
МИНИСТАРСТВО

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

- ЗЕЛЕНИ ФОНД -



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ

 Створен је правни основ за оснивање институционалног финансијског механизма за пројекте 
из области заштите животне средине

 Одлуком Владе Републике Србије из новембра 2016. године, основан је Зелени фонд, 
финансијски интрумент чији је основни циљ да Републици Србији и њеним грађанима 
омогући предвидљив и одржив систем финансирања мера и активности на заштити животне 
средине

 Тренутно се врши припрема неопходних правилника, методологије и принципа рада, као и 
конкурсне документације за будуће кориснике средстава из Фонда, као и текст конкурса, 
позива, за подношење пројеката



Финансирање и инвестиције у области 
заштите животне средине

• Трошкови апроксимације заштите животне средине преко 10 милијарди еура; 

припрема специфичних планова у току

• Након чланства у Европској Унији, а у зависности од тока преговора  везаних 

за Поглавље 27, Србија ће моћи да рачуна на око 4 милијарде еура 

бесповратних средстава за ову област

• 50% средстава недостаје; Зелени фонд, приватне ивестиције у форми ЈПП, 

дугорочни инфраструктурни кредити

• Уз адекватну организацију и институционална решења, Србија може у 

кратком периоду да из сопствених средстава прикупи и поново инвестира у 

заштиту животне средине око 100 милиона еура еколошке таксе годишње; 

Зелени динар за Животну средину



Финансирање и инвестиције у области 
заштите животне средине

• Национално финансирање заштите животне средине подразумева сва планирана 

и утрошена средства за програме, пројекте и мере заштите животне средине 

дефинисане Законом о заштити животне средине, која се спроводе на локалном,  

покрајинском  и  републичком  нивоу
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Врсте и обрачун накнада које се наплаћују по принципу Загађивач плаћа:

• Накнада за загађивање животне средине - обухвата накнаду за супстанце које 

оштећују озонски омотач (за флуороване гасове се не наплаћује накнада из разлога 

што не оштећују озонски омотач), емисије оксида сумпора, оксида азота, прашкасте 

материје и произведени или одложени отпад, пластичне кесе. Приходи од ових 

накнада се деле у односу 60% републички буџет и  40% буџет јединица локалне 

самоуправе у којима загађивач има седиште

• Накнада за посебне токове отпада - обрачунава се и плаћа приликом првог 

стављања на тржиште производа који после употребе постају посебни токови 

отпада, односи се на: гуме, батерије и акумулаторе, уља, електрични и електронски 

отпад, возила, производе који садрже азбест. Целокупна накнада представља 

приход Републичког буџета

• Накнада за амбалажу и амбалажни отпад. Целокупна накнада представља 

приход Републичког буџета
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• За финансирање заштите животне средине у Републици Србији се не издваја 

више од 0,25% од БДП (бруто домаћи производ), и то у односу 0,15% на 

националном а 0,1 % локални и покрајински ниво

• У односу на Европску Унију, а нарочито у односу на недавне земље чланице, 

процентуална издвајања за животну средину у односу на БДП су следећа: 

Бугарска 15 пута више, Хрватска 5 пута више, Мађарска 6 пута више, 

Румунија 7 пута више, Словенија 10 пута више, ЕУ просек: 10 пута више

• У 2017. на линији Зеленог фонда се налази 2.200.000.000,00 динара, и то за 

субвенције рециклажној индустрији и интервентне мере у циљу спречавања 

акцидената у животној средини
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Приход Фонда по основу накнада се кретао следећом динамиком:

2014.г. – 7.574.810.713,00 динара,

2015.г. – 6,016,728,237,00 динара,

2016.г – 7.474.906.380,00 динара

Трогодишње просек се креће око 7 милијарди динара

Јануар – Април 2017.г. – 3.274.358.932,00 динара 
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• Прилив средства за првих 4 месеца 2017. године упоређено са 

претходним периодом претходне године:

Уплата I-IV 2016. године 2.737.821.114,00 динара

Уплата I-IV 2017. године 3.274.358.932,00 динара

2017. године више је уплаћено 19,60% у односу на 2016. годину.

• Наш план је да у 2017. години достигнемо 8 000 000 000 динара 

наплате, пројекције у 2018. години 9 500 000 000, 2019. години 

11 500 000 000, а у 2020. години 14 000 000 000 динара
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• Уколико би се одобрио модел Фонда као засебне институције, на тај 

начин би се омогућило спровођење различитих модела финансирања 

заштите животне средине, и то у зависности од крајњег корисника (степен 

развијености локалне самоуправе би диктирао проценат бесповратних 

средстава Фонда, односно проценат веома повољног кредита или неког 

другог финансијског производа од стране Фонда) и финансијског микса за 

одређени пројекат (проценат финансирања Европске Уније или друге  

међународне институције, проценат кредита и локално учешће) 

• Тренутно, Зелени фонд, као буџетска линија, припрема документацију за 

расписивање конкурса за финансирање пројеката у складу са Законом; 

модели управљања Фондом као буџетском линијом

• Фонд за воде и Зелени фонд?



Финансирање и инвестиције у области 
заштите животне средине

Пројекције прихода буџета РС по 

основу накнада за 2017. годину као 

резултат предузетих мера: 

•У прва четири месеца 2017. остварено је 

повећање наплате накнада од скоро 20% у 

односу на претходну годину а верујем да ће 

се применом горе наведених мера тај 

проценат приближити износу од 50% 

повећања до краја ове године

•Циљ нам није да повећавамо проценат 

наплате за 20, 50 или 70% већ да се наплати 

100% износ средстава који обвезници дугују 

по основу накнада за загађење животне 

средине



Хвала на пажњи!
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