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* На уч ни са вет ник, Ин сти тут за ме ђу на род ну по ли ти ку и при вре ду, Бе о град
**  Рад је ре а ли зо ван у окви ру на уч ног про јек та: „Ср би ја у са вре ме ним ме ђу на род ним 

од но си ма: Стра те шки прав ци раз во ја и учвр шћи ва ња по ло жа ја Ср би је у ме ђу на род-
ним ин те гра тив ним про це си ма – спољ но по ли тич ки, ме ђу на род ни еко ном ски, прав ни и 
без бед но сни аспек ти”, Ми ни стар ства про све те и на у ке Вла де Ре пу бли ке Ср би је (број 
179029), за пе ри од  2011–2014. го ди не.
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организације, реформа система управљања,Међуна
роднаорганизацијазаживотнусредину.

КАРАКТЕРИСТИКЕПОСТОЈЕЋЕГСТАЊА

1.Глобалниаспекти

Oснов не ка рак те ри сти ке по сто је ћег ста ња упра вља ња у обла-
сти кли мат ских про ме на, или од зна ча ја за област кли мат ских 

про ме на, од ре ђе не су до стиг ну тим ни во ом раз во ја ме ђу на род но-
прав не ре гу ла ти ве у обла сти кли мат ских про ме на, жи вот не сре ди-
не и раз во ја, као и ста њем ин сти ту ци о нал не ар хи тек ту ре у овим 
обла сти ма на гло бал ном, ре ги о нал ним и на ци о нал ним ни во и ма. 
Си стем упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на део је ши рег 
си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во-
ја ко ји се на гло бал ном ни воу раз ви ја већ ско ро по ла ве ка.1) Спе-
ци фич но сти про бле ма кли мат ских про ме на и на уч них са зна ња о 
кли мат ским про ме на ма ути ца ли су да се (у по след ње две де це ни је) 
о мо гућ но сти ма ре ша ва ња ових про бле ма го во ри као о ре ла тив но 
по себ ном пи та њу и у кон тек сту раз ли чи тих дру гих гло бал них про-
бле ма у обла сти жи вот не сре ди не и ста ња у раз ли чи тим при вред-
ним гра на ма (енер ге ти ка, по љо при вре да, итд).2) Не ко ли ко сто ти на 
ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не и ве ли ки број 
раз ли чи тих ин сти ту ци ја, те ла и су бје ка та спро во ди раз ли чи те ак-
тив но сти у обла сти кли мат ских про ме на или од зна ча ја за област 
кли мат ских про ме на. Оту да се и раз ли чи те про це не тре нут ног ста-
ња, до стиг ну ћа и сла бо сти си сте ма упра вља ња при пи су ју раз ли-
чи тим узро ци ма. Та ко, на при мер, пре ма не ким про це на ма глав ни 
иза зо ви ка да је у пи та њу ме ђу на род но упра вља ње у обла сти жи-

1) При том се про це њу је да је у по след њој фа зи раз вој ин сти ту ци ја у обла сти жи вот не 
сре ди не, ако се по сма тра раз вој свих ин сти ту ци ја у окви ру оно га што об у хва та ју сва 
три сту ба одр жи вог раз во ја (еко ном ски и дру штве ни аспек ти, по ред пи та ња ко ја се од-
но се на жи вот ну сре ди ну), нај бр же на пре до вао. Progresstodateandremaininggapsin
theimplementationoftheoutcomesofthemajorsummitsintheareaofsustainabledevelop
ment,aswellasananalysisofthethemesoftheConference, Re port of the Sec re tary-Ge ne ral, 
A/CONF.216/PC/2, 1 April 2010, pa ra 62.

2) Ис пи ту ју ћи иза зо ве гло бал ног упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не у кон тек сту 
„пла не тар них гра ни ца“ Га лаз и дру ги го во ре о де вет не ли не ар них про це са на Зе мљи 
ко ји се ма ни фе сту ју на пла не тар ном ни воу. По ред кли мат ских про ме на то су оште ће ње 
озон ског омо та ча, за га ђи ва ње ат мос фе ре аеро со ли ма, за ки се ља ва ње оке а на, гло бал но 
ко ри шће ње во де, хе миј ско за га ђи ва ње, про ме на ко ри шће ња зе мљи шта, би о ди вер зи тет 
и би о ге о хе миј ске про ме не. Vic tor Ga laz, (et al) ‘Pla ne tary bo un da ri es’ — ex plo ring the 
chal len ges for glo bal en vi ron men tal go ver nan ce, CurrentOpinioninEnvironmentalSustai
nability, 4/2012, стр. 80, DOI 10.1016/j.co sust.2012.01.006. 
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вот не сре ди не су: фраг мен та ци ја спо ра зу ма, ци ље ва и ин сти ту ци-
ја, гу би так ауто ри те та у окви ру и ван си сте ма у обла сти жи вот не 
сре ди не, не рав но те жа мо ћи ме ђу по сто је ћим ме ђу на род ним ре жи-
ми ма у обла сти жи вот не сре ди не, сла бо сти во де ћих ин сти ту ци ја 
ко је се ба ве упра вља њем за шти том жи вот не сре ди не на гло бал ном 
ни воу и не а де кват ност ре сур са за за шти ту жи вот не сре ди не.3) Иза-
зо ве са вре ме ног си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не 
Chambers гру пи ше у че ти ри по себ не гру пе: ко ор ди на ци ја ак тив-
но сти мул ти ла те рал них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не; сла-
бо сти Про гра ма УН за жи вот ну сре ди ну (УНЕП-а) као цен трал не 
ин сти ту ци је у обла сти жи вот не сре ди не; сла бо сти ко ор ди на ци-
је фи нан си ра ња у обла сти ме ђу на род ног упра вља ња и про бле ми 
у ве зи са опе ра тив ном по де лом над ле жно сти из ме ђу ак тив но сти 
у обла сти жи вот не сре ди не и раз во ја.4) Meadowcroft сма тра да су 
нај ве ће те шко ће у по сто је ћим ме ха ни зми ма упра вља ња у обла сти 
кли мат ских про ме на со ци јал но при ла го ђа ва ње укљу чу ју ћи по тре-
бе за про ме ном по сто је ћих мо де ла про из вод ње и по тро шње; на уч-
на не из ве сност; пи та ња по ве за на са рас по де лом те ре та и пра вич-
но сти ме ра ко је се при ме њу ју; ду го роч ни ка рак тер ци ље ва и ме ра 
и гло бал не им пли ка ци је кли мат ских про ме на.5) 

Да кле, упра вља ње ин сти ту ци ја ма у обла сти кли мат ских про-
ме на на гло бал ном ни воу тре ба ло би по сма тра ти, пре вас ход но у 
кон тек сту ста ња и раз во ја ин сти ту ци ја у обла сти одр жи вог раз во ја 
и жи вот не сре ди не у си сте му УН. Ово, сва ка ко, не ис кљу чу је по-
тре бу да се у ши рој рас пра ви узму у об зир и дру ги су бјек ти си сте ма 
ко ји има ју тран сна ци о нал ни ка рак тер (по себ но не ке ме ђу на род не 
ор га ни за ци је ван си сте ма УН, по је ди не ка те го ри је при вред них су-
бје ка та и не вла ди не ор га ни за ци је). Ка да је у пи та њу си стем УН 
за па жа се да је ши ре ње овог си сте ма има ло за по сле ди цу фраг-
мен ти ра ну мре жу не за ви сних или тзв. не за ви сних те ла у чи јем 
ра ду је до ла зи ло до ду пли ра ња и ме ђу соб ног пре кла па ња ак тив но-

3) Workshop on International Environmental Governance:Grounding Policy Reform in Ri
gorousAnalysis, Ju ne 27–28, 2011, Held at the World Tra de In sti tu te, Uni ver sity of Bern, 
Bern, Swit zer land, стр. 4. http://www.wti.org/fi le ad min/user_upload/wti.org/news/Intl_En-
vi ronm_Go ver nan ce_Sum mary_Wor kshop_Bern_Ju ne_2011.pdf. За ши ре ви де ти и: Ra do-
slav S. Di mi trov: In sight Co pen ha gen: The Sta te of Cli ma te Go ver nan ce, GlobalEnviron
mentalPoliticis, MIT Press Jo ur nal, Cam brid ge, USA, 10:2, May 2010.

