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Извори финансирања
РАСХОДИ
РАСХОДИКОЈИ
КОЈИСЕ
СЕОДНОСЕ
ОДНОСЕНА
НАЗАШТИТУ
ЗАШТИТУЖИВОТНЕ
ЖИВОТНЕСРЕДИНЕ
СРЕДИНЕ
Из
Избуџета
буџетајејеза
зафинансирање
финансирањезаштите
заштитеживотне
животнесредине
срединеуу2009.
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години
издвојено
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брутодомаћег
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Пројекције улагања у заштиту животне средине
•• Према
ПремаМеморандуму
Меморандумуообуџету
буџетуииекономској
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•• Према
ПремаНационалном
Националномпрограму
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ПРИХОДИ ОД НАКНАДА
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ПРИХОДИ ФОНДА ОД НАКНАДА
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дивљефлоре
флореиифауне
фауне(100%)
(100%)
накнада
накнадазаснованих
заснованихна
напринципу
принципу``загађивач
``загађивачплаћа``
плаћа``(40%)
(40%)
за
замоторна
моторнавозила
возила
за
засупстанце
супстанцекоје
којеоштећују
оштећујуозонски
озонскиомотач,
омотач,
за
заемисије
емисијесумпорових
сумпоровихииазотових
азотовихоксида,
оксида,прашину
прашинуииотпад
отпад

Приходи
ПриходиФонда
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МЕЂУНАРОДНА ПОМОЋ
Процењене
Процењеневредности
вредностиосетно
осетноварирају,а
варирају,анајвећа
највећасредства
средствасу
су
додељена
додељенауправо
управо2009.
2009.ууизносу
износуод
од44106
106милиона
милионадинара,
динара,од
од
чега
чегајејебесповратна
бесповратнапомоћ
помоћ11441
441мил.
мил.динара,
динара,док
доккредитна
кредитна
помоћ
помоћНемачке
Немачкеизноси
износи22665
665мил.
мил.динара.
динара.
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Учешће
Учешћеукупне
укупнемеђународне
међународнепомоћи
помоћиза
зазаштиту
заштитуживотне
животне
средине
срединеууукупној
укупнојпомоћи
помоћиРепублици
РепублициСрбији,
Србији,јејеуупорасту
порастууу
посматраном
посматраномпериоду.
периоду.УУ2009.
2009.учешће
учешћејејеизносило
износило8,7%.
8,7%.
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МЕЂУНАРОДНА ПОМОЋ
УУ 2009.
2009. години
години Европска
Европска комисија
комисија јеје дала
дала највећа
највећа средства
средства уу
износу
износу од
од 1162
1162 мил.
мил. динара,
динара, затим
затим Шведска
Шведска ииЧешка
Чешка република
република
(респективно
(респективно249
249ии16
16мил.
мил.динара.).
динара.).
Кредитна
Кредитнапомоћ
помоћјејесамо
самоод
одНемачке
Немачкеза
за 2008.
2008. ии 2009.
2009. износила
износила
331
331ии2665
2665мил.
мил.динара
динара
Приказ
Приказдонација
донацијаиикредита
кредита
из
изиностранства
иностранстваза
за
заштиту
заштитуживотне
животнесредине
средине
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Економски инструменти
Новоусