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Осмотрене климатске промене и сценарији климатских промена

Нови Сад Београд Ниш
Зима + 0.19 + 0.20 + 0.08
Пролеће + 0.25 + 0.31 + 0.18
Лето + 0.12 + 0.25 + 0.14
Јесен -0.01 + 0.02 -0.08
Година + 0.14 + 0.19 + 0.07

Трендови средњих сезонских температура (ºC/декади) 
у периоду 1949-2009.

Нови Сад Београд Ниш
Зима -4.55 -1.01 -1.94
Пролеће +1.09 -5.30 +2.53
Лето +5.70 +4.73 +1.42
Јесен +10.07 +4.86 +2.45
Година +12.30 +3.61 +4.37

Трендови сума сезонских падавина (mm/декади) 
у периоду 1949-2009.

Година

°C

Аномалија температуре у Београду током периода 1949-2009 у 
односу на средњу вредност 1961-1990 (11.9 °C)



A1Б 2001-2030 Температура Падавине

Зима 0.5 - 1 -10 – 5 

Пролеће 1 – 1.2 -15 – 15 

Лето 1.2 – 1.4 -5 – 30 

Јесен 0.5 – 0.9 -10 – 20 
ГОДИНА 0.8 – 1.1 -5 – 10 

A1Б 2071-2030 Температура Падавине

Зима 1.8 – 2.2 -20 – 0 

Пролеће 2.4 – 2.8 -15 – 10 

Лето 3.2 – 3.6 -30 – 5 

Јесен 1.8 – 2.2 -30 – 5 
ГОДИНА 2.4 – 2.8 -15 – 0 

A2 2071-2030 Температура Падавине

Зима 2.6 – 3.6 -15 – 15 

Пролеће 3.6 – 4 -30 – 0 

Лето 4.2 – 4.6 -50 – 10 

Јесен 2.6 – 3.2 -30 – 10 
ГОДИНА 3.4 – 3.8 -15 – 5 

Годишња промена средње температуре ваздуха 
(°C) и акумулираних падавина (%) у односу на 
1961-1990.
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Осмотрене климатске промене и сценарији климатских промена



Хидрологија и водни ресурси
Прелиминарне процене утицаја климатских промена на водне ресурсе Републике Србије показују 

да се у предстојећем периоду (до 2100. године) може очекивати смањење протицаја вода на 
националном нивоу.

Резултати модела указују на смањење просечног вишегодишњег протицаја, и то: 
• до 2020. године, за 12.5% 
• до 2100. година, за 19% 

Стратешка област Мере  адаптације Изазови и препреке

Смањење ризика

- Извршити детаљну оцену рањивости на климатске 
промене;

- Утврдити погођеност најзначајнијих водних токова;
- Унапредити систем за наводњавање и одводњавање;
- Утврдити плавне области;
- Унапредити систем одбрана од поплава;
- Утврдити потребе за проширење, продубљивање и додатно 
чишћење корита;

- Проценити способност брана и других конструкција, као и 
градских система каналисања за одолевање поплавама;

- Проценити способност система за наводњавање и 
одводњавање;

•Недовољна
финансијска
средства;

•Недовољно 
развијена свест;

•Недовољни 
технички и 
технолошки 
капацитети.

Политика 

- Укључити проблем утицаја климатских промена у  
секторску стратегију и Акциони план;

-   Израдити секторски план адаптације;
- Новелирати прописе и упутстава;
-   Припремити планове одбране од поплава, укључујући 
финансијске потребе за њихово спровођење;
- Израдити просторне планове за изградњу насипа;
- Унапредити међусекторско планирања;
- Унапредити планирање интегралног управљања водним 
ресурсима;

Листа краткорочних мера адаптације, као и изазови и препреке за њихово спровођење



Шумарство

Очекивани дугорочни ефекти промена климе су:

• померање граница појединих типова шума у односу на географску ширину и надморску висину;
• повећање честине шумских пожара; 
• другачија прерасподела површина типова шума у њиховом међусобном односу и промена односа 
појединих врста дрвећа према светлости; 
• као и другачији састав појединих биљних заједница и већи степен ризика за реликтне, ретке и угрожене 
шумске заједнице односно смањење могућности очувања биолошке разноврсности. 

