоу

15:45 – 16:00 Закључна разматрања
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