
Поштовани, 

 

На страни 148.  Извештаја о стању животне средине у Републици Србији за 2017. 

годину у делу са поднасловом ”Емисије у ваздух” каже се, између осталог, и следеће: 

 

”На основу података, информација и анализа из овог Извештаја изводе се следећи 

закључци према тематским целинама… На основу GHG Инвентара, у 2014. години 

укупна процењена емисија гасова са ефектом стаклене баште у Републици Србији (без 

понора) износила је 67.148, 23 Gg CO2 еq. Од 2000- те године, укупне GHG емисије су 

повећане за 7,8%.” 

Ово је једино место у Извештају (Закључак) на коме се овај Инвентар помиње, те није 

јасно на које податке, информације и анализе се у овом конкретном случају мисли као 

ни који су извори ових података. 

 

Грађанку или грађанина Републике Србије који желе да се информишу, или  народног 

посланика или посланицу који у Народној скупштини Републике Србије треба да се 

изјасне о овом документу, може додатно збунити и неколико следећих чињеница: 

− У Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 2017. 

године, који такође припрема Агенција, не помињу се уопште гасови са ефектом 

стаклене баште па ни њихов инвентар. 
− Ово је први пут да се у Извештају о стању животне средине у Републици Србији 

приказује укупни инвентар гасова са ефектом стаклене баште, a појављује се у 

самом закључку документа, без претходно датих појашњења о изворима 

података и извршеним анализама. 
− Републички завод за статистику у свом саопштењу број 256 - год. LXVIII, од 

20.09.2018. године саопштава следеће: ”Рачун емисија у ваздух према Уредби 

691/2011 обухвата и податке о емисијама гасова са ефектом стаклене баште, 

који од 2014. године нису расположиви.” 
− У извештају Европске комисије о Републици Србији из априла 2018. године 

каже се и следеће: ”У октобру 2017. године, Србија је поднела своје друго 

саопштење за Оквирну конвенцију Уједињених нација о климатским променама 

(UNFCCC). Међутим, потребно је повећати тачност добијених података.” 
У вези са наведеним недоумицама молимо вас да одговорите на следећа питања: 

1. Шта је определило Агенцију да у Годишњи извештај о стању квалитета 

ваздуха у Републици Србији 2017. године не уврсти инвентар гасова са ефектом 

стаклене баште, а да га уврсти у Извештај о стању животне средине у 

Републици Србији за 2017. годину? 

2. Шта је определило Агенцију да по први пут уврсти инвентар гасова са ефектом 

стаклене баште у Извештај о стању животне средине у Републици Србији за 

2017. годину? Зашто је у извештај за 2017. годину (који је објављен 2018. 

године) уврштен инвентар за 2014. годину? Да ли знате да је, примера ради, 

Република Српска још 2017. године објавила инвентар гасова са ефектом 

стаклене баште за 2015. годину? 

3. Да ли вам је познато зашто Републички завод за статистику нема податке о 

инвентару гасова са ефектом стаклене баште за 2014. годину? Да ли је Агенција 

за заштиту животне средине надлежна за достављање тих података 

Републичком заводу за статистику? Ако јесте, зашто подаци о инвентару за 

2014. годину који се садрже у Извештају о стању животне средине у 



Републици Србији за 2017. годину  нису достављени Републичком заводу за 

статистику? 

4. Да ли објављивање овог инвентара у склопу Извештаја о стању животне 

средине у Републици Србији за 2017. годину представља испуњавање препоруке 

у погледу унапређења тачности података из Извештаја Европске комисије о 

Републици Србији? 

 

Подстакнути делом Извештаја о стању животне средине у Републици Србији за 2017. 

годину у коме се наводи: ”Агенција ће у оквиру својих законских надлежности бити и 

даље отворена за сваку сарадњу у овој области, посебно јер Републику Србију у 

процесу прикључивања ЕУ очекују сложене активности које намећу снажан тимски 

рад.” одлучили смо се да наше увиде поделимо са вама како бисмо унапредили свест 

грађана и грађанки о важности посла који Агенција обавља. Такође желимо да 

допринесемо унапређењу информисања грађанки и грађана Републике Србије, као и 

народних посланика који нас представљају у Народној скупштини. Сигурни смо да 

ћете наставити да предузимате све што можете у оквиру ваших законских надлежности 

да ово информисање буде тачно и правовремено онолико колико нам знање и средства 

дозвољавају. Стојимо увек на располагању да допринесемо колико можемо у 

остваривању права грађанки и грађана Републике Србије на здраву животну средину и 

поуздане и правовремене информације о истој. 

 

Са жељом за успешан рад, 

 

РЕС фондација 
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