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На 49. седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за примењену екологију 

Футура, одржаној 08. марта 2018. формирана је  Комисија за оцену, писање Извештаја и одбрану 

израђеног мастер рада кандидаткиње Соње Аврамовић, под насловом „Климатске промене између 

науке и политике“  у саставу: проф. др Јордан Алексић, ментор, ванредни професор Факултета за 

примењену екологију Футура и проф. др Јелена Миловановић, редовни професор Факултета за 

примењену екологију  Футура. 

 

Комисија, након анализе израђеног мастер рада, подноси Већу следећи     

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

  

 

САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 

 

Мастер рад кандидаткиње Соње Аврамовић садржи 35 страна куцаног текста, организованог у 

стандардна поглавља, има 5 схематских приказа и библиографију (литературу) са  40 извора. 

Мастер рад, поред уводних методолошких напомена и циљева истраживања, у резултатима 

истраживања третира следећа поглавља: Увод: Климатске промене – поглед кроз прозор; Први део: 

Дихотомија науке о климатским променама; Други део: Камен темељац за нови свет; Трећи део: 

Глобална економија у маказама климатских промена; Закључак: Глобална економска безбедност; и 

Закључна разматрања. 

 

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

У Уводу кандидаткиња истиче основе климатских промена, историјски преглед, научни и правни оквир 

који се касније кроз рад елаборирају. Полазна тачка истраживања јесте да постоји раскорак између 

научних открића на пољу климатских промена и креирања и вођења политике у овој области. 

Кандидаткиња у уводу износи основне претпоставке и полазне основе, даје преглед актуелних научних 

сазнања и политичких пракси у свету и Републици Србији и наводи кључна тела и правне инструменте у 

политици климатских промена. 

 



У поглављу Први део: Дихотомија науке о климатским променама кандидаткиња наводи и 

објашњава научна достигнућа и консензус научне заједнице о томе шта су и да ли заиста постоје 

климатске промене. Она елаборира вероватно највише полемисан проблем у данашњим научним 

круговима.  

Поред стручњака, проблематиком климатских промена баве се сви – од медија, преко политичара и 

познатих, до обичних људи. Када се говори о климатским променама, треба направити пре свега 

разлику између ставова о томе да ли уопште постоје и да ли је њихов узрок човек. Скоро сви се слажу 

око чињенице да су климатске промене присутне, односно да постоје. То видимо и голим оком, како се 

постепено мењају неки општеприхваћени метеоролошки трендови. Када дође до питања зашто се 

дешавају, долази до поделе у мишљењима. Једна струја научника заступа став да су климатске промене 

неизбежна, природна појава, и да смо се ми као врста задесили баш у периоду када долази до неког 

преврата у светској клими, док дргуа тврди да човек својим делатностима узрокује и доприноси 

климатским променама. Ако се говори о званичним подацима, научници су постигли консензус од 97% 

да људске активности заиста доприносе климатским променама.  

 

У поглављу Други део: Камен темељац за нови свет кандидаткиња анализира правно-политички 

аспект климатских промена, првенствено наводећи да су климатске промене у последњих тридесет 

година еволуирале од проблема који се тицао искључиво природних наука и интересовао неке научнике 

до једног од главних приоритета у глобалној политичкој агенди. У раду се износи да из наведног разлога, 

као и због утицаја климатских промена на људе (као и на животиње, биљке и екосистеме) оне постају 

све све већа област интересовања друштвено-хуманистичких и политичких наука. Овим поглављем 

представљена су три кључна светска споразума о климатским променама – Кјото протокол, Споразум из 

Копенхагена и Париски споразум и елаборирана улога и рад водећег тела у овој области Оквирне 

конвенције Уједињених нација о климатским променама (UNFCCC).  

 

Оквирна конвенција Уједињених нација о климатским променама (UNFCCC) представља међународни 

еколошки споразум који је усвојен 9. маја 1992. године а отворен за потписивање у јуну исте године на 

Конференцији Уједињених нација о заштити животне средине и развоју у Рио де Жанеиру, такозваном 

Земаљском самиту. Овај споразум ступио је на снагу две године касније, након што га је потписао 

довољан број чланица, а данас представља један од скоро глобалних споразума. Циљ UNFCCC јесте 

„стабилизација концентрација гасова с ефектом стаклене баште у атмосфери на ниво који би спречио 

опасне антропогене интерференције с климатским системом“.  