Стратешка област Мере  адаптације Изазови и препреке

Смањење ризика

- Извршити детаљну оцену рањивости на климатске 
промене;

- Извршити детаљно картирање шума; 
- Унапредити систем за заштиту од шумских пожара;
- Унапредити заштиту шума од штеточина и биљних болести;
- Интензивирати пошумљавање

•Недовољна
финансијска
средства;

•Недовољно 
развијена свест;

•Недовољни 
технички и 
технолошки 
капацитети.Политика 

- Новелирати прописе и упутстава у области управљања  
шумама; 

-   Укључити проблем утицаја климатских промена у  
секторску стратегију и Акциони план;  

-   Израдити секторски план адаптације, укључујући
    финансијске потребе за његово спровођење

Листа краткорочних мера адаптације, као и изазови и препреке за њихово спровођење



Пољопривреда

Врста 
усева

Промене приноса (%) без 
укључивања ефекта  CO2

Промене приноса (%) са 
укљученим  ефектом  CO2

А2 B2 А2 B2
кукуруз -4.43 -2.54 -0.6 0.21

соја -18.59 -8.11 -7.19 0.97

сунцокрет -15.57 -6.92 -5.44 0.96

кромпир -22.50 -6.80 -9.33 4.39

пшеница -6.79 3.71 4.39 12.49

Утицај климатских на промене приноса усева (%)
CropSyst модел, период 2031-2060 у односу на 1961-1990

Коришћењем модела биљне производње SIRIUS урађена je проценa могућих климатских промена на 
принос озиме пшенице на подручју Војводине у односу на просечан принос у периоду 1981-2005. 
У случају сценарија А2:

• до 2040 нижи за 5-8  % 
• до 2080 нижи за 4-10 %

На основу процена (анкете спроведене 2007. и 2008. године) у Војводини, током последње деценије, 
климатске промене допринеле су мањем или већем интензитету напада следећих болести код ратарских 
и повртарских култура: 

• пепелница жита; 
• фузаријум класа; 
• пегавост листа шећерне репе; 
• пламењача сунцокрета;
• пламењача кромпира и парадајза. 



Пољопривреда

Стратешка област Мере  адаптације Изазови и препреке

Смањење ризика

- Извршити детаљну оцену рањивости на климатске 
промене;

- Унапредити систем за наводњавање и одводњавање;
- Инвестирати у нове системе за наводњавања и 
одговарајућу инфраструктуру; 

- Променити датуме сетве и прилагодити календар радова у 
пољу измењеним климатским условима;

- Смањити учешће јарих и повећати учешће озимих усева у 
структури сетве; 

- Побољшати структуре земљишта одговарајућим начином 
обраде у циљу повећања водног капацитета земљишта;  
Уводити мере заштите земљишта од ерозије;

- Променити праксе коришћења ђубрива и хемијских 
средстава

•Недовољна  
финансијска 
средства;

•Недовољна свест;

•Недовољна 
едукација и 
информисање 
пољопривредних 
произвођача;

•Недостатак 
технолошких 
решења.Политика 

-   Укључити проблем утицаја климатских промена у секторску 
    стратегију и Акциони план;  
-   Израдити секторски план адаптације;
-   Унапредити међусекторско планирање и интегрално
     управљања водним ресурсима на сливним подручјима
     значајним за пољопривреду;
-   Уводити нове механизме осигурања

Листа краткорочних мера адаптације, као и изазови и препреке за њихово спровођење



Биолошка разноврсност и природни копнени екосистеми
Под дејством климатских промена може доћи до: 
• фенолошких промена, 

- при чему може доћи до значајног померања у времену периода миграција, репродукције, као и хибернације 
појединих врста; 

• промена у морфологији, физиологији и понашању врста; 
• губитка станишта, као и појава нових станишта са којима се врсте нису раније сусретале; 
• промена у броју и дистрибуцији врста; 
• повећања броја штеточина и болести; 
• генетских промена, при чему може доћи до ишчезнућа врста које не буду могле да се генетички адаптирају на 
климатске промене 
• промене природне популације риба

Стратешка област Мере  адаптације Изазови и препреке

Смањење ризика

- Развити систем индикатора биодиверзитета; 
- Извршити детаљну оцену рањивости на климатске 
промене;

- Повећати површине под заштитом; Оспособити коридоре 
за миграцију врста; 

- Смањити притисак других антропогених фактора на 
биодиверзитет;

•Недовољна
финансијска
средства;

•Недовољно 
развијена свест;

•Недовољно 
развијена свест;

•Недовољни 
технички и 
технолошки 
капацитети.

