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Међународни уговори из области заштите озонског омотача

v БЕЧКА КОНВЕНЦИЈА О ЗАШТИТИ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
Усвојена 22. марта 1985. године
Дефинише проблем, али не и начин постизања циља

v Монтреалски протокол о супстанцама које оштећују озонски омотач
Усвојен 16. септембра 1987. године
Ратификован од стране 197 земаља (укључујући и ЕУ)
Међународни дан заштите озонског омотача обележава се сваке године почев од 
16. септембра 1995. године
4 амандмана: Лондон (1990), Копенхаген (1992), Монтреал (1997) и Пекинг 
(1999) 

... а у току је припрема за ратификацију КИГАЛИ АМАНДМАНА



КИГАЛИ АМАНДМАН
уводи HFC супстанце у МП 

Зашто? 
• Смањење  глобалног загревања конкретним мерама

HFCs –немају ODP, али имају GWP и утицај на глобално загревање

Какве мере?
• Постепена редукција производње и потрошње HFCs према утврђеној динамици



КИГАЛИ АМАНДМАН

*  Усвојен 15. октобра 2016. године на 28. МОП (Кигали, Руанда)
* Ступио на снагу 1. јануара 2019. године 
*  Ратификован од стране 89 земaљa потписницa

*  РС као земља члана 5 МП (земље у развоју) – замрзавање потрошње HFC супстанци 
  2024. године, а затим поступно смањивање по следећем распореду:

за 10% у односу на базни ниво 2029. године
за 30% у односу на базни ниво 2035. године
за 50% у односу на базни ниво 2040. године
за 80% у односу на базни ниво 2045. године

Базни ниво (потрошња) рачуна се као просечна потрошња HFC супстанци у 2020, 
2021. и  2022. години увећана за 65% базне потрошње HCFC супстанци. 



Потрошњa према КА 
за земље члана 2. МП 

Стављање на тржиште према Regulation 
on F-gases (EU) 

517/2014

базни ниво = потрошња HFC супстанци у периоду 
2011-2013 + 15% базне потрошње HCFC супстанци

базни ниво: 2009 – 2012 HFC

 
2015 100%

2016 – 2017 93%

2019 - 2023                  
                

90% 2018 – 2020 63%

2024 - 2028 60% 2021 - 2023 45%

2029 - 2033 30% 2024 - 2026 31%

2034 - 2035 20% 2027 - 2029 24%

2036 и након тога 15% 2030 21%



ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МОНТРЕАЛСКОГ ПРОТОКОЛА 
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

• Национална озонска канцеларија у оквиру министартва заштите животне средине - 
реализација и координација свих активности (контролне мере и пројектне активности) 
у вези са спровођењем Монтреалског протокола у РС  



EA – Enabling Ativities

ü 79 ExCom – одобрена финансијска средства за земље у развоју за припрему за 
ратификацију Кигали амандмана

ü Припремљен план активности у циљу припреме за ратификацију Кигали 
амандмана:

1. Измене и допуне прописа који уређују поступање са HFC супстанцама
2. Информативне радионице за одређене циљне групе

3. Израда информативног материјала 
4. Нацрт Закона о потврђивању Кигали амандмана са пропратном документацијом



1. Национални прописи који уређују поступање
 са HFC супстанцама

Зашто?
v Неопходне измене за ратификацију и након тога за имплементацију КА
v Усклађивање са Регулативом ЕУ 517/2014

Који прописи?
ü Нацрт измена и допуна Закона о заштити ваздуха;

ü Нацрт измена и допуна Уредбе о поступању са флуорованим гасовима са 
ефектом стаклене баште;

ü Нацрт измена и допуна Уредбе о сертификацији лица која обављају одређене 
делатности у вези са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним 
флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште.



2. Информативне радионице за одређене циљне групе

 Циљ:
ü Информисање одређених циљних група о Кигали амандману и његовим мерама
ü Обавезе прописане националним прописима који уређују поступање са HFC 

супстанцама

 Циљне групе: 
ü Увозници/извозници расхладних флуида
ü Представници релевантних државних институција 
ü Инспектори за заштиту животне средине

 Царински службеници
 Сервисне радионице



Радионица за увознике/извознике расхладних флуида
26. јун 2019, Београд

v Светски дан хлађења – World refrigeration day
v Међународни дан заштите озонског омотача – 32 years and healing

О чему?
§ Монтрелски протокол и увод у Кигали амандман
§ Синтетичке алтернативе за HFC-134a и HFC-404A
§ Угљоводоници и угљен-диоксид као расхладни флуид 
§ Стандарди у расхлади, климатизацији и топлотним пумпама
§ Нациионални прописи, ЕУ регулатива и усклађивање
§ Обавезе у складу са националним прописима



Састанак / радионица са представницима одређених државних институција
3. октобар 2019, Београд

О чему?
• Имплементација Монтреалског протокола 
у РС
• Кигали амандман и имплементација у РС
• Припремна активност за ратификацију Кигали амандмана – економска анализа
• Унапређење енергетске ефикасности у циљу 

заштите озонског омотача – примена Кигали амандмана
• Стандарди – развој и примена
• Стандарди у расхлади, климатизацији и топлотним пумпама
• Преглед алтернативних расхладних средстава.



Радионица за инспекторе за заштиту животне средине
31. октобар – 01. новембар, Дивчибаре

v О чему?
ü Имплементација Монтреалског протокола у РС и Кигали амандман
ü Припремна активност за ратификацију Кигали амандмана – енергетска eфикасност
ü Сертификација и обука сервисера у Републици Србији
ü Преглед активности Инспектората за заштиту животне средине  у Републици Северна Македонија
ü Преглед активности и искуства Инспектората заштите околиша Републике Хрватске
v Практични део обуке: 
ü Контролна листа 
ü «Ваљевска пивара» и «Горење»



Обука сервисера у оквиру ХПМП пројекта помоћу имплементационе агенције УНИДО

ü ЦИЉ – успостављање система сертификације
ü Обезбеђена су средства за обуку 480 сервисера у раније одређеним и опремљеним тренинг центрима у Београду, 

Новом Саду, Крагујевцу и Нишу
ü Обука за добијање сертификата А категорије I
ü Припремљен је приручник који прати програм обуке према Уредби о сертификацији и допуњен делом која се 

односи на сама расхладна средства као и мере безбедности при раду са расхладним средствима

ü 471 кандидат је успешно завршио обуку



 Обука тренера за спровођењем обуке за рад са климатизационим уређајима одређених моторних 
возила која одговара Сертификату Б

 Активност у оквиру ХПМП пројекта
 Теоријски део обуке односио се на правилно сакупљање расхладних флуида из клима-уређаја 

одређених моторних возила у циљу спречавања штетних емисија, што је у потпуности пратило 
раније израђен и публикован Приручник за сервисне техничаре

 Практична обука је обављена на уређају за сакупљање расхладног флуида R-134a „Ariayzone 
5001“



3. Информативни материјал

NAJBOLJA 
SERVISNA PRAKSA
ZA ZAPALJIVE 
RASHLADNE 
FLUIDE
KRATKI VODIČ



 

ü Нацрт Закона о потврђивању Амандмана из Кигалија са осталом потребном 
документацијом је послат одређеним државним институцијама на мишљење
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