4) Brad nee W. Cham bers: Reformofinternationalenvironmentalgovernance:anagendafor
theCommonwealth, Com mon we alth Sec re ta ri at, Com mon we alth He ads of Go vern ment Me-
e ting on Re form of In ter na ti o nal In sti tu ti ons, Lon don, 2008. стр. 1.

5) Ja mes Me a dow croft: Climate change governance, Po licy Re se arch Wor king Pa per 4941, 
World Bank, 2009, стр. 4. 
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сти. Пи та ње ко ор ди на ци је де ло ва ња пред ста вља јед но од кључ них 
пи та ња од не по сред не ва жно сти за оства ри ва ње ци ље ва сва ког од 
њих по је ди нач но и у це ли ни.6) 

Нор ма тив но по сма тра но, у сре ди шту си сте ма гло бал ног упра-
вља ња кли мат ским про ме на ма на ла зе се раз ли чи ти еле мен ти де-
тер ми ни са ни, нај ве ћим де лом, си сте мом ус по ста вље ним Оквир-
ном кон вен ци јом УН о про ме ни кли ме, иако је ову рас пра ву мо гу ће 
ста ви ти у знат но ши ри кон текст функ ци о ни са ња це лог си сте ма ме-
ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не, од но сно си сте ма 
ин сти ту ци ја УН.7) Зна чај си сте ма ус по ста вље ног (и ко ји се ус по-
ста вља) у окви ру овог ме ђу на род ног уго во ра, или у ве зи са овим 
ме ђу на род ним уго во ром, про ис ти че из функ ци ја по је ди них те ла и 
ор га на фор ми ра них у окви ру овог ме ђу на род ног уго во ра и од но са 
ових те ла са дру гим ин сти ту ци ја ма у си сте му УН и ван ње га, за-
тим из ка рак те ра оба ве за ко је су про пи са не за др жа ве чла ни це као 
и ка рак те ра ве за из ме ђу оба ве за ко је су де фи ни са не овим ме ђу-
на род ним уго во ром и дру гим слич ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
од но сно ме ђу на род ним уго во ри ма од зна ча ја за област кли мат ских 
про ме на, итд.8) Оп шти оквир ова ко ус по ста вље ног си сте ма од ре-
ђен је, нај пре, ци ље ви ма де фи ни са ним Оквир ном кон вен ци јом УН 
о про ме ни кли ме.9) Ме ђу тим, рас пра ва о њи хо вој опе ра ци о на ли за-
ци ји у кон тек сту од но са из ме ђу гло бал ног, ре ги о нал ног и ло кал ног 

6) Сма тра се да да нас по сто ји пре ко 150 ме ђу а ген циј ских те ла ко ја се ба ве пи та њи ма у 
обла сти ста ти сти ке, де мо гра фи је, ис хра не, кон тро ле нар ко ти ка, раз вој не по мо ћи, итд. 
Основ на уло га при па да Бор ду из вр шних ди ре ко тра ко ји се са сто ји од 30 из вр шних ди-
рек то ра ор га ни за ци ја у си сте му УН, а ко јим пред се да ва ге не рал ни се кре тар. Jo ac him 
Müller: Explaininginternationalorganizations,UnitedNationsSystemCoordination:The
ChallengeofWorkingTogether, Brill, The Ha gue, 2010.стр. 32.

7) За ши ре ви де ти Дра го љуб, То дић, Ду шко, Ди ми три је вић: Кли мат ске про ме не и Ује ди-
ње не на ци је, Правниживот, бр. 12/2012, стр. 259-276.

8) Кла си фи ку ју ћи ин сти ту ци је ко је се ба ве кли мат ским про ме на ма на гло бал ном ни воу 
Mic hon ski i Lei по себ но обра зла жу сле де ће гру пе: ин сти ту ци је у обла сти жи вот не сре-
ди не, не фор мал ни фо ру ми ли де ра (као што је Гру па 20), сек тор ски усме ре не ин сти ту-
ци је и ин сти ту ци је у обла сти енер ге ти ке. Ово ме се до да ју и ин сти ту ци је ко је се ба ве 
пи та њи ма раз во ја (мул ти ла те рал не раз вој не бан ке и дру ге ин сти тут ци је), а по себ но 
се ана ли зи ра и уло га Свет ске тр го вин ске ор га ни за ци је. Kat he ri ne Mic hon ski, Mic hael 
A. Le vi: HarnessingInternationalInstitutions toAdressClimateChange, Wor king Pa per, 
March, Co un cil on Fo re ing Re la ti ons, New York, 2010. стр. 5. 

9) Пре ма од ред ба ма чла на 2. овог ме ђу на род ног уго во ра „крај њи циљ ове Кон вен ци је и 
свих с њом по ве за них прав них ин стру ме на та ко је мо же усво ји ти Кон фе рен ци ја Стра на 
је да се, у скла ду са ре ле вант ним од ред ба ма ове Кон вен ци је, по стиг не ста би ли за ци ја 
кон цен тра ци ја га со ва ста кле не ба ште у ат мос фе ри на ни воу ко ји би спре ча вао опа сне 
ан тро по ге не ути ца је на кли мат ски си стем. Та кав ни во тре ба ло би да се по стиг не у вре-
мен ском пе ри о ду ко ји би омо гу ћио еко си сте ми ма да се при род но при ла го де про ме ни 
кли ме, ко ји би обез бе дио да не бу де угро же на про из вод ња хра не и омо гу ћио да љи ста-
би лан еко ном ски раз вој.“
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упу ћу је на за кљу чак о од су ству екс пли цит ног де фи ни са ња ве за са 
ре ги о нал ним и ло кал ним ни во и ма упра вља ња, осим ако се под ти-
ме не под ра зу ме ва ју од ре ђе не оба ве зе не ких су бје ка та си стем.

Опи су ју ћи пред но сти и ма не по сто је ћег си сте ма у до ку мен ту 
Са ве та за ме ђу на род ну са рад њу се по себ но ко ри сте сле де ћи кри-
те ри ју ми и да ју сле де ће про це не: разумевањепретњиодклимат
скихпромена (наглашеноалиможебитиунапређено); смањење
емисија(известаннапредак,аливрломалообавеза);мониторинг
испровођењесмањењаемисија(мониторингнеуједначениакосе
поправља,надгледањеспровођењанепостоји);финансирањесма
њењаемисија(потребнеконкретнеопције);коришћењерезерво
ара угљеника (напредак у области дефорестације); унапређење
нискоугљеничног развоја (потребни су кохерентност, финансиј
скаподршкаидодатнеактивностиуземљамауразвоју)имере
адаптацијенаклиматскепромене(слабоисамоузгред).Укуп на 
про це на гла си: „си стем не раз ви јен и не а де ква тан“.10) Исто вре ме-
но, у по гле ду мо гућ но сти за уна пре ђе ње си сте ма да ју се сле де ћи 
пред ло зи: усва ја ње ви зи је 2020, ка бу дућ но сти (ми сли се на на ста-
вак ак тив но сти де фи ни са них у Дур ба ну 2011),11) ре фор ма и об но ва 
Ме ха ни зма чи стог раз во ја, на ме та ње на пред ка у до ма ћој по ли ти ци 
кли мат ских про ме на САД, из град ња кре ди бил не ин сти ту ци је (или 
ин сти ту ци ја) за ме ре ње, из ве шта ва ње и ве ри фи ка ци ју гло бал них 
еми си ја и на по ра да се сма ње еми си је, ре фор ма Бре тон вуд ских и 
УН ин сти ту ци ја, обез бе ђи ва ње су штин ских ме ђу на род них сред-
ства за фи нан си ра ње ни ско у гље нич них тех но ло ги ја и ре дов но ста-
вља ње кли мат ских про ме на на  днев ни ред са ста на ка Г 20.