Политика 

- Укључити проблем утицаја климатских промена у секторска 
стратешка и планска документа; 

- Израдити секторски план адаптације;
- Израдити план заштите посебно угрожених врста и 
екосистема;

- Израдити план повећања површина под заштитом

Листа краткорочних мера адаптације, као и изазови и препреке за њихово спровођење



Здравље

Оквирни подаци указују на пораст броја топлотних удара и смртних случајева у периодима са екстремно високим 
дневним температурама последњих година. 

Постојеће информације указују на могућност ширење вектора (нпр. комараца) и егзотичних трансмисивних 
болести из тропских крајева у земљу. 

• Године 2009. забележена је интродукција афричкoг вируса (чикунгуња) кога је преносила азијска врста 
комарца („азијски тиграсти комарац“ - Aedes albopictus). 
• Током 2009. године, од 92 становника ширег подручја Новог Сада утврђени су случајеви могуће инфекције 
вирусом Западног Нила код 7.61% испитаника (први пут су забележене 2007. године).
• Осим грознице Западног Нила становништво може бити изложено ризику обољевања од маларије, грознице 
долине Рифт, чикунгуња грознице, денге, лејшманијаза и других векторских болести.

Топлија и у неким деловима државе влажнија клима, може такође иницирати епидемије цревних заразних болести 
које се преносе преко хране и воде, као што су пролив и дизентерија.

Стратешка област Мере  адаптације Изазови и препреке

Смањење ризика

- Извршити детаљну оцену рањивости на климатске 
промене;

- Унапредити систем ране најаве топлотних таласа;
- Обезбедити доступност лекова, вакцина, опреме и 
дијагностичких тестова;

•Недовољна
финансијска
средства;

•Недовољно 
развијена свест;
• 
•Недовољно 
развијена свест;

•Недовољни 
технички и 
технолошки 
капацитети.

Политика 

- Укључивање климатских промена у секторску стратегију и 
Акциони план;

- Укључивање климатских промена у просторно и 
урбанистичко планирање ради смањења ризика топлотног 
острва, загађености ваздуха, и топлотних таласа;

- Израда плана заштите посебно осетљивог становништва;
-   Израда сеторског плана адапације

Листа краткорочних мера адаптације, као и изазови и препреке за њихово спровођење



 Проблеми и потребе за смањење рањивости на климатске промене

Проблеми Потребе

Недостатак 
систематског 
прикупљања и 
база података 

-Јачање институционалних и индивидуалних капацитета за прикупљање и извештавање;
-Јачање међусекторске сарадње;
-Унапређење постојећег секторског система мониторинга;
-Обезбеђивање савремене мониторинг опреме;
-Унапређење метеоролошког и хидролошког осматрачког система;
-Унапређење система мониторинга климе и ране најаве екстремних климатских појава;
-Успостављање систематског и континуираног мониторинга паметара утицаја климатских промена у 
секторима;
-Успостављање ефикасне размене података међу „власницима” података;
-Успостављање интегралне базе података утицаја климатских промена на секторе и системе;
-Обезбеђивање финансијских средстава.

Недовољна 
оцена 
погођености 
сектора 

-Унапређење разумевања мултисекторског карактера климатских промена;
-Јачање институционалних и индивидуалних капацитета за препознавање значаја утицаја климатских 
промена на појединачне секторе;
-Јачање капацитета локалних заједница, приватног и јавног сектора; Подизање знања најширег броја 
заинтересованих страна;
-Јачање истраживачких капацитета за развој и примену метода интегралне оцене утицаја климатских 
промена; 
-Унапређивање истраживања утицаја климатских промена на секторе и системе; 
-Примена интегрисаних климатско-секторских модела за оцену утицаја климатских промена и рањивости 
система;
-Припрема социоекономског сценарија;
-Јачање међусекторске сарадње;
-Укључивање проблема погођености у секторске стратегије развоја;
-Обезбеђивање финансијских средстава.

