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The Center for the Promotion of Science (CPN) 
  
Regional activities: 
- Serbia 
- Albania 
- Bosnia and Herzegovina 
- Croatia 
- Hungary 
- Montenegro 
- Romania. 

Belgrade pilot region 



The CPN’s mission is to bridge the gap between science and society by bringing together researchers, educators, policy 
makers, civil society organizations, business and industry and the general public in the process of research and innovation. 
 



Citizen science can be described as the voluntary participation of non-professional scientists in research and innovation at different stages of the 
process and at different levels of engagement, from gathering, processing and analysing data, assessing the outcomes of the research to shaping 
research agendas and policies 



By educating youngster regarding complex issues such as climate change, we are not only trying to 
raise awareness about the topic but also educate them about the importance and the usage of the 
scientific method 



The Green Diary is a kind of guide for use of the scientific process by which 
meteorologists get data on weather conditions using the customised 
meteorological station set. In this guide, you can find a detailed explanation of 
the basic terminology 
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Шта су то 
климатске промене? 

Климатске промене су заправо промене у средњим   

вредностима температуре и падавина у одређеном  

региону током дужег периода времена. 

Глобалне климатске промене се односе на промене у средњим вредностима које  

су дугорочно посматране на целој Земљи. Овакве промене укључују промене у  

температури и у падавинама, као и последице загревања Земље, као што су: 

Шта је разлика између 
времена и климе? 

Да бисмо разумели шта су то климатске промене, 

прво треба да направимо разлику између времена и климе! 

Време су услови ваздуха и атмосфере за  

одређени део планете. Какво је време, обично  

сазнамо из вести док слушамо временску  

прогнозу, коју је за нас припремио метеоролог.  

Време субјективно утврђујемо када погледамо  

кроз прозор или изађемо на терасу да видимо  

да ли дува ветар, да ли је хладно, има ли кише  

или снега. Стручно, метеоролози дефинишу  

време као појам који означава тренутно стање  

атмосфере у некој области. 

Са друге стране, клима описује временске  

прилике које се очекују у одређеном региону  

у одређено доба године. Да ли је за то доба  

године типично суво или влажно, топло или  

хладно време? Рецимо, планирамо летовање  

у Грчкој јер претпостављамо да ће бити лепо  

и топло. Стручно, метеоролози би рекли да  

је клима скуп метеоролошких појава, које 

у одређеном периоду чине средње стање  

атмосфере на неком делу Земљине површине.  

Клима се у неком региону одређује посматрањем  

временских прилика током дужег временског  

периода, обично тридесет и више година. 

Зелени дневник #terrifica 
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Светска метеоролошка организација је  

2016, 2017. и 2019. годину прогласила за  

најтоплије године откад се мери температура  

на планети. Веровали или не, последњих 

година просечна температура на Земљи  

била је за 1,1 степен Целзијуса виша него 

пре индустријске револуције, односно 

пре него што су људи масовно почели да  

троше фосилна горива, па је самим тим 

угљен-диоксид почео да се нагомилава у 

атмосфери. 

Угљен-диоксид (CO2), гас који се ослобађа  

сагоревањем угља, нафте, нафтних деривата  

и гаса, најзначајније утиче на глобално  

загревање. Око 35 милијарди тона угљен- 

диоксида испусти се у атмосферу свакога дана! 

Одакле толико CO2? Превозна средства која  

користимо, као што су аутомобил и авион,  

испуштају велике количине угљен-диоксида и  

других штетних гасова у атмосферу. Додатно,  

индустрија производи још веће количине CO2, а  

ту су и наша кућна ложишта. 

Познато је да се клима на Земљи одувек  

мењала, чак и много пре настанка људи.  

Међутим, ове природне промене су биле  

веома споре и трајале су десетинама хиљада  

година. Њих је описао наш научник Милутин  

Миланковић, тако што је проучавао споре 

промене које се дешавају док Земља путује око  

Сунца. Ипак, у последњих 150 година ствари су  

се промениле. Научници су запазили нетипичне  

промене, које су повезане са неочекивано брзим  

порастом просечне температуре. 

Неки делови наше планете се загревају  

брже од других, али у просеку глобална  

температура ваздуха је виша за 1 степен  

у односу на вредности пре сто година. 

