
Србија и Шведска за Поглавље 27Климатске промене у Србији 

Климатске промене се дешавају: температуре расту, расподела падавина се мења, глечери и снег се топе, а 
глобални ниво мора расте. Последња деценија је најтоплија у последњих 150 година.

Угљен-диоксид и други гасови са ефектом стаклене баште (GHG) који се ослобађају у атмосферу из 
различитих људских активности изазивају глобално загревање. To има утицај са све озбиљнијим и неоче-
киванијим последицама на екосистеме и биодиверзитет, као и на људска друштва и живот. Спречавање 
опасних климатских промена је кључни приоритет и ЕУ напорно ради на смањењу емисије гасова са 
ефектом стаклене баште и подстиче друге да чине исто.

Циљеви ЕУ 
за 2020. годину

Дугорочни 
циљ

Кључни циљеви ЕУ 
за 2030. годину

•   20% смањења емисије гасо-
ва са ефектом стаклене баште 
у односу на 1990. годину

•   20% укупне енергетске потро-
шње из обновљиве енергије

•   20% повећања енергетске 
ефикасности

•   Минимум 40% смањења 
емисије гасова са ефектом 
стаклене баште у односу на 
1990. годину

•   Минимум 32% укупне 
енергетске потрошње из 
обновљиве енергије

•   Минимум 32,5% повећања 
енергетске ефикасности

Стратегија ЕУ за прилагођавање климатским променама је усмерена на већу отпорност Европе на кли-
матске промене. За управљање потребним променама, ЕУ је развила низ правних инструмената.

Законодавство ЕУ везано за климатске промене обухвата захтеве за мониторинг и извештавање о еми-
сијама гасова са ефектом стаклене баште; успостављање система ЕУ за трговину емисијама (EU ETS) као 
кључног алата за смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште из енергетике и индустрије; законо-
давство којим се утврђују обавезујући циљеви емисија за земље ЕУ, за секторе који нису обухваћени ETS-
ом; регулисање емисија на копну и у саобраћају; смањење употребе материја које оштећују озонски омотач 
и емисија флуорованих гасова са ефектом стаклене баште у ЕУ и широм света, итд. Укупно 9 правних аката 
се разматра у оквиру процеса преговора Србије у области климатских промена, везано за Поглавље 27.

•   До 2050. године ЕУ има за 
циљ да знатно смањи емисије – 
за 80-95% у односу на нивое из 
1990. године као део потребног 
напора развијених земаља као 
групе

•   Србија се својим првим (I)NDC 
у 2015. о�авезала да ће до 2030. 
смањити емисију гасова са ефе-
ктом стаклене баште за 9,8% у 
односу на 1990. годину
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Република Србија
Министарство заштите
животне средине

Емисија гасова са 
ефектом стаклене  
баште у 2014.¹

80%  - Енергетски сектор (угаљ, нафта и гас)

Сектор пољопривреде, шумарства и 
коришћења земљишта 

10%  - 

Индустријски процеси и 
употреба производа 

5.1%  - 

Приказани подаци су из Другог националног саопштења Републике Србије 
према UNFCCC (2017) и биће ажурирани и побољшани у оквиру Другог дво-
годишњег ажурираног извештаја и Трећег националног саопштења. Међутим, 
секторска структура емисија није се значајно променила.
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У Србији је приметан пораст екстремних временских прилика и њихових ефеката. Након 2000. године 
забележено је десет најтоплијих година од како су у Србији почела метеоролошка мерења. Дани јаких 
падавина су се повећали, као и периоди без падавина.

Србија је претрпела штету услед климатских 
промена и екстремних временских прилика 
процењену на минимално 6,8 милијарди евра, 
при чему је више од 70% губитака настало у пе-
риоду од 2000. до 2020. године. Само у 2014. 
години поплаве су изазвале огромну штету и 
процењено је да је потребно 1,35 милијарди 
евра за опоравак.

Србија је доставила своје Намераване национално одређене доприносе (I)NDC 2015. године и обавезала се 
да до 2030. године смањи емисије гасова са ефектом стаклене баште за 9,8% у односу на ниво из 1990. го-
дине. Поред тога, веће обавезе разматрају се у нацрту Стратегије нискоугљеничног развоја Републике Србије 
и одговарајућег Акционог плана.² Да би се припремили за прилагођавање климатским променама, у нацрту 
Стратегије су израђене три опције за три приоритетна сектора – пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Србија је достигла напредни ниво у спровођењу уредби о материјама које оштећују озонски омотач и 
флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште, али остаје да се изврши велики део усклађивања са 
захтевима ЕУ – као што су успостављање одговарајућег механизма за мониторинг, извештавање и верифи-
кацију гасова са ефектом стаклене баште у складу са захтевима система ЕУ за трговину емисијама (EU ETS). 
Имајући у виду велике потребе за улагањима, оцењује се да ће Србији бити потребан прелазни период за 
увођење EU ETS система.

Главни корак у успостављању правног оквира за климатске промене биће доношење Закона о климатским 
променама, док се припремају и бројни подзаконски акти.

Институционални оквир у Србији је потребно ојачати, пре свега капацитете Министарства заштите животне 
средине као главног надлежног органа и координатора политика ублажавања и прилагођавања климатским 
променама. Недовољни капацитети релевантних секторских министарстава за мониторинг и спровођење по-
литика о климатским променама главна су препрека за постизање напретка у овој области и потребно је и 
њих ојачати.

Непобитни су научни докази о глобалном загревању. Морамо улагати у структурне промене и 
промену понашања да би Србија постала угљенично неутрална. Тај се циљ мора постићи на такав 
начин и таквим темпом да се очува биолошка разноврсност и осигура производња хране, а да се 
не угрожавају други циљеви одрживог развоја.

Који разматра дугорочне циљеве, ублажавање гасова са ефектом стаклене 
баште, приоритете прилагођавања климатским променама, главне мере, 
трошкове и користи, финансијски механизам за реализацију.