Недостатак 
детаљних и 
специфичних 
мера и 
активности за 
прилагођавање

-Унапређење разумевања мултисекторског карактера климатских промена;
-Јачање институционалних и индивидуалних капацитета за дефинисање креткорочних и дугорочних мера и 
активности прилагођавања; 
-Јачање капацитета локалних заједница, приватног и јавног сектора;
-Подизање знања најширег броја заинтересованих страна;
-Израда секторских акционих планова прилагођавања;
-Израда националног акционог плана прилагођавања, укључујући финансијске, технолошке и потребе 
јачања капацитета за његово спровођење;
-Укључивање мера и активности за прилагођавање у секторске стратегије развоја; 
-Утврђивање нових подстицајних мера;
-Реализација инфраструктурних пројеката;
-Обезбеђивање савремених технолошких решења;
-Обезбеђивање финансијских средстава. 



Међународна сарадња у области климатских промена - адаптација
- SINTA-Симулација климе у области Медитерана (2006-2008. година). 

-Пројекат је вођен од стране Евромедитеранског центра за климатске промене и Института за геофизику и вулканологију 
Италије, а у њему су учествовали Институт за метеорологију Београдског универзитета, Републички хидрометеоролошки 
завод и Центар за климатске промене (SEEVCCC).

- ADAGIO (WMO/Cost Action 734/ADAGIO/CECILIA, 2007)
-Пољопривредни факултет, Универзитета у Новом Саду, у оквиру кога су разматрана питања утицаја могућих климатских 
промена и могуће адаптације на њих у агрономији.

- „Утицај климатских промена на биодиверзитет у Југоисточној Европи“ финансиран од стране AECID 
(Шпанска агенција за међународну сарадњу за развој).

- Свакако од значаја су и стручна усавршавања домаћих стурчњака у области митигације и адаптације, 
организована од стране Владе Јапана, односно јапанске агенције за међународну сарадњу (JICA).

Подрегионални центар за климатске промене за Југоисточну Европу
Полазећи од позива Светске метеоролошке организације (WМО) за јачање међународне сарадње преко 
одговарајућих националних, подрегионалних и регионалних климатских центара, РХМЗ је, почетком 2006. 
године, покренуо иницијативу за успостављање Подрегионалног центра за климатске промене за 
Југоисточну Европу. 

Основне функције овог центра, на подрегионалном нивоу, су: 
• оперативне функције издавања националних и подрегионалних климатских, аналитичко-прогностичких 
продуката; 
• функције истраживања и развоја; 
• едукације и обуке/јачања капацитета и функције координације израде и имплементације подрегионалних 
акционих планова и програма у области климатских промена. 

Под окриљем SEEVCCC израђен је Оквирни акциони план адаптације за регион Југоисточне Европе 
(SEE/CCFAP).  SEE/CCFAP израђен је кроз пројекат финансиран од стране Владе Краљевине Норвешке. У 
изради су учествовали представници Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије, а 
пројектат су координирали SEEVCCC и Регионални центар за животну средину за Централну и Источну 
Европу. SEE/CCFAP је усвојен на Регионалној министарској конференцији “Combating Climate Change in 
South Eastern Europe”, одржаној 2008. године у Сарајеву.



Приоритетне финансијске, технолошке и потребе јачања капацитета за 
адаптацију на измењене климатске услове

Процес израде Иницијалне националне комуникације значајно је допринео подизању свести и јачању 
капацитета за бављење проблемом климатских промена, али је у предстојећем периоду потребно уложити 
додатне напоре како би овај проблем заузео адекватно место у дефинисању развојне стратегије државе. 

Предлог пројекта: „Израда Националног акционог плана адаптације (НАПА)“ 

Циљ пројекта: 
Утврђење детаљне акције адаптације на националном нивоу и оспособљени национални капацитети за 
даљу припрему акција адпатације.

Пројектне активности:

• Унапређење система мониторинга и извештавања;

• Успостављање базе секторских података;

• Изградња капацитета за оцену погођености Спровођење програма мултидисциплинарних истраживања 
утицаја;

• Израда националног плана адаптације.