Сла бо сти по сто је ћег си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не Fauchaldре зи ми ра у не ко ли ко сле де ћих кон ста та ци ја: не-
до ста так ко ор ди на ци је из ме ђу раз ли чи тих ме ђу на род них мул ти ла-
те рал них уго во ра, по раст зах те ва у по гле ду ре сур са, по себ но у од-
но су на дру ге мул ти ла те рал не уго во ре у окви ру си сте ма аген ци ја 
УН, не до ста так тран спа рент но сти, фи нан сиј ски про бле ми, сла бо и 
фраг мен ти ра но спро во ђе ње, сла би ме ха ни зми над зо ра и обез бе ђи-
ва ња по што ва ња, сла би ме ха ни зми ко ор ди на ци је са ре жи ми ма ко-
ји су ус по ста вље ни ме ђу на род ним уго во ри ма у дру гим обла сти ма, 
спе ци фич ни про бле ми у ве зи са по ло жа јем зе ма ља у раз во ју. Ова ко 

10) TheGlobalClimateChangeRegime, Co un cil on Fo re ing Re la ti ons, New York, 2013.
11) За ши ре о овој кон фе рен ци ји др жа ва чла ни ца Оквир не кон вен ци је и Кјо то про то ко ла 

ви де ти сајт ових ме ђу на род них уго во ра: http://unfccc.int/2860.php. 
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уоче не сла бо сти си сте ма на ро чи то су „илу стра тив не“ ка да се има ју 
у ви ду про бле ми у обла сти кли мат ских про ме на и одр жи вог ко ри-
шће ња би о ди вер зи те та че му се до да ју и про бле ми ко ји про ис ти чу 
из осе тљи во сти си сте ма на „про ме не по ли тич ких при о ри те та“.12) 
Об ја шња ва ју ћи сло же ност си сте ма у обла сти кли мат ских про ме-
на Keohane и Victorко ри сте ар гу мен те функ ци о нал не, стра те шке и 
ор га ни за ци о не при ро де и за кљу чу ју да, због чи ње ни це да су пра-
ви ла и ин сти ту ци је у овој обла сти фор ми ра не у раз ли чи тим раз до-
бљи ма од стра не раз ли чи тих гру па др жа ва, оне „ни су ин те гри са не, 
све о бу хват не или ор га ни зо ва не у ја сној хи је ра хи ји“.13)

2.Регионалниаспекти

Ка да се го во ри о ре ги о нал ним аспек ти ма кли мат ских про ме на 
и си сте ма упра вља ња у овој обла сти јед но од по себ но зна чај них 
пи та ња је пи та ње од но са из ме ђу раз ви је них и не раз ви је них де ло ва 
Пла не те, од но сно пи та ње од но са Се вер – Југ.14) За не ке ауто ре ови 
од но си се по ре де са „бор бом“ у ко јој др жа ве Ју га ви де шан су да се 
од др жа ва Се ве ра тра жи „ком пен за ци ја“ за раз ли чи те ак тив но сти 
ових др жа ва у про шло сти, на ро чи то у кон тек сту до при но са ви со-
ко ра зви је них др жа ва тзв. исто риј ском за га ђе њу жи вот не сре ди-
не.15) Иако су оба ве зе др жа ва чла ни ца основ них ме ђу на род них уго-
во ра у обла сти кли мат ских про ме на (и жи вот не сре ди не у це ли ни) 
де фи ни са не на на чин да се обез бе ђу је пре по зна тљи вост овог де ла 
си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не, пи та ње од но са из-
ме ђу др жа ва из Анек са I и др жа ва ко је има ју ста тус „нон-Анекс 
I“ има по себ но ме сто у рас пра ви о ре фор ми си сте ма упра вља ња. 

12) Kri stian O. Fa uc hald: InternationalEnvironmentalGovernance:ALegalAnalysisofSelec
tedOptions, Frid tjof Nan sen In sti tu te. Lysa ker, Nor way, 2010. стр. 4-5. 

13) Ro bert, Ke o ha ne, Da vid Vic tor: TheRegimeComplexforClimateChange, Di scus sion Pa per 
2009-33, Har vard Pro ject on In ter na ti o nal Cli ma te Agre e ments, Cam brid ge, Mass. Ja nu ary 
2010. стр. 24. http://bel fer cen ter.hks.har vard.edu/fi les/Ke o ha ne Vic tor_Fi nal.pdf. 

14) Го во ре ћи о ре ги о нал ној ра њи во сти услед гло бал них кли мат ских про ме на из ве штај Ме-
ђу вла ди ног па не ла о кли мат ским про ме на ма (IPCC) по себ но ана ли зи ра ста ња у сле де-
ћим ре ги о ни ма: Афри ка, По лар ни ре ги о ни (Арк тик и Ан тар тик), Су шна за пад на Ази ја 
(Сред њи Ис ток и су шни део Ази је), Аустра ли ја, Евро па, Ла тин ска Аме ри ка, Се вер на 
Аме ри ка, ма ле острв ске др жа ве, уме ре ни део Ази је и троп ска Ази ја. Ro bert T. Wat son, 
et. al, (Eds), A spe cial Re port of IPCC Wor king Gro up II, Pu blis hed for the In ter go vern-
men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge, No vem ber 1997. стр. 6-15. Посеб не осно ве за сма ње ње 
ри зи ка од ка та стро фа у окви ру Кан це ла ри је УН за сма ње ње ка та стро фа раз ви је не су у 
окви ру ре ги о на Афр ке, Ази је и Па ци фи ка, Араб ских др жа ва, Евро пе и Аме ри ке. http://
www.unis dr.org/we/co or di na te/re gi o nal-plat forms. 

