
 
 

 

Тема:  Позив на обуку под називом „Јачање институционалних капацитета за адаптацију на  

климатске промене“ 

2. новембар 2021. 
Поштовани, 

Задовољство нам је да вас позовемо на представљање резултата анализе утицаја климатских 

промена на сектор пољопривреде, управљање водама, енергетику, инфраструктуру, и 

потенцијалних мере смањења ризика од елементарних непогода и природних катастрофа 

изазавних а климатским променама. Анализе су израђене у сарадњи са националним стручним, 

истраживачким и научним институцијама и имајући у виду тренутне и климатске услове 

пројектоване за будућност.  

Напомињемо, и да ће у периоду новембар- дцембар 2021. године, бити одржан низ обука под 

називом „Јачање институционалних капацитета за адаптацију на климатске промене“. Свакa 

обукa укључиће резултате специфичне за регион у ком се организује и за наведене секторе, a 

програм обуке достављамо вам у прилогу.  

Поред представљања наведених резултата, циљ обука је и  дискусија и приоритизација мера 

превенције и адаптације, заснована на искуствима, добрим праксама и наученим лекцијама на 

нивоу локалних самоуправа из других сектора и области.  На овај начин желимо да унапредимо 

квалитете поменутог Програма, али и транспарентност процеса његове израде. 

Такође, планирање секторских политика и мера, без интеграције аспеката елементарних 

непогода и природних катастрофа, односно промена климе, може за последицу имати 

смањење одрживости и исплативости инвестиција, те угрозити функционисање градова и 

општина. Због тога позивамо представнике локалних самоуправа који се баве 

пољопривредом, енергетиком и инфраструктуром, управљањем водама, припремом 

пројеката, локалним развојем и смањењем ризика, као и представнике  релевантних јавних 

предузећа, пољопривредних стручних служби, наставнике у пољопривредним и 

грађевинским школама, представвнике невладиних организација и приватног сектора и друге  

да узму учешће на обуци и пренесу нам своја досадашња искуства како би Програм 

прилагођавања на измењене климатске услове учинили одрживим и спроводивим.  

Наведене анализе, припрема Програма и тренинг реализују се у оквиру пројекта „Унапређење 

средњорочног и дугорочног планирања мера прилагођавања на измењене климатске услове у 

Републици Србији“ који споводи Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у сарадњи са 

Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде и у сарадњи са Министарством 

животне средине, а уз финансијску подршку Зеленог климатског фонда (ГЦФ). Тренинг је 

организован у сарадњи са организацијом ENECA. Више информације можете добити на 

електронској адреси adaptacije.rs@undp.org. 

С поштовањем, 

 

____________________________   ____________________________ 

Игор Грабеж      Жарко Петровић 
Национални пројектни директор    Руководилац групе за витални развој 

Министарство пољопровреде, шумарства   Програм Уједињених нација за развој 

и водопривреде       
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