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Климатске промене –  
Р. Србија 

• МПЗЖС– одговорно за спровођење Oквирне конвенције УН 
о промени климе  

• Обавеза редовног четворогодишњег и двогодишњег 

извештавања: 

  - Националне комуникације/националнe извештајe  
 - ОБАВЕЗНА анализа погођености и опција 

прилагођавања сектора (даптација)  

 - НАЦИОНАЛНИ ИЗБОР укљученост сектора 

 - МПЗЖС НАСТОЈИ да укључи сектор здравља од 2008.   

 - Двогодишњи ажурирани извештај – НЕ САДРЖИ 

адаптацију.  

 - У прилог транспарентности рада МПЗЖС  

 Предлог Првог двогодошњег ажурираног извештаја -  

достављен Конвенцији до краја 2015. године  
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Где смо тренутно? 

• Прва национална 
комуникација (Први 
извештај Републике Србије 
према Оквирној конвенцији 
УН о промени климе)  

 – Влада усвојила и 
достављен Конвенцији 2010. 
године 

• Друга национална 
комуникација  

 – Погођеност и адаптација 
израђени 

 - Преостали делови у изради 

 - Достављен Конвенцији 
2016. године  
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Шта је урађено? 
• Прва национална комуникација: 

 - Осмотрене и очекиване промене климе до 2030. и 2100. - даљи 

пораст температура, смањење падавина и друге промене 

 - Сектори:  

 1. Хидрологија и водни ресурси - смањење протицаја вода  

 2. Шумарство - суше, инвазије инсеката и појава шумских 

пожара 

 3. Пољопривреда - смањење приноса појединих врста усева 

 4. Биолошка разноврсност– фенолошке и промене у 

морфологији, физиологији и понашању врста; губитак 

станишта; промене у броју и дистрибуцији врста; повећање 

броја штеточина и болести; генетске промене 

 5. Здравље – ОКВИРНИ подаци указују на пораст броја 

топлотних удара и смртних случајева последњих година. 
ИНФОРМЦИЈЕ указују и на могућност ширење вектора и 

егзотичних трансмисивних болести из тропских крајева у 

земљу. 
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Шта је у току? 

• Друга национална комуникација  

 
 - Осмотрене промене - температуре, падавине и екстреми 

 Према анализама израђеним на националном нивоу, 
период 1960-2012. година карактерише просечни тренд 
средњих годишњих температура од 0,3°C по декади. У 
зависности од сценарија, може се очекивати раст 
температуре у опсегу од 3.2 до 4°C до краја века и дефицит 
падавина и до 20%. Овакве промене биће праћене и 
интензивирањем екстрема, посебно температурних.  

 
 Највећи утицаји промена климе осмотрени су и 

пројектовани у секторима пољопривреде, хидрологије, 
шумарства, али и здравља људи и биодиверзитета.  
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Резултати - Друга национална 

комуникација  
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Утицаји на секторе 
• Хидрологија и водни ресурси - средњи дугорочни годишњи 

тренд протока на рекама негативан и износи око -3% по 
декади са промењивом просторном расподелом. Три 
главна могућа утицаја климатских промена се односе на 
проблеме у вези са доступношћу воде, квалитета воде и 
интензитета и учесталости поплава и суша. Указује се на 
даљи потенцијални пад протока. Ова смањења су 
израженија за периоде после 2050. године и крећу се до 
преко 20%. 

• Шумарство - Дугорочно, климатске промене могу изазвати 
трансформацију читавих шумских екосистема, мењајући 
распоред и састав српских шума. До краја 21. века, око 
90% од данашњих букових шума ће бити ван своје 
биоклиматске ниша у којој је било у 20. веку, а око 50% ће 
се наћи у зони у којој се може очекивати масовни 
морталитет. 

• Пољопривреда  

 - Смањење ратарске и сточарске производње  

 - Смањење плодности земљишта 

     - Промена фенологије и агроклиматских зона  
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Здравље 
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 Повећање 

концетрација ГХГ 

доводе до промена 

климе утичући и на 

људско здравље.  

 

 Доминантан утицај на 

људско здравље је кроз 

промене у окружењу 

(животној средини), 

иако постоје директни 

утицаји и од митигације 

и адаптације.  
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Здравље 
• Директни утицаји услед пораста температуре, варијабилности 

климе, повећаног интензитета падавина, дужег трајања суша, 
поплава и клизишта. 

 За време топлотног таласа у јулу 2007. године, забележена је 
повећана смртност у Београду. Између 16. и 24. јула 2007. године, 
регистровано је 167 више умрлих у односу на референтну смртност 
за исти период. Од укупног броја умрлих, 151 лице (90%) је било у 
групи људи старости изнад 75 година што је повећање од 76% 
процената у односу на референтну смртност.  

 Утврђено је, да ако средња дневна температура порасте изнад 90-
тог, 95-ог и 99-ог перцентила, просечан број умрлих ће порасти за 
15,3%, 22,4% и 32,0%.  

• Индиректна опасност за време поплава била је контаминација 
површинских и подземних вода и околног земљишта опасним 
материјама и отпадним водама (канализација, изливање токсичне 
јаловине, продор тешких метала из рудничких копова у изворе воде 
за пиће).  

 Други индиректан утицај поплава на сектор здравства је оштећење 
здравствених установа у 15 оптштина, од којих су неке биле и 
привремено затворене.  
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Здравље 
• Климатске промене ће довести до 

промене распрострањености и 
повећање учесталости векторски 
преносивих заразних болести 
(маларија, денга грозница, вирус 
Западног Нила, итд), као и ширење 
заразних болести које се преносе 
путем воде.  
 

 На основу сезонског мониторинга 
вируса Западног Нила током летње 
сезоне у 2013. години, забележена су 
302 случаја инфекције овим вирусом, 
као и 35 смртних случајева, што је око 
четири пута више него у 2012.години. 
 

 Институт за јавно здравље Србије и 
Републички хидрометеоролошки завод 
Србије - систем раног упозоравања на 
могућу појаву периода са екстремним 
температурама и мерама заштите. 
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Кључни проблеми  

• Недостаје систематско прикупљање и јавна 
доступност података 

 

• Изостанак детаљне анализе на националном 
нивоу  

 

• Недовољна свест о величини проблема и 
могућностима превазилажења  

 

• Недовољна свест о разлици загађење ваздуха и 
промене климе  
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Потенцијално решење 

• Успостављање комплетног националног 

система мониторинга, извештавања и 

верификације података и информација од 

значаја за климатске промене укључујући и 

потребе адаптације (ЕУ Уредба о механизму 

мониторинга/Уредбеа 525/2013/ЕС - MMR)    

• IPA 2013: ”Успостављање механизма за 

спровођење MMR“  
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Сигурно решење  

• Препознавање проблема и укључење 

климатских промен у секторске политике 

• Унапређење сарадње  

• Размена информација  

• Препознавање значаја мултисекторског рада  
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Улагањем 1 еура у превенцију од поплава, избегава се  

плаћање санирања штета у износу од 6 еура 

 (ЕУ стратегија адаптације на измењене климатске 

услове, 2013.г.) 



Захваљујем на пажњи! 

11/6/2015 Footer Text 16 


