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АКЦИОНИ ПЛАН АДАПТАЦИЈЕ НА КЛИМАРСКЕ 
ПРОМЕНЕ СА ПРОЦЕНОМ РАЊИВОСТИ





2003. – Париз - Француска
• Топлотни талас је погодио Европу  и изазвао најтоплију годину од 1540

• Топлотни талас у комбинацији са сушом довео је до здравствених криза у неколико 
земаља

• Број жртава био је већи од 70,000



2006. – Београд



2014. - Обреновац



2014. - ТАМНАВА ЗАПАДНО ПОЉЕ - СРБИЈА



2014. - ТЕНТ ОБРЕНОВАЦ - СРБИЈА



2014. - Obrenovac





• Штета која је изазвана поплавама, према тренутним проценама, 
прелази 174,5 милиона евра, или 0,64% БДП-а

• Број жртава у поплавама је 33

• Број несталих особа је 583



2014. - село Шопићи



2014. - Авала



2016. - Skoplje



2017. - Београд



Потребе за израду Акционог плана 
адаптације на климaтске промене

• Екстремни временски услови су чешћи и интензивнији 

• Градови као изграђене структуре и урбано окружење су 
посебно осетљиви 

• Ако се одговори на климатске промене не планирају 
систематски, трошкови ће бити много већи 

• Стратешки и плански документи укључени у пројекције 
климатских промена су неопходни 

• Дубинска примена климатске политике у урбанистичком 
планирању 



Национално законодавство у области климатских 
промена 

• Закон о потврђивању Оквирне конвенције УН о промени 
климе, са анексима 

• Закон о потврђивању Кјото протокола уз оквирну 
конвенцију Уједињених нација о промени климе 

• Закон о заштити животне средине 

• Закони о процени и стратешкој процени утицаја на 
животну средину

• Закон о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине



Оквир за израду Акционог плана

• Учешће Београда у регионалном пројекту „Адаптација на 
климатске промене на подручју западног 
Балкана”,Београд, Подгорица, Тирана –реализује GIZ

• У 2014. г. Град Београд образовао Управљачку и Радну 
групу за реализацију пројекта. 

• Радна група сачињена је од представника Градске 
управе, градских јавних предузећа, релевантних 
институција и експерата.

• Документ је резултат рада мултисекторске радне групе. 

• Акциони план третира цело административно подручје 
града Београда



Структура Акционог плана

• Процена рањивости -заснива се на анализи екстремних 
временских догађаја у прошлости и на процени постојеће 
рањивости на промене климе, уз мапирање постојеће 
осетљивости административног простора Београда.

• Процена будућих ризика и могућности -заснива се на 
анализи климатских података у досадашњем периоду, 
анализи пројекције промена климе на основу извршеног 
моделовања, и на резултатима процене рањивости за град 
Београд.

• Акциони план -обухвата списак мера и активности ради 
адаптирања на измењене климатске услове, у шта спадају и 
одговорност за предузимање мера и активности, временски 
оквир (краткорочне мере до 2017, средњорочне до 2020. и 
дугорочне до 2025.), као и дефинисање приоритета



Методологија

• Документ заснован на методологији „FUTURE CITIES 
Adaptation Compassˮ, развијеној у оквиру пројекта ЕУ 
„FUTURE CITIESˮ(FC 2013). 

• анализирани екстремни временски догађаји у 
прошлости (1995–2014): 

• 1-топлотни таласи; 

• 2-екстремне хладноће; 

• 3-суша; 

• 4-обилне падавине и поплаве; 

• 5-олује 



Екстремни временски догађаји

• Топлотни таласи: 
1997,2000,2003,2006,2007,2009,2012,2013

• Екстремне хладноће: 1998,2007,2008,2009,2012

• Суше: 2000, 2012

• Велики интензитет падавина и поплаве: 1999, 2001, 
2006, 2014

• Олује: последњих година чешће током лета



Постојећа рањивост на дејство екстремних 
временских догађаја

Извршена анализа постојеће рањивости рецептора:

• Становништво -јавно здравље/осетљиве групе, 

• Инфраструктура -саобраћајна инфраструктура, 
снабдевање енергијом, водоснабдевање и канализација, 
социјална инфраструктура, 

• Изграђено окружење -постојеће зграде и материјали, 

• Економија -туризам, индустрија, малопродаја, 

• Природни ресурси -зелени простори, водни ресурси и 
квалитет вода, квалитет ваздуха, пољопривреда, 
шумарство и биодиверзитет



Постојећа рањивост рецептора



Постојећа рањивост рецептора



Постојећа рањивост рецептора



Трендови промена климе –анализа 
сценарија за период 2021.-2050. 



Трендови промена климе –анализа сценарија за 

период 2071.-2100. 



Очекивани ризик од промена климе у Београду

• Становништво: више смртних случајева, нове 
болести, измењени алергијски обрасци итд.

• Инфраструктура: оштећења, снабдевање водом и 
енергијом, повећање трошкова одржавања

• Економија: оштећења индустријских објеката, 
угроженост туризма услед суша

• Природни ресурси: оштећења зелених простора 
услед суша и олуја, -пољопривреда, шуме, 
биодиверзитет угрожени највише због суша и 
топлотних таласа,али и зими



• Акциони план адаптације на климатске промене
са проценом рањивости усвојен је на седници
Скупштине града Београда 23.октобра 
2015.године.



Мапа постојеће 
рањивости града 
Београда



Мапа постојеће рањивости града 



Израђена је листа мера адаптације на промене 
климе

• Тип мере

• Објашњење везано за спровођење у Београду

• Релевентне локације

• Надлежне институције

• Временски оквир



План генералне регулације система 
зелених површина града Београда





Планирана 

промена 

намене

(ha) (%) (ha) (ha) (%) (ha) (%)

Шуме и шумско земљиште 7444,50 9,55 -328,80 5440,45 6,98 12884,95 16,53

Шуме и шумско земљиште 7040,60 9,03 -328,80 5441,18 6,98 12481,78 16,01

Влажна станишта на шумском земљишту 403,90 0,52 0,00 -0,73 0,00 403,17 0,52

Јавне зелене површине 2208,90 2,83 0,00 2651,52 3,40 4860,42 6,23

Паркoви 258,90 0,33 0,00 454,10 0,58 713,00 0,91

Скверови 15,60 0,02 0,00 25,00 0,03 40,60 0,05

Зелене површине у приобаљу Дунава и Саве 158,30 0,20 0,00 80,91 0,10 239,21 0,31

Зелене површине у инундационом подручју Дунава и Саве 68,40 0,09 0,00 20,75 0,03 89,15 0,11

Зелене површине у пост. отвореним стамбеним блоковима 1121,10 1,44 0,00 14,89 0,02 1135,99 1,46

Заштитни зелени појасеви 394,80 0,51 0,00 1326,38 1,70 1721,18 2,21

Зелени коридори 8,70 0,01 0,00 728,40 0,93 737,10 0,95

Зелене површине посебне намене 9,90 0,01 0,00 1,98 0,00 11,88 0,02

Влажна станишта 170,50 0,22 0,00 -0,92 0,00 169,58 0,22

Расадници 2,70 0,00 0,00 0,02 0,00 2,72 0,00

УКУПНО 9653,40 12,38 -328,80 8091,98 10,38 17745,38 22,76

Типови постојећих зелених површина
Постојеће Планиране УКУПНО
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