Научници су забринути јер, ако температура  

настави да расте, временске прилике ће 

се интензивирати, тачније суше и топлотни  

таласи ће постати израженији, али ће и 

количина падавина током олуја бити повећана.  

Додатно, загревање ће имати велики утицај на  

биљни и животињски свет. 

Зелени дневник #terrifica 

Доказано је да се тренутно глобално загревање  

не догађа само од себе и да је добрим делом 

последица људског утицаја. 
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Одступање просечне годишње температуре у Београду у односу  

на вредност из периода 1961–1990. У периоду 1961–1990. просечна  

годишња температура је била 11,9 °C. Откад су почела мерења 

1888. године, најтоплија година била је 2019. Те године Београд је  

био топлији за више од 2,5 °C. 
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Утицај климатских промена на нас, као и на наше  

окружење прилично је невидљив на свакодневном  

нивоу. Али, пораст температуре и климатске  

промене довешће до тога да у неким пределима  

наше земље током зимског распуста буде све  

мање снега. Неке биљке, као што је Панчићева  

оморика, у опасности су да нестану са својих  

природних станишта. Са друге стране, одређеним 

биљним и животињским врстама ће погодовати  

новонастали временски услови, па ћемо тако  

имати више комараца, који су често преносиоци  

опасних болести. Поплаве ће у одређеним  

регионима бити све чешће, што ће имати за  

последицу уништавање кућа, усева и станишта  

различитих биљних и животињских врста. 

Како климатске  
промене утичу  
на нас? 

Ове промене су евидентне, тј. већ се дешавају  

око нас. Битно је да реагујемо одмах како 

бисмо ублажили ефекте климатских промена,  

али и како бисмо се лакше прилагодили на 

оно што долази. За реализацију одређених  

активности које могу побољшати наше 

прилагођавање на последице климатских  

промена потребно је много времена. 

На пример, да би једно дрво израсло и  

направило хлад у коме можемо да се сакријемо  

од летње врелине, потребно је око 20 година. 

Морамо се потрудити да променимо лоше  

навике, као што је коришћење пластичних кеса и  

сламчица, али и да стекнемо нове, добре навике,  

да се чешће превозимо бициклом или идемо  

пешице и да одржавамо зелене површине. 

Зашто је важно да  
одмах реагујемо? 

Зелени дневник #terrifica 

зато што се најчешће сва струја и енергија 

добијају кроз процесе у којима се лоши гасови  

емитују у атмосферу. Искључите сијалице кад  

год вам нису потребне, не отварајте прозор када  

ради клима-уређај, купите штедљиве сијалице  

ако сте у прилици, обуците се топлије уместо да 

појачавате грејање... 

Трудите се да стварате што мање 2 отпада јер се за прераду отпада користи 

много енергије, а депоније су прави „извори“  

штетних гасова. Поклоните стару гардеробу,  

рециклирајте кад год сте у прилици, купујте 

дрвене уместо пластичних играчака... 

 

3 Ходајте и возите бицикл радије него да  

се возите аутобусом или аутомобилом. 

Штедите енергију кад год можете, не Причајте и учите о климатским  

само због мањих рачуна за струју, већ 1 4 променама јер тако помажете да што 

више људи сазна и схвати да је то проблем који  

се тиче свих нас. Распитајте се о Грети Тунберг,  

тинејџерки која је направила праву малу светску  

револуцију управо на тему климатских промена. 

Посадите што више зеленила у свом 5 окружењу, дрвећа, биљака на балкону, 

креирајте мали зелени зид или кров... 

Штедите воду. Осмислите начин 6 да прикупљате кишницу и њоме 

заливате биљке и травњак у вашем окружењу.  

Јавите старијима ако нека славина цури. 

Угасите воду док перете зубе. Користите боце  

за воду тамо где је водоводска или бунарска  

вода исправна за пиће. 

Имајте увек на уму да активности сваког од нас  

значе много, ма колико мали или велики били! А,  

можда ћете једног дана баш ви доносити важне  

одлуке и учествовати у стварању креативних 

и иновативних решења која ће помоћи у борби  

против климатских промена. 







 
CITIZEN  SCIENCE MATTERS!  



Thank you! 
tadnadjevic@cpn.rs 
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