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ZNANSTVENO VIJEĆE ZA ZAŠTITU PRIRODE 
HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

Sekcija za klimu 
 

organizira i poziva Vas na okrugli stol 
 

PRILAGODBA KLIMATSKIM PROMJENAMA 
        

u petak, 19. prosinca 2014. s početkom u 11 sati 
u dvorani Knjižnice HAZU, Strossmayerov trg 14. 

 
PROGRAM OKRUGLOGA STOLA 

 
1. Otvorenje  
 

 Akademik Franjo Tomić, HAZU 
 Mihael Zmajlović, dipl. oec., Ministarstvo za zaštitu okoliša i prirode 
 Mr. sc. Ivan Čačić,  Državni hidrometeorološki zavod 

 
2. Predavanja 
 

 Dr. sc. Krešo Pandžić: IPCC izvješće o adaptaciji na klimatske 
promjene i IPA projekt Orientgate 

    Mr. sc. Marija Šćulac Domac: Uloga Ministarstva zaštite okoliša i 
prirode u procesu prilagodbe klimatskim promjenama 

 Prof. dr. sc. Milan Mesić: Adaptacija na klimatske promjene u 
poljoprivredi  

 
Povod održavanja okrugloga stola, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti (HAZU), na temu klimatskih promjena jest dovršetak Petog izvješća 
Međuvladina odbora za klimatske promjene (International Panel on Climate Change 
– IPCC) koje je prihvaćeno u konačnom obliku na 40. sjednici Odbora, održanoj 
krajem listopada 2014. godine u Kopenhagenu. Dio izvješća koji se odnosi na 
prilagodbu klimatskim promjenama izložit će se na okruglom stolu. Predstavit će se 
rezultati hrvatske komponente projekta Europske unije iz pretpristupnih i regionalnih 
fondova za razdoblje 2007. – 2013. godine pod akronimom Orientgate (A structured 
network for integration of climate knowledge into policy and territorial planning) 
posvećene integraciji spoznaja o klimatskim promjenama u politiku održivog razvoja. 
Prikazat će se uloga Ministarstva za zaštitu okoliša i prirode u planiranju i provedbi 
prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj kroz izradu i provedbu 
strategije o adaptaciji na klimatske promjene te ostalih strategijskih dokumenata 
kao što su klimatska izvješća Okvirne konvencije o klimatskim promjenama 
Ujedinjenih naroda (United Nation Convention on Climate Change – UNCCC) uz 
korištenje fondova Europske unije za financijsko razdoblje 2014. – 2020. godine. 
Model prilagodbe klimatskim promjenama u gospodarstvu prikazat će se na primjeru 
poljoprivrede.      
       

Najljepše Vam zahvaljujemo na sudjelovanju! 


