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КОНВЕНЦИЈА О КЛИМАТСКИМ 
ПРОМЈЕНАМА И КЈОТО ПРОТОКОЛ  

 

• 9.05.1992. усвојена је Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским промјенама 
(UNFCCC) у Рио де Јанеир-у 

 

• 6.12.2000. године Босна и Херцеговина је постала чланица Оквирне конвенције 
Уједињених нација за климатске промјене (UNFCCC).  

 

• 1997.године усвојен је Кјото протокол (KP) којим се земље Анекс 1 Конвенције, обавезују 
да смање укупну емисију директних гасова са ефектом стаклене баште за најмање 5% у 
односу на стање из 1990-те године, током петогодишњег периода од 2008 до 2012. године 
(прво обавезујуће раздобље).  

 

• 16.04.2007. године БиХ је ратификовала Kjoto протокол 

 

• 12.децембра 2015.године потписан је споразум у Паризу 

 



КОНВЕНЦИЈА О КЛИМАТСКИМ 
ПРОМЈЕНАМА И КЈОТО ПРОТОКОЛ  

• 2017. године Босна и Херцеговина је ратификовала Паришки споразум и тиме се обавезала 
да припреми План за испуњавање утврђених доприноса (NDC) за смањење GHG емисија и 
прилагођавање климатским промјенама. 

 

• БиХ је као контрибуцију испуњавању Париског споразума, усвојила документ  
„Намјераване активности ублажавања климатских промјена INDC)". Документ се базира на 
већ постојећим усвојеним стратешким документима (SNC и FBuR у складу са UNFCCCом). 

 

• Према изгађеним сценаријима у оквиру INDC-а, највиши ниво емисија се достиже 2030. 

године, када се према базном сценарију очекују 20% веће емисије од нивоа емисије из 

1990. године. Смањење емисије, које БиХ властитим средствима може постићи у односу на 
тзв. сценариј BAU (business as usual), износи 2% до 2030.године, што би значило 18% веће 
емисије у односу на базну 1990. годину. Значајно смањење емисија могуће је постићи уз 
међународну подршку, што би резултирало смањењем емисија за 3% у односу на 
1990.годину, а у односу на сценариј BAU представљало би потенцијално смањење од 23%. 



ИСПУЊАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА 

 

 БиХ је припремила и доставила три националне комуникације и два двогодишња 
ажурирана извјештаја: 

 

 INC;   1990. усвојен 2010.године 

 

 SNC;  1991-2001. усвојен 2013.године 

 

 2013. године усвојена је Стратегија прилагођавања на климатске промјене и 
нискоемисионог развоја за Босну и Херцеговину  

 

 FBUR; 2010,2011. усвојен 2015.године 

 

 TNC;   2001-2009; 2012-2013. усвојен 2017.године 

 

 SBUR; 2014. усвојен 2017.године 

 

 FNC;  2015,2016. и TBUR; 2017,2018. су тренутно у току израде у БиХ 

 
 

  

  



ЗАКОНСКЕ НАДЛЕЖНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА 
ИНВЕНТАР GHG У БИХ 

• Контакт (NFP) институција БиХ према UNFCCC је Министарство за просторно уређење, 
грађевинарство и екологију РС док је Министарство вањске трговине и економских односа 
Босне и Херцеговине (MVTEO) на државном нивоу одговорно за координацију активности 
и усклађивање планова ентитетских власти на међународном плану. 

 

• У Републици Српској обавеза израде инвентара гасова са ефектом стаклене баште 
дефинисана је Законом о заштити ваздуха („Службени Гласник Републике Српске“, број 
124/11).  

 

• Надлежна институција за израду инвентара гасова са ефектом стаклене баште за 
Републику Српску је Републички хидрометеоролошки завод. 



ГАСОВИ СА ЕФЕКТОМ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ 

 

ШТА ЈЕ ЕФЕКАТ СТАКЛЕНЕ БАШТЕ? 

Ефекат стаклене баште је процес загријавања планете Земље који је настао поремећајем 
енергетске равнотеже између количине зрачења које Земљина површина апсорбује од Сунца и 
враћа у васиону. Дио топлотног зрачења, које стиже до површине земље, одбија се у 
атмосферу, и умјесто одласка у васиону, апсорбују га неки гасови у атмосфери и поново враћају 
на Земљу. На овај начин температура површине Земље постаје виша.  