15) Ви де ти, на при мер: Lars Eng berg-Pe der sen, Climatechangenegotiationsandtheirimpli
cationsforinternationaldevelopmentcooperation, Da nish In sti tu te for In ter na ti o nal Stu di es, 
DI IS, Co pen ha gen, Den mark, 2011, 44. 
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Рас по де ла те ре та услед сма ње ња еми си ја га со ва са ефек том ста-
кле не ба ште, као и тро шко ва ме ра адап та ци је услед све из ра же-
ни јих кли мат ских про ме на по ста је пр во ра зред но пи та ње бу ду ћих 
пре го во ра. У овом си сте му по себ но ин те ре сант но ме сто за у зи ма ју 
САД као др жа ва ко ја ни је чла ни ца Кјо то про то ко ла и ко ја из бе га ва 
да пре у зме оба ве зе кван ти фи ко ва ног сма ње ње еми си ја га со ва са 
ефек том ста кле не ба ште. У све до че њу пред Ко ми те том за енер ги ју 
и при род не ре сур се Се на та САД, Levi и Rubenštajn су из ја ви ли да 
су по ред раз го во ра у окви ру УН, за САД на ро чи то ва жна још три 
еле мен та ме ђу на род не са рад ње у овој обла сти. То су: би ла те рал ни 
ан га жма ни са др жа ва ма као што је Ки на, ви сок ни во ко ор ди на ци је 
у гру па ма као што је Г 20 и ин сти ту ци је по пут Свет ске бан ке ко је 
тре ба да по мог ну раз вој у скла ду са зах те ви ма у обла сти жи вот не 
сре ди не.16) Ова ква пер цеп ци ја при о ри те та САД од зна ча ја је и за 
раз у ме ва ње и ре де фи ни са ње ре ги о нал не ар хи тек ту ре упра вља ња 
у обла сти кли мат ских про ме на. Она са мо де ли мич но од ра жа ва и 
про ме не ко је су у по след ње две де це ни је (од ка ко су ова пи та ња 
на днев ном ре ду ме ђу на род ног пре го ва рач ког про це са у скла ду 
са Оквир ном кон вен ци јом УН о про ме ни кли ме) на ста ле у ре ги-
о нал ним од но си ма по во дом пи та ња кли мат ских про ме на а ко је су 
усло вље не, пре вас ход но, про ме на ма у ме ђу на род ним еко ном ским 
од но си ма и по ло жа ју не ких др жа ва са зна чај ном сто пом при вред-
ног ра ста. Про ме на по ло жа ја Ки не усло вље на је раз вој ним ци ље-
ви ма и про ме ном по ло жа ја ове зе мље у ме ђу на род ној при вре ди, а 
од ре ђе не спе ци фич но сти по ло жа ја Бра зи ла, Ин ди је, Ју жне Афри ке 
и Ру си је има ли су за по сле ди цу но во гру пи са ње др жа ва у ме ђу-
на род ним од но си ма чи ји је је дан од кључ них аспек та по ве зан са 
кли мат ским про ме на ма.

Ипак, рас пра ва о ре ги о нал ним аспек ти ма упра вља ња кли мат-
ским про ме на ма нај пре нас упу ћу је на рас пра ву о ак тив но сти ма 
ме ђу на род них ре ги о нал них ор га ни за ци ја због прет по став ке да ре-
ги о нал не ор га ни за ци је нај ја сни је ис по ља ва ју ре ги о нал не ка рак те-
ри сти ке, укљу чу ју ћи и оне од зна ча ја за област кли мат ских про ме-
на.17) Оквир на кон вен ци ја УН о про ме ни кли ме у ста ву 6. чла на 1. 

16) Mic hael A. Le vi, Da vid M. Ru ben štajn: GlobalEffortstoCombatClimateChange,Prepa
redStatementBeforetheCommitteeonEnergyandNaturalResources, Uni ted Sta tes Se na te, 
No vem ber 17, 2009. стр. 1. http://www.cfr.org/in dia/glo bal-ef forts-com bat-cli ma te-chan ge/
p20767. 

17) За ши ре о ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма и њи хо вој уло зи у обла сти кли мат ских про ме-
на ви де ти: Mic hael H. Glantz: TheRoleofRegionalOrganizationsintheContextofClimate
Change, NA TO ASI Se ri es, Se ri es I: Glo bal En vi ron men tal Chan ge, Vol. 14. 1994.
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де фи ни ше по јам “Ре ги о нал на ор га ни за ци ја еко ном ске ин те гра ци-
је” чи ме се, из ме ђу оста лог, по себ но на гла ша ва зна чај ових су бје ка-
та у си сте му упра ља ња.18) Ре ги о нал не ди мен зи је кли мат ских про-
ме на, исто као и на ци о нал не, на зна ча не су и у кон тек сту прин ци па 
за јед нич ке али „из ди фе рен ци ра не од го вор но сти“ (члан 4. став 1); 
из ра де про гра ма адап та ци је на кли мат ске про ме не (члан 4. став 1. 
тач ка б); обу ке, обра зо ва ња ка дро ва и ин фор ми са ња јав но сти (члан 
6); фи нан сиј ских ме ха ни за ма (члан 11, став 5); ре ша ва ња спо ро ва 
(члан 14); пра ва гла са (члан 18. став 2); пот пи си ва ња (члан 20); ра-
ти фи ка ци је, при хва та ња, одо бра ва ња или при сту па ња (члан 22); и 
сту па ња на сна гу овог ме ђу на род ног уго во ра (члан 23. став 2 и 3).

3.Климатскепроменеилокалнинивоиуправљања

Ло кал не ди мен зи је и спе ци фич но сти кли мат ских про ме на ја-
сно су иден ти фи ко ва ни као по себ но пи та ње на ро чи то са ста но ви-
шта до при но са по је ди них др жа ва еми си ји га со ва са ефек том ста-
кле не ба ште, од но сно уде ла по је ди них др жа ва, а на ро чи то ве ли ких 
гра до ва у гло бал ној по тро шњи енер ги је19), за тим по ја ве екс трем-
них вре мен ских усло ва у по је ди ним др жа ва ма и ре ги о ни ма, итд.20) 
У од но су на већ опи са не ни вое упра вља ња у обла сти кли мат ских 
про ме на, ло кал ни ни во упра вља ња об у хва та, нај пре, си стем упра-
вља ња ко ји се ус по ста вља у сва кој др жа ви чла ни ци по је ди них ме-
ђу на род них уго во ра у обла сти кли мат ских про ме на и жи вот не сре-
ди не као но си о цу од го ва ра ју ћих пра ва и оба ве за.21) На овај на чин 
си стем упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на за ви сан је и од 

18) Овај по јам “озна ча ва ор га ни за ци ју ко ју су су ве ре не др жа ве да тог ре ги о на фор ми ра ле 
а у чи ју над ле жност спа да ју пи та ња ко ја се ре гу ли шу овом Кон вен ци јом или ње ним 
про то ко ли ма, и ко ја је про пи сно овла шће на, у скла ду са сво јим ин тер ним про це ду ра ма 
да од го ва ра ју ћа до ку мен та пот пи ше, ра ти фи ку је, при хва ти, одо бри или им при сту пи“.

19) Ви де ти: LittleGreenDataBook, World Bank, Was hing ton, D.C, 2009; WorldEnergyOutlo
ok, In ter na ti o nal Energy Agency, Pa ris, Fran ce, 2010.

20) Ло кал ни аспек ти упра вља ња ри зи ци ма од по ја ве екс трем них вре мен ских усло ва по-
ве за ним са кли мат ским про ме на ма по себ но се об ра ђу ју и у Из ве шта ју Ме ђу вла ди ног 
па не ла о кли мат ским про ме на ма. ManagingtheRisksofExtremeEventsandDisastersto
AdvanceClimateChangeAdaptation. A Spe cial Re port of Wor king Gro ups I and II of the 
In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, UK, 
and New York, 2012. стр. 291-339. 