Кандидаткиња истиче да у начелу и на папиру, кораци UNFCCC представљају решење текућих 

проблема климатских промена и одговоре на питања куда даље, али да је ипак пракса показала да једно 

утопијско решење које није било могуће спровести у реалности.  

 

Протокол из Кјота, популарно Кјото протокол, представља међународни споразум о смањењу емисија 

гасова с ефектом стаклене баште. Овај протокол уследио је после усвајања и ступања на снагу UNFCCC 

1992. године и први је покушај глобалне заједнице да правно-политички дефинише климатске промене и 

почне борбу против њих. Кјото протокол обавезује државе потписнице на смањење емисија гасова с 

ефектом стаклене баште, заснивајући се на два закључка Првог извештаја Међународног панела о 

климатским променама: 1) глобално загревање се дешава и 2) веома је вероватно да га углавном 

узрокују емисије CO2 антропогеног порекла. Кјото протокол имплементира крајњи циљ UNFCCC да се 



бори против глобалног загревања смањењем концентрација гасова с ефектом стаклене баште у 

атмосфери, и заснива се на принципу заједничке, али подељене одговорности.  

У овом делу рада наводи се неуспех Кјото протокола, и немогућност његове имплементације у пракси, 

али и до чега је неуспех овог документа довео. Наиме, водили су се преговори на годишњим седницама 

UNFCCC о томе шта радити када истекне и други обавезујући период 2020. године. Резултат тих 

преговора било је усвајање новог документа, независног од Кјото протокола – Париског споразума. 

 

Иако у Копенхагену није усвојен нови глобални документ, направљени су важни кораци у креирању нове 

политике климатских промена, који су касније довели до Париског споразума. Кључни елементи који су 

разматрани на овом самиту су: циљ да се ограничи глобално загревање на 2°C; улажење чланица у 

процес митигације до краја јануара2010; услови извештавања и потврде о активностима које државе 

спроводе; улагање развијених земаља у земље у развоју – 30 милијарди долара за период 2010-2012; 

мобилизација 100 милијарди долара годишње до 2020. године кроз јавна и приватна финансирања. 

Споразум још позива на формирање Зеленог климатског фонда који ће управљати средствима у циљу 

праведног спровођења климатских акција. Финансирање је препознато као актуелан изазов и 

опредељена средства треба да се уложе у балансирану расподелу између адаптације и митигације23, с 

тим што је финансирање адаптације приоритет у најрањивијим државама у развоју. 

 

Париски климатски споразум јесте најновији међународни споразум у оквиру UNFCCC, који се бави 

митигацијом гасова с ефектом стаклене баште, адаптацијом и финансирањем климатских акција од 

2020. године на даље. Циљ Париског споразума је одговор на климатске промене одржавањем степена 

глобалног загревања испод 2°C, и улагањем напора да се планета не загреје изнад 1,5°C25. Након Кјото 

протокола, ово је први независни међународни споразум (није амандман или додатак Кјото протоколу) о 

борби против климатских промена, и представља први глобални климатски споразум – све државе света 

су га потписале. Париски споразум први пут у историји предвиђа климатске акције свих земаља света, 

али задржава принцип заједничке, али подељене одговорности. Иако има својих мана, овај споразум 

може се сматрати успехом јер доказује постојање еколошке мултилателаности и представља нови 

правни приступ у оквиру међународног права, који задовољава чак и специфичности америчког устава.  

 

У рекпитулирању резултата истраживања у овом поглављу, кандидаткиња посебу пажњу посвећује 

најновијим дешавањима на светској сцени када је у питању Париски споразум, елаборирајући опречне 

ставове Европске уније и САД по питању истог, истичући да сматра да има наде да овај документ 

оствари неке од својих циљева.  

