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Општи контекст  

 • Изазови Европске уније  

 у погледу борбе против  

 климатских промена  

• ЕУ стратегија 20-20-20  

• Рањивост региона  

 Југоисточне Европе  

 (екстремне временске прилике)  

• Изазови ЈИЕ  

o  недостатак систематског приступа у процесу креирања 

политика смањења ГХГ  

o недостатак знања и капацитета неопходних за израду и 

имплементацију политика смањења ГХГ  



О пројекту 

 
  

  

 

 
 

 

 

• Завршетак пројекта – децембар 2014. године 
(двогодишњи пројекат) 

• Европска академија Болзано, Италија 

• Суфинансиран од стране Транснационалног програма 
Југоисточна Европа 



Циљеви пројекта 

 
• Јачање капацитета и знања 

у државним и другим 
институцијама 

• Допринос развоју 
систематског, 
међусекторског приступа и 
јачање међусекторске и 
регионалне сарадње 

 

 Унапређење политика 
смањења емисија гасова са 
ефектом стаклене баште у 
региону Југоисточне Европе 

 



Конзорцијум пројекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

Активни партнери: 

Европска академија Болзано, Италија (водећи партнер) 

Министарство животне средине, Aлбанија 

Институт за истраживања Јоанеум, Аустрија  

Министарство за заштиту животне средине и природе, Хрватска 

Национална опсерваторија Атине, Грчка 

Корвин Универзитет, Регионални центар за енергетску политику истраживања, Мађарска 

Регионални центар за животну средину за Централну и Источну Европу, Мађарска 

Министарство животне средине и просторног планирања, Македонија 

Министарство одрживог развоја и туризма, Црне Гора 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Србија 

Министарство пољопривреде и животне средине, Словенија 

Посматрачи: 

Повереник за енергетику Владе Штајерске, Аустрија 

Европска Агенција за истраживачке центре обновљивих извора, Белгија 

Национални центар за животну средину и одрживи развој, Грчка 

Министарство животне средине, енергетике и климатских промена, Грчка 

Министарство за заштиту животне средине, копна и мора Италија, 

Словеначка банка за извоз и развој, Словенија 



Резултати LOCSEE пројекта 

 • Извештај о прегледу стања 

у региону Југоисточне 

Европе 

 Приручник за усаглашавање 

са законодавством ЕУ у области 

климатских промена 
 

На основу ових докумената државе су израдиле 

националне имплементационе планове за усаглашавање 

са законодавством ЕУ 



Имплементациони план 
• Статут кандидата Обавеза постепеног усаглашавања са 

законодавством ЕУ 

• ИП помоћ у процесу усаглашавања са ЕУ Пакетом за климу и 
енергију 

• Статус транспозиције релевантних закона и пратећих правних 
аката у Србији: 

- UNFCCC и Кјото протокол 

- ЕУ Пакет за климу и енергију 
- Уредба о мониторинг механизму,  

- Систем трговине емисијама ЕУ, 

- Одлука о заједничком напору, 

- Квалитет горива и сектор саобраћаја, 

- Геолошко складиштење угљен диоксида, 

- Енергетска ефикасност и  

- обновљиви извори енергије. 

- Сектор управљања отпадом 
 

 

 

 

 



• Преглед добрих пракси по држави и типу анализиране политике 

 

• Приручник за израду мера 

за смањење емисије гасова са 

ефектом стаклене баште 
 



• Mоделирање и 

друштвено-економска 

анализа приоритетних 

сектора у земљама ИПА и 

Low Carbon Policy Paper & 

Process Plan 

 
• Мрежа регионалних 

политика и платформа 

за онлајн сарадњу 

 



Low Carbon Policy Paper 

• Моделирање у 5 држава 
ИПА - анализa потенцијалa 
за смањење емисија у 
одабраним секторима  

  Србија – сектор 
управљања отпадом  

• Утилизација и надградња 
постојећих капацитета у 
сектору управљања отпадом  

• Успостављање везе између 
сектора УО и борбе против 
климатских промена 



Активности  

• Радна група (МПЗЖС, МРЕ, СЕПА, локалне 

самоуправе БГД, НС, ЧА и НИ, Факултет 

техничких наука НС, НВО Фрактал и НВО 

Цупор)   

• Експерти (Машински факултет Београд) 

• Веб сајт http://www.locsee.eu/ 

 

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ! 

Одсек за климатске промене 

 

Danijela.bozanic@eko.minpolj.gov.rs 

Dragana.radulovic@eko.minpolj.gov.rs 

Sandra.lazic@eko.minpolj.gov.rs 

Ana.repac@eko.minpolj.gov.rs 