21) На ци о нал ни ни во упра вља ња си сте мом у обла сти кли мат ских про ме на пред ста вља 
око сни цу оба ве за ко је су пре у зе ле др жа ве чла ни це Оквир не кон вен ци је УН о про ме ни 
кли ме и Кјо то про то ко ла. Из ве шта ји о спро во ђе њу ових ме ђу на род них уго во ра, ко је су 
др жа ве чла ни це до са да под но си ле, да ју ре ла тив но ком плет ну пред ста ву о мо гућ но сти-
ма и сла бо сти ма си сте ма упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на са на ци о нал ног 
ста но ви шта. За пре глед из ве шта ја ви де ти сајт Оквир не кон вен ци је УН о про ме ни кли-
ме: http://unfccc.int/na ti o nal_re ports/items/1408.php. 
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оп штих ка рак те ри сти ка по ли тич ког си сте ма, функ ци о ни са ња ин-
сти ту ци ја прав не др жа ве, ка рак те ри сти ка и на чи на ор га ни зо ва ња 
ло кал не са мо у пра ве, итд. Да кле, у осно ви се ра ди о на ци о нал ном 
ни воу упра вља ња у кон тек сту спро во ђе ња оба ве за ко је про ис ти чу 
из ме ђу на род них уго во ра што нас упу ћу је на пи та ње на ци о нал них 
ка рак те ри сти ка од зна ча ја за спро во ђе ње ме ђу на род них уго во ра и 
оства ри ва ње ме ђу на род не са рад ње.22) Meadowcroft сма тра да, ка да 
је у пи та њу упра вља ње кли мат ским про ме на ма на ло кал ном ни-
воу, кључ не ди мен зи је овог си сте ма об у хва та ју раз ли чи те еле мен-
те ме ђу ко ји ма, у за ви сно сти од ме то до ло шког при сту па, по себ но 
зна чај ним из гле да ју сле де ћи: из град ња стра те шких ка па ци те та, 
ин те гри са ње кли мат ских про ме на у до но ше ње раз вој них од лу ка, 
мо би ли за ци ја дру штва, обу ка и обра зо ва ње.23) При том би тре ба ло 
има ти у ви ду да од но си из ме ђу на ци о нал ног и ло кал ног у кла сич-
ном сми слу ре чи ни су јед но знач ни и да су, у за ви сно сти од ни воа 
де цен тра ли за ци је вла сти у по је ди ним др жа ва ма, мо гу ћа раз ли чи та 
ре ше ња над ле жно сти и ор га ни за ци је по сло ва у обла сти кли мат-
ских про ме на. 

РЕФОРМАСИСТЕМАУПРАВЉАЊАКЛИМАТСКИМ
ПРОМЕНАМАКАОДЕОРЕФОРМЕСИСТЕМА
УПРАВЉАЊАУОБЛАСТИЖИВОТНЕСРЕДИНЕ

а) У рас пра ви о ре фор ми си сте ма упра вља ња у обла сти кли-
мат ских про ме на оп шту окол ност пред ста вља чи ње ни ца да се 
ме ђу на род ни пре го во ри о но вом спо ра зу му „на кон 2012“ зна чај-
ним де лом и да ље сма тра ју отво ре ним. Не ма са гла сно сти о ви ше 
кључ них пи та ња укљу чу ју ћи ци ље ве сма њи ва ња еми си ја га со ва са 

22) За је дан по ку шај те о риј ске ела бо ра ци је и из град ње ме то до ло ги је ме ре ња ви де ти: Tho-
mas Ber na u er, To bi as Böhmelt: Na ti o nal cli ma te po li ci es in in ter na ti o nal com pa ri son: The 
Cli ma te Chan ge Co o pe ra tion In dex, Environmentalscience&policy, El se vi er, New York, 25 
(2013) 196–206. У ве зи са овим је и пи та ње ве за из ме ђу ка рак те ра по ли тич ких си сте-
ма и по ли ти ке у обла сти жи вот не сре ди не и кли мат ских про ме на. Ин те ре сант но је да 
се про це њу је да др жа ве са де мо крат ским уре ђе њем не ма ју бо љи од нос пре ма пи та њу 
кли мат ских про ме на од оних ко ји ма се не при да ју ка рак те ри сти ке де мо крат ских. Ме ђу 
фак то ри ма ко ји до при но се од су ству од луч них ак ци ја у обла сти кли мат ских про ме на 
по себ но се на во де: тен ден ци је по ли ти ча ра да из бе га ва ју пи та ња ко ја мо гу да по ла ри зу-
ју гла са че, под сти цај не ме ре ко ји ма се на сто је при ву ћи гла са чи на су прот ри го ро зни јих 
ме ра ко је мо гу пред ла га ти про тив ни ци, ути цај моћ них еко ном ских ло би ја, ам би ва лент-
на уло га ме ди ја у по јед но ста вљи ва њу и по ла ри зо ва њу де ба те, итд. Ja mes Me a dow croft: 
Climatechangegovernance, Po licy Re se arch Wor king Pa per 4941, World Bank, 2009, стр. 
5.

23) Ibid, стр. 11-21.
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ефек том ста кле не ба ште и мо да ли те те ме ра ко је би тре ба ло при ме-
ни ти.24) У од но су на оп шти кон текст упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не тре ба ло би има ти у ви ду да је ши ро ко рас про стра ње но ми-
шље ње да по сто је ће струк ту ре ме ђу на род ног упра вља ња у обла-
сти жи вот не сре ди не за слу жу ју ре фор му и ја ча ње као и да је по-
сто је ћи број ме ђу на род них ре жи ма упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не пре ве ли ки.25) По себ на област у ко јој су по треб не ре фор ме 
гло бал ног си сте ма упра вља ња је област адап та ци је на кли мат ске 
про ме не бу ду ћи да се про це њу је да су на по ри на пла ну спре ча ва ња 
кли мат ских про ме на за ка сне ли.26) 

Ви ше је оп ци ја ко је су пред ло же не у рас пра ва ма о ре фор ми си-
сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди не. Кон сул та тив на гру па 
ми ни ста ра или ви со ких пред став ни ка о Ме ђу на род ном упра вља њу 
у обла сти жи вот не сре ди не фор му ли са ла је не ко ли ко та квих оп ци-
ја, у за ви сно сти од де фи ни са них ци ље ва, као што су: ства ра ње гло-
бал не ор га ни за ци је са уни вер зал ним члан ством ра ди ко ор ди на ци је 
и над гле да ња свих ре ле вант них пи та ња у обла сти жи вот не сре ди-
не; осни ва ње сред ње роч не стра те ги је за област жи вот не сре ди не у 
окви ру си сте ма УН и ко о ри ди на ци ја свих ак тив но сти у овој обла-
сти у окви ру УН; удру жи ва ње се кре та ри ја та и за јед нич ких слу жби 
кроз осни ва ње ме ха ни зма за гло бал ну ко ор ди на ци ју ак тив но сти 
свих по сто је ћих ме ђу на род них мул ти ла те рал них уго во ра у обла-
сти жи вот не сре ди не; про ши ри ва ње до на тор ске осно ве и уста но-
вља ва ње ме ха ни зма за при јем при ват но-фи лан троп ских до на ци ја; 
осни ва ње за јед нич ког ме ха ни зма за упра вља ње свим фон до ви ма у 
обла сти жи вот не сре ди не; ства ра ње мул ти-те мат ске гло бал не ин-
фор ма тив не мре же са ста вље не од на ци о нал них, ме ђу на род них их 
не за ви сних на уч них екс пе ра та ко ја би раз ма тра ла ути ца је про ме на 
у жи вот ној сре ди ни на жи вот и из да ва ла ра на упо зо ре ња; осни ва-
ње на ци о нал них ти мо ва за област жи вот не сре ди не и раз во ја или 

24) За основ не на зна ке ви де ти: Bert, Metz: ControllingClimateChange, Cam brid ge Uni ver-
sity Press, Cam brid ge, UK, 2010. стр. 334-348. За ре зул та те по след ње 18. кон фе рен ци је 
др жа ва чла ни ца Оквир не кон вен ци је о про ме ни кли ме ко ја је одр жа на у До хи ви де ти: 
ReportoftheConferenceofthePartiesonitseighteenthsession,heldinDohafrom26No
vemberto8December2012, FCCC/CP/2012/8, 28 Fe bru ary 2013.

25) Molt ke, K., On Clu ste ring In ter na ti o nal En vi ron men tal Agre e ments, in Win ter, G., (Ed) Mul
tilevelGovernanceofGlobalEnvironmentalChange:PerspectivesfromScience,Sociology
andtheLaw, Cam brid ge: Ca brid ge Uni ver sity Presss, 2006. pp. 409-410; Sylve sto re, J. T. 
Man ga: In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan ce re form wit hin the Uni ted Na ti ons: Se e king 
mo re su sta i na bi lity to wards and beyond Rio + 20 Earth En vi orn ment Sum mit, Revuequebe
coisededroitinternational, Mon treal, Qu e bec, Ca na da, 23.2, 2010, стр. 224.