Гасови који највише доприносе овом феномену су:  

 Водена пара (H2O) 

 Угљен диоксид (CO2) 

 Метан (CH4) 

 CFC · HCF · PHC (такође и F гасови , флуорисани угљоводоници) 

 Азотсубоксиди(N2O) 

 Сумпор хексафлуорид (SF6) 

 

Концентрација ових гасова у атмосфери (осим водене паре) расте услед човјековог дјеловања. 



Стакленички потенцијал (GWP) за појединачне гасове за период од 100 година 

CO2= 1 

CH4= 21 

N2O= 310 

CF4= 6500 

C2F6= 9200 

SF6= 23900 



ТРЕНД ЕМИСИЈА СО2 У СВИЈЕТУ 

Емисије GHG по секторима за период 1970- 2012.године  

Тренд емисија СО2 за период 1990- 2015.године 

Тренд емисија СО2 из сагоријевања фосилних горива 
за период 1870- 2014.године 

Првих десте земаља у свијету које су највише 
емитовале СО2 у 2015.години 



ИНВЕНТАР GHG У БИХ 

• Инвентар GHG обухвата прорачун емисија из сљедећих секора: 
  производња енергије 
  индустријски процеси 
  пољопривреда 
  отпад  
  шумарство 
 
• У прорачун су укључене емисије: 
  директних гасова са ефектом стаклене баште CO2, CH4, N2O 
  индиректних гасова као што су CO, NOx, NMVOC, SO2. 
 
• Емисије су рачунате из процеса сагоријевања горива, фугитивних емисија у процесу 

производње чврстих горива и прераде и складиштења течних горива и природног гаса, 
емисије настале у току индустријских процеса које не потичу од процеса сагоријевања, 
емисије у току пољопривредних активности и ферментације стоке, емисије настале усљед 
одлагања отпада те третмана комуналних и индустријских отпадних вода, као и понори 
емисија усљед активности у шумарству. 

 

 

 

 

 



ЕМИСИЈЕ CO2  у БиХ  

Удио сваког сектора у укупним емисијама CO2   за период 2002- 2014 год.  

Укупне емисије CO2  (Gg CO2- eq)    



Емисије СО2 из сектора производње енергије Емисије СО2 из подсектора саобраћаја 

Емисије СО2 из индустријских процеса 

                             Понори 

                Емисије CH4 по секторима Емисије N2O из пољопривредног тла 



КЉУЧНИ ИЗВОРИ ЕМИСИЈА ИЗ ИНВЕНТАРА GHG 



МЕТОДОЛОГИЈА ПРОРАЧУНА 



АЛАТИ 
NAIIS Software  

 



УБЛАЖАВАЊЕ (МИТИГАЦИЈА) УТИЦАЈА 
КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА 

• Мјере за ублажавање 
• Идентификовано је и предложено 25 мјера за ублажавање климатских промјена по свим 

секторима 

• Сектори: 

 Производња екетричне енергије (Изградња когенерацијских постројења на биомасу, 
побољшање ефикасности термоелектрана, изградња великих и малих хидроелектрана, 
изградња вјетроелектрана) 

 Даљинско гријање (реконструкција и модернизација мреже даљинског гријања, 
котловница и топлотних подстаница) 

 Зградарство (Побољшање енергетске ефикасности зграда, правни оквир за примјену мјера 
енергетске ефикасности у сектору зграда) 

 Саобраћај (Примјена директива из области смањења емисије ефикаснијих моторних 
возила и квалитета горива, накнаде приликом регистрације возила и акцизе на кориштење 
неефикасних моторних возила) 

 Отпад (Санација постојећих депонија, изградња регионалних депонија без поврата плина) 

 Пољопривреда (Побољшања у примјени органских и минералних ђубрива) 

 Шумарство (Заштита шума од пожара (као и болести, штеточина и илегалних сјеча), 
повећања површине заштитних шума) 

 
  



УБЛАЖАВАЊЕ (МИТИГАЦИЈА) УТИЦАЈА 
КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА 

• Сценарији за ублажавање климатских промјена развијени су до 2040.те године 

 

• Конкретно моделовање квантитативно- временског развоја емисија GHG реализовано је 
преко три развојна сценарија: 

 

S1 – основни сценариј (без промјена)  

S2 – сценариј с дјелимичном примјеном стимулативних мјера 

S3 – напредни сценариј (с интензивнијом примјеном цјелокупног сета стимулативних мјера)  

  

За поменуте емисијске сценарије иницијални подаци су узети за 2013.годину, док су 
прорачуни емисија урађени по петогодишњим периодима у  периоду 2010- 2050.године 

 



ХВАЛА НА ПАЖЊИ 