 

У поглављу Трећи део: Глобална економија у маказама климатских промена кандидаткиња 

истражује релативно нову област еколошке економије у светлу климатских промена. Глобална економија 

нашла се у маказама климатских промена и бави се овим и другим питањима климатске економије 

животне средине с три аспекта: однос климатских промена и економије; финансирање прилагођавања 

на климатске промене, и  климатски паметно предузетништво као нови модел пословања.  

 

Игнорисање климатских промена иде на штету економском расту и развоју, зато што одлагањем акције 

усмерене на ублажавање и адаптацију на климатске промене само се повећавају трошкови и смањује 

ефективност будуће акције. Данас се зна довољно о климатским променама, тако да се могу разумети 

ризици, али нико са сигурношћу не може с потпуном извесношћу предвидети последице. С тога, 



ублажавање климатских промена, снажним деловањем на смањење емисија гасова стаклене баште, 

представља инвестицију за будућност.  

 

Да би се економија повезала са климатским променама, увек се раде процене на основу одређених 

модела. Кандидаткиња се у раду позива на Стернов преглед, који користи резултате модела PAGE 2002 

како би илустровао промену процена изведених из интегрисаних модела процене као одговор  на научне 

доказе о различитим порастима температура. Поред модела, узето је у обзир и како би примена 

одговарајућих дисконтних стопа и процена о утицају на смртност и животну средину поећали трошкове 

климатских промена. 

 

Највећи трошкови на глобалном нивоу узроковани су (и тек ће то бити), ако се досадашњи тренд раста 

просечних температура настави, трошковима због штете настале под утицајем екстремних временских 

услова. Повећањем просечне глобалне температуре, убрзано се повећавају трошкови штете. На основу 

једноставних екстраполација, до средине овог века трошкови узроковани екстремним временским 

условима могу достићи 0,5-1% светског БДП на годишњем нивоу и наставити да расту.  

 

Последице климатских промена евидентне су, а на иновативним решењима у овој облсти интензивно се 

ради и њој се приступа с различитих аспеката. Ипак, да би било које од решења било применљиво, 

неопходна је финансијска подршка. Питање које се поставља јесте: Ко плаћа за алтернативе загађивања 

животне средине и за ефикасно прилагођавање на ове промене? Ово питање пре свега покреће питање 

развијеног и света у развоју, глобалног севера и југа, „малих и великих“. Климатске промене су 

„неправедне“, те су државе које су најмање одговорне за овај феномен најугроженије. Због тога, државе 

у развоју захтевају од индустријализованог света да се суочи са историјском одговорношћу и уради 

нешто у домену климе за добробит свих. 

 

Када је реч о количини новца  уложеног у фндове за прилагођавање на климатске промене, у почетку је 

опредељени годишњи износ био мањи од онног који Велика британија издваја за борбу против поплава 

на недељном нивоу. Апсурдно је да су фондови наставили да се муче с количином опредељених 

средстава, док су буџети за борбу против елементарних непогода порасли у читавом свету. 

 

За разлику од митигације климатских промена, која се перцепира као очување заједничких ресурса, јер 

се спроводи на глобалном нивоу, адаптација се односи на климатске промене и промене или губитке 

животних услова на локалном нивоу. Често се због свог локалног карактера, прилагођавање климатским 

променама не сагледава као проблем заједничких ресурса и самим тим се доводе у питање механизми 

финансирања.  

 

У поглављу Закључак: Глобална економска безбедност кандидаткиња представља резултате 

истраживања новог односа у вези с климатским променама: климатске промене и безбедност. Иако је 

ова тема и даље контрадикторна, она сматра да климатске промене представљају директан 

безбедносни ризик за људе и међународне односе, прецизирајући да када се говори о безбедносном 

ризику или изазову мисли се искључиво на људску безбедност.  