26) Ibid, стр. 56-57.
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кан це ла ри ја у по сто је ћим ме ђу вла ди ним ор га ни за ци ја ма у зе мља-
ма у раз во ју ши ром све та, итд.27) Не што ка сни је (у но вем бру 2010. 
го ди не) пет мо гу ћих оп ци ја је по себ но раз мо тре но и то: ја ча ње 
УНЕП-а, осни ва ње но ве „кров не“ ор га ни за ци је за област одр жи-
вог раз во ја, осни ва ње спе ци ја ли зо ва не аген ци је (нпр. Ме ђу на род-
не ор га ни за ци је за жи вот ну сре ди ну), ре фор ма Еко ном ског и со-
ци јал ног са ве та УН, од но сно Ко ми си је за одр жи ви раз вој и ја ча ње 
ин сти ту ци о нал них ре фор ми, од но сно по бољ ша ње пер фор ман си 
по сто је ћих струк ту ра.28) Да кле, основ на ма три ца рас пра ва о ре фор-
ми си сте ма упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на нај ве ћим 
де лом се ве зу је за ре фор му си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не 
сре ди не у це ли ни.29) Нај ја сни је гру пи са ње иде ја о ре фор ми раз ма-
тра Fauchald. По ред мо де ла ко ји је за сно ван на ја ча њу УНЕП-а, 
по себ но се раз ма тра ју и мо дел ко ји под ра зу ме ва ја ча ње и ко ор ди-
на ци ју по сто је ћег ин сти ту ци о нал ног окви ра за сно ва ног на мре жи 
ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не, као и мо дел 
ко ји би зна чио фор ми ра ње Ме ђу на род не ор га ни за ци је за жи вот ну 
сре ди ну као спе ци ја ли зо ва не аген ци је.30) Пред ло зи у ве зи са ја ча-
њем ко ор ди на тив не уло ге у си сте му ар гу мен ту ју се, из ме ђу оста-
лог, и по дат ком да у окви ру си сте ма УН де лу је пре ко че тр де сет 
аген ци ја и дру гих те ла ко ја ко ја има ју не ке над ле жно сти у обла-
сти жи вот не сре ди не. Осим то га, у си сте му по сто ји че тр де се ти пет 
ме ђу на род них уго во ра ре ле вант них за област жи вот не сре ди не са 
нај ма ње 72 др жа ве чла ни це и раз ли чи тим фон до ви ма и фи на ни сиј-
ским ме ха ни зми ма. Ме ђу тим, не по сто ји ни јед на ин сти ту ци ја ко ја 
има ко ор ди на тив ну уло гу у овом си сте му.31) 

27) BuildingontheSetofoptionsforimprovinginternationalenvironmentalgovernanceofthe
BelgradeProcess, First me e ting of the Con sul ta ti ve Gro up of Mi ni sters or High-le vel Re-
pre sen ta ti ves on In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan ce, Na i ro bi, Kenya, 7-9 July 2010, 
UNEP, 20 July 2010, стр. 6. http://www.ro na.unep.org/do cu ments/part ner ships/IEG/Co-
Cha irs_Sum mary.pdf.

28) An no ta ted ta ble of bro a der IEG re form in a stan dar di sed for mat, In for ma tion no te from the 
Exe cu ti ve Di rec tor of UNEP, Se cond me e ting of the Con sul ta ti ve Gro up of Mi ni sters or 
High-le vel Re pre sen ta ti ves on In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan ce, Hel sin ki, 21-23 
No vem ber 2010, UNEP 7 Sep tem ber 2010. стр. 2-7. http://www.ro na.unep.org/do cu ments/
part ner ships/IEG/Stan dar di sed_for mat_for_com pa ra ti ve_analysis_-_draft_for_com ments.
pdf.

29) Mar jan ne ke J. Vij ge: TowardsaWorldEnvironmentOrganisation:IdentifyingtheBarriers
toInternationalEnvironmentalGovernanceReform. Glo bal Go ver nan ce Wor king Pa per No 
40. The Glo bal Go ver nan ce Pro ject. Am ster dam, 2010. стр.  2-5.

30) Kri stian O. Fa uc hald: InternationalEnvironmentalGovernance:ALegalAnalysisofSelec
tedOptions, Frid tjof Nan sen In sti tu te. 2010. стр. 9-13. 

31) Draft Ela bo ra tion of Ide as for Bro a der Re form of In ter na ti o nal En vi ron men tal Go ver nan-
ce, In for ma tion no te from the co-Cha irs of the Con sul ta ti ve Gro up, Se cond me e ting of the 
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б) По ла зна прет по став ка за рас пра ву о ре фор ми си сте ма упра-
вља ња у обла сти жи вот не сре ди не и кли мат ских про ме на, у де лу 
ко ји ову ре фор му ве зу је за ре фор му Про гра ма УН за жи вот ну сре-
ди ну (УНЕП-а), је са гле да ва ње по сто је ћег ста ња функ ци о ни са ња 
овог те ла. Ре зо лу ци јом Ге не рал не скуп шти не УН (A/RES/27/2997), 
од 15. де цем бра 1972. го ди не („Ин сти ту ци о нал ни и фи нан сиј ски 
аран жма ни за ме ђу на род ну са рад њу у обла сти жи вот не сре ди не“), 
пред ви ђе но је да ман дат Управ ног са ве та Про гра ма УН за жи вот ну 
сре ди ну об у хва та сле де ће ак тив но сти: ја ча ње ме ђу на род не са рад-
ње и пред ла га ње, пре ма по тре би, од го ва ра ју ће по ли ти ке; обез бе ђе-
ње оп штег окви ра за смер ни це и ко ор ди на ци ју про гра ма у обла сти 
жи вот не сре ди не у окви ру си сте ма УН; раз ма тра ње пе ри о дич них 
из ве штајљ из вр шног ди рек то ра УНЕП-а о спро во ђе њу про гра ма у 
обла сти жи вот не сре ди не; пра ће ње ста ња жи вот не сре ди не у све ту; 
уна пре ђе ње при ку пља ња, про це не и раз ме не ре ле вант них ме ђу на-
род них на уч них и про фе си о нал них ин фор ма ци ја; пре и спи ти ва ње 
ути ца ја на ци о нал них и ме ђу на род них по ли ти ка у обла сти жи вот не 
сре ди не на зе мље и раз во ју; раз ма тра ње и одо бра ва ње го ди шњих 
про гра ма ко ри шће ња сред ста ва Фон да за жи вот ну сре ди ну.32)

Сма тра се да је нај зна чај ни је до стиг ну ће ова ко ус по ста вље ног 
си сте ма (оли че ног у УНЕП-у) под сти ца ње раз во ја све сти о про бле-
ми ма у обла сти жи вот не сре ди не, од но сно под сти ца ње раз ли чи тих 
дру гих су бје ка та у си сте му упра вља ња на раз ли чи тим ни во и ма.33) 
Ипак, од ка ко је фор ми ран овај про грам (1972. го ди не) јед на од 
основ них за мер ки на на чин ње го вог функ ци о ни са ња од но си се на 
од су ство не за ви сно сти у до но ше њу од лу ка. Са овим се нај че шће 
по ве зу ју и ар гу мен ти ко ји се од но се на не до ста так фи нан сиј ских 
сред ста ва за ре а ли за ци ју ци ље ва за ко је је фор ми ран.34) Chambers 
сма тра да су се окол но сти, у од но су на вре ме ка да је УНЕП фор-
ми ран, зна чај но про ме ни ле и не ки не до ста ци у функ ци о ни са њу 

Con sul ta ti ve Gro up of Mi ni sters or High-le vel Re pre sen ta ti ves on In ter na ti o nal En vi ron-
men tal Go ver nan ce, Hel sin ki, 21-23 No vem ber 2010, стр. 12. http://www.ro na.unep.org/
do cu ments/part ner ships/IEG/Ela bo ra tion_of_Ide as_for_Bro a der_Re form_of_IEG_9_op ti-
ons_Draft_for_com ments.pdf. 

32) Institutionalandfinancialarrangements for internationalenvironmentalcooperation, Re-
so lu tion adop ted by the Ge ne ral As sembly, 2997 (XXVII). A/RES/27/2997, 15 De cem ber 
1972. 

33) Ma ria Iva no va: GlobalGovernanceinthe21stCentury:RethinkingtheEnvironmentalPil
lar, Uni ver sity of Mas sac hu setts, Bo ston, 2012. стр. 7.  

34) Si mon H. Ol sen, Mark El der: Strengthening InternationalEnvironmentalGovernance by
TwophasedReformofUNEP:AnalysisofBenefitsandDrawbacks, IGES Po licy Re port, 
Ka na ga wa, Ja pan,  2011. стр. 3.
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УНЕП мо гу би ти ока рак те ри са ни као ме на џер ски и би ро крат ски. 
Ме ђу тим, је дан део њих има „ду бље и струк ту рал не узро ке“ и по-
ве зу је се са не до стат ком „по ли тич ког ауто ри те та“, сла бо сти ма у 
ко ор ди на ци ји ме ђу на род них мул ти ла те рал них уго во ра, не мо гућ-
но сти да се обез бе ди по у зда на на уч на осно ва за до но ше ње од лу ка, 
итд. Ово ме се до да ју и про бле ми по ве за ни са уско де фи ни са ним 
ман да том, ма лим бу џе том и огра ни че ном по др шком.35)

в) До стиг ну ти ни во ме ђу на род но-прав ног ре гу ли са ња у обла-
сти жи вот не сре ди не има ка рак тер оп штег окви ра за раз у ме ва ње 
мо гућ но сти за ре фор му си сте ма без об зи ра да ли у сре ди ште рас-
пра ве ста ви ли уго во ре као та кве или пи та ње ре фор ме УНЕП, од-
но сно ства ра ње но ве ме ђу на род не ор га ни за ци је, као спе ци ја ли зо-
ва не аген ци је у си сте му УН. При том би тре ба ло има ти у ви ду да 
се про це њу је да је упра вља ње пу тем си сте ма ко ји се ус по ста вља 
на осно ву ме ђу на род них уго во ра по ве зан са раз ли чи тим те шко ћа-
ма.36) Ова ква про це на је уте ме ље на, из ме ђу оста лог, и у чи ње ни ци 
да је за област кли мат ских про ме на ре ле ван тан чи тав спек тар ме-
ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не. У та квим окол но-
сти ма УНЕП пру жа услу ге сек тре та ри ја та за де вет ме ђу на род них 
гло бал них уго во ра и про то ко ла као и за осам ме ђу на род них уго-
во ра ре ги о нал ног ка рак те ра. Исто вре ме но, зна ча јан број ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја вр ши функ ци је се кре та ри ја та за је дан број 
ме ђу на род них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не (Ме ђу на род на 
по мор ска ор га ни за ци ја, Ор га ни за ци ја за ис хра ну и по љо при вре ду, 
Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, УНЕ СКО, Ме ђу на род на аген ци ја 
за атом ску енер ги ју, итд).37)

Biermann сма тра да је пр ва од де вет обла сти за ко је се про це-
њу је да су по треб не хит не ре фор ме ин сти ту ци ја и си сте ма упра-
вља ња у обла сти одр жи вог раз во ја упра во ја ча ње уло ге ме ђу на род-
них уго во ра у обла сти жи вот не сре ди не. То под ра зу ме ва и ре ша ва-
ње су ко ба из ме ђу по је ди них ме ђу на род них уго во ра и по пу ња ва ње 
пра зни на кроз при пре му и за кљу чи ва ње но вих ме ђу на род них уго-

35) Brad ne ee, W. Cham bers: Reformofinternationalenvironmentalgovernance:anagendafor
theCommonwealth, Com mon we alth Sec re ta ri at, Com mon we alth He ads of Go vern ment Me-
e ting on Re form of In ter na ti o nal In sti tu ti ons, Lon don, 2008. стр. 2, 3. 

36) Tho mas Ber na u er, Le na Schffer: ClimateChangeGovernance, Cen ter for Com pa ra ti ve and 
In ter na ti o nal Stu di es, Zu rich, 2010. стр. 19. 

37) Ин те ре сан тан је по да так да је у пе ри о ду од пет на ест го ди на (1992-2007) у окви ру 16 
ме ђу на род них уго во ра ко ји су ана ли зи ра ни, одр жа но 540 са ста на ка са укуп но до не се-
них 5084 од лу ке и оче ку је се да ће број са ста на ка и од лу ка у бу дућ но сти да зна чај но 
ра сте. UNEP/GC.25/16/Add. 1, 24 De cem ber 2008, стр. 6. 
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во ра.38) Из ла жу ћи иде је у ве зи са уна пре ђе њем са рад ње из ме ђу раз-
ли чи тих ме ха ни за ма уста но вље них већ по сто је ћим ме ђу на род ним 
уго во ри ма у обла сти жи вот не сре ди не Fauchald у по себ ној ка те го-
ри ји раз ма тра мо гућ но сти ко је се од но се на гру пу про пи са у обла-
сти кли мат ских про ме на под чи ме се под ра зу ме ва ју, по ред Оквир-
не кон вен ци је УН о про ме ни кли ме и Кјо то про то ко ла, и Беч ка кон-
вен ци ја о за шти ти озон ског омо та ча са Мон тре ал ским про то ко лом 
и Кон вен ци ја УН о бор би про тив де зер ти фи ка ци је.39) Пр ви пред лог 
се од но си на ја ча ње ко ор ди на ци је уну тар УНЕП-а, а дру ги на ја ча-
ње са рад ње и ко ор ди на ци је из ме ђу ме ђу на род них уго во ра ко ји се 
од но се на област хе ми ка ли ја, од но сно тзв. кла сте ри са ње, од но сно 
ја ча ње са рад ње из ме ђу ин сти ту ци ја фор ми ра них на осно ву ме ђу-
на род них уго во ра у обла сти за шти те би о ди вер зи те та.  

Си стем ин сти ту ци ја фор ми ра них Оквир ном кон вен ци јом 
УН о про ме ни кли ме за слу жу је по себ но раз ма тра ње. Eckersley 
се залажe за фор ми ра ње по себ ног Са ве та за кли мат ске про ме не, 
у окви ру овог ме ђу на род ног уго во ра, ко ји би об у хва тио др жа ве 
нај ве ће еми те ре га со ва са ефек том ста кле не ба ште.40) На тра гу ове 
ди ску си је не ки ауто ри сма тра ју да би бу ду ће ак тив но сти ко је спро-
во де ин сти ту ци је Оквир не кон вен ци је УН о про ме ни кли ме тре ба-
ло де цен тра ли зо ва ти. Исто вре ме но, не ки ауто ри уме сто рас пра ве 
о „по ли цен трич ном“ или де цен тра ли зо ва ном си сте му упра вља ња 
ука зу ју на по тре бу кон цен тра ци је рас пра ве на по сто је ћи си стем 
упра вља ња у обла сти кли мат ских про ме на чи ја је основ на ка рак-
те ри сти ка „фраг мен ти са ност“.41)

38) По ред ре фор ме УНЕП-а и Ко ми си је УН за одр жи ви раз вој, ја ча ња на ци о нал них си сте-
ма упра вља ња, ја ча ња јав но-при ват ног парт нер ства, ја ча ње од го вор но сти и ле ги тим но-
сти од лу ка у си сте му упра вља ња и ја ча ња јед на ко сти из ме ђу др жа ва и уну тар др жа ва. 
Frank Bi er mann (et. al): Tran sfor ming go ver nan ce and in sti tu ti ons for glo bal su sta i na bi lity: 
key in sights from the Earth System Go ver nan ce Pro ject, CurrentOpinioninEnvironmental
Sustainability,El se vi er, New York, 2012,4:51–60.