 

С правно-политичког аспекта, безбедност у светлу климатских промена почела се разматрати пре 

десетак година. Појам безбедности у смислу климатских промена, први пут се званично помиње у 



Документу високог представника Европске комисије за Европски савет 2008. године, а касније проучава 

и у последњем извештају Међународног панела за климатске промене. Климатске промене су кључно 

питање међународних односа, а самим тим и међународне безбедности. Ако се наставе напори 

међународне заједнице на решавању климатског изазова, он може представљати и покретач позитивних 

промена у глобалном управљању. Неке од активности које могу допринети овоме су: фокусирање на 

безбедносне ризике који се односе на климатске промене, јачање међудржавне сарадње у откривању и 

мониторингу безбедносних претњи повезаних с климатским променама, разматрање миграторног стреса 

узрокованог променама у животној средини.   

 

Кандидаткиња сматра да ће се геополитичка ситуација фундаментално изменити под утицајем 

климатских промена, што ће за последицу имати промене у глобалном управљању и правном 

регулисању еколошких питања. Она истиче да би формирање међународног еколошког суда могло би да 

реши спровођење еколошке правне регулативе и допринесе заштити екстериторија, односно 

планетарних јавних добара и природних ресурса 

 

Закључна разматрања мастер рада ревидирају полазне хипотезе, дајући јасан преглед најзначајних 

закључака изведених из истраживања. Кандидаткиња сумира резултате представљене у раду, износећи 

сопствени став по питању теме и даје предлоге за унапређивање водећих пракси борбе против 

климатских промена и прилагођавања на исте.  

Кандидаткиња закључује да је све већа видљивост ефеката промена климе, али и последице главни 

узрок за обраћање више пажње на овај феномен, сматрајући да данас он чини једну од најактуелнијих 

тема, како у научним круговима тако и у политици, медијима и друштву. С тим у вези, кандидаткиња 

сматра да климатске промене заузимају посебно место у међународној политици и правној регулативи.  

У Закључним разматрањима, она на крају изводи три кључна закључка проистекла из истраживања, и 

то: 

1. Наука се сложила око узрока климатских промена – анторпогене активности доприносе актуелним 

климатским променама. Иако је полемика о узроку и постојању климатских промена веома актуелна 

међу широким народним масама, 90-100% научника заступа став да климатске промене постоје и да 

људска активност доприноси глобалном загревању. Најновија истраживања показују и то да што се 

испитаници више разумеју у област климатских промена, то је заступљеније мишљење да људска 

активност доприноси глобалном загревању. 

2. Политика климатских промена мора се водити глобалним еколошким интересима, поткрепљена 

научним подацима. Париски споразум представља велики помак и добар корак у формализацији и 

легалном решавању климатских промена; климатске промене могу имати негативне импликације на 

међународну безбедност, и питање климатских промена јесте питање природних ресурса, глобалних 

јавних добара и планетарног еколошког права. За спровођење климатске политике, неопходно је 

формирање Међународног еколошког суда. 

3. Питање климатских промена јесте првенствено питање светске економије, а не светске екологије. 

Политика климатских промена зависи од финансијске конструкције и поделе одрговорности. Главно 

питање стратегија адаптације и митигације јесте ко ће то да плати. Што се пре почне с улагањем у 

климатске акцијетоће оне бити јефтиније и ефикасније. 
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З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 
 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидаткиња 

остварила циљеве истраживања, да је аргументовано и систематично представила и 

анализирала раскорак између научних открића на пољу климатских промена и креирања и 

вођења политике у овој области. Мастер рад у целини представља систематичан рад и као 

такав може служити као пример за добро организована и методолошки фундирана 

истраживања. 

 
На основу изнетих оцена, Комисија предлаже Већу департмана последипломских 
студије Факултета за примењену екологију Футура да се мастер рад кандидаткиње 
Соње Аврамовић, под насловом „Климатске промене између науке и политике“  
УСВОЈИ  и кандидаткињи ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  
 
 
У Београду, 27. јуна 2018. 

                
 

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  
 

1. Проф. др Јордан Алексић, ментор, ванредни професор,                                         
Факултет за примењену екологију Футура Универзитет Сингидунум 

 
 

 
 

2. Проф. др Јелена Миловановић,  редовни професор,                                                                               
Факултета за примењену екологију Футура Универзитет Сингидунум                                              

 

 