39) Kri stian O. Fa uc hald: InternationalEnvironmentalGovernance:ALegalAnalysisofSelec
tedOptions, Frid tjof Nan sen In sti tu te. Lysa ker, Nor way, 2010. стр. 35-39. При том се де-
таљ ни је раз ма тра ју мо гу ће оп ци је у слу ча ју да се ови прав ни ре жи ми при кљу че јед ном 
од по сто је ћих прав них ре жи ма или да се фор ми ра по себ ни ре жим. У слу ча ју Кон вен-
ци је УН о бор би про тив де зер ти фи ка ци је ана ли зи ра ју се оп ци је у слу ча ју да се овај 
ре жим сна жни је по ве же са гру пом ме ђу на род них уго во ра у обла сти би о ди вер зи те та.

40) За ла жу ћи се за тзв. ин клу зив ни ми ни ла те ра ли зам на ра у чун екс клу зив ног ми ни ла те-
ра ли зам, ка да су у пи та њу пре го во ри о кли мат ским про ме на ма, Ec ker sley у осно ви су-
про ста вља те о риј ске ар гу мен те ми ни ла те ра ли зма мул ти ла те ра ли зму у це ли ни. Robyn 
Ec ker sley: Mo ving For ward in the Cli ma te Ne go ti a ti ons: Mul ti la te ra lism or Mi ni la te ra lism?, 
GlobalEnvironmentalPolitics 12:2, May 2012, стр. 24-42. 

41) As selt, Har ro van, Fa ri borz Zel li, ConnecttheDots:ManagingtheFragmentationofGlobal
ClimateGovernance, Earth System Go ver nan ce Wor king Pa per No. 25. Lund and Am ster-
dam: Earth System Go ver nan ce Pro ject. 2012. стр. 9, 10.
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г) Фор ми ра ње Ме ђу на род не ор га ни за ци је за жи вот ну сре ди-
ну, као спе ци ја ли зо ва не аген ци је у си сте му УН, јед но је од пи та ња 
ко је се већ ду жи низ го ди на на ме ће као по себ но пи та ње у окви ру 
рас пра ва о ре фор ми си сте ма упра вља ња у обла сти жи вот не сре ди-
не. Број на су пи та ња ко ја се отва ра ју у овим рас пра ва ма, од оних 
прав но-тех нич ког ка рак те ра по ве за них са фор ми ра њем јед не но ве 
ор га ни за ци је и ње ног уве зи ва ња у већ по сто је ћи си стем УН, пре-
ко пи та ња де фи ни са ња ње них над ле жно сти, од но сно раз гра ни че-
ња над ле жно сти у од но су на дру ге ме ђу на род не ор га ни за ци је ко је 
већ оба вља ју од ре ђе не ак тив но сти ре ле вант не за област жи вот не 
сре ди не, до ре гу ли са ња пи та ња фи нан си ра ња ова кве ор га ни за ци-
је, на чи на до но ше ња од лу ка ко ји би тре ба ло да ува жи спе ци фич не 
од но се из ме ђу зе ма ља у раз во ју и ви со ко ра зви је них зе ма ља, итд.42) 
Због ис пре пле та них ин те ре са раз ли чи тих су бје ка та и оштре по ла-
ри за ци је из ме ђу по је ди них др жа ва и гру па др жа ва у ве зи са бу-
дућ но сти пре го во ра о кли мат ским про ме на ма, од но сно оба ве за ма 
ко је тре ба да пре у зму, из гле да да фор ми ра ње по себ не ор ган за ци је 
у овом тре нут ку пред ста вља су ви ше сло жен иза зов.
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DragoljubC.Todic
CLIMATECHANGEANDREFORM
OFTHEGOVERNANCESYSTEM

Resume
The complexity of the systemof governance in the area
of climate change is caused by various factors. There
fore, therearemore issues thathave tobe tackledprior
whose solution impact on thewayof organizing institu
tions in thefieldof theclimatechangeasanelementof
governance system. Generally speaking, the role of the
various institutions in the systemat theglobal, regional
andnationallevelsshouldbeviewedinthecontextofac
hieving thedefinedobjectivesaswellasregulatorypro
visionscontained in thevarioussourcesof international
and national law. The general framework of the system
establishedbytheUNFrameworkConventiononClimate
Change and theKyotoProtocol and other international
agreements in the field of environment, is subject of the
reviewparticularlyfromtheaspectofitseffectivenessin
thecontextofdiscussionsonthefutureofthenegotiations
undertheKyotoProtocol.Thefirstcommitmentperiodfor
reducingemissionsofgreenhousegasesintheKyotoPro
tocolmemberstateshasexpiredandthereisnoconsensus
about futuregoals.Thecombinationof specific regional
andnationalinterestsofindividualcountrieshasresulted
inanewgroupingofcountriesandnewideasonthemo
dalitiesoftheinstitutionalarrangements.Thisstartswith
thebasicelementsoftheinstitutionalgovernancesystem
establishedbyrelevantinternationalagreements,thenthe
current resultsandopen issues in the functioningof the
UnitedNationsEnvironmentProgramme (UNEP)anda
number of specialized agencies of theUN system.Most
oftheleadinginternationalorganizationsoftheregional
characterimplementspecialactivitiesandhaveorganiza
tionalunitsdealingwithclimatechange.Themaincontent
ofthenationalentities’roleinthesystemaretheobliga
tionsunderinternationaltreatiesandnationallawsofin
dividualcountries,whileproblemsoftheimplementation
efficiencyoftheinternationalobligationsarelinkedwith
thecharacteristicsofinternationallawingeneral.Inthe
literaturetheeminentisalmostgeneralconsensusthatthe
currentsystemofgovernancehasmultiplesystemdefici
enciesandtoreformthegovernancesysteminvolvesinsti
tutionalreformatthegloballevel(particularlythereform
oftheexistingsystemofinternationalmultilateraltreaties
inthefieldofEnvironmentandtheUNEP),withthepos
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sibilityofestablishingaseparateinternationalorganiza
tionthatwouldbe(possiblyasaspecializedagencyofthe
UNsystem)dealingwithenvironmentalissues.Thereare
morepossiblemodalitiesandimplicationsofeachofthe
seoptions,i.e.acombinationofseveraldifferentoptions.
However,thesystemreformisintheshadeoftheneedto
defineglobalperspectivetowardclimatechangeasapro
blemandforthestateswhoarelargestemitterstoagree
ongreenhousegases.Thisappliesboth to theobjectives
and the instruments to achievedefinedgoals.Moreover,
thatimpliesaneedforchangesintherelationshipbetween
global,regionalandnationallevelsofgovernanceaswell
astheestablishmentoftheclearmechanismsofcoopera
tionbetweenthedifferentlevelsofgovernance.
Keywords:environment,climatechange,UNEP,interna
tional treaties, regional international organizations, the
reformof thegovernance, theWorldEnvironmentOrga
nization.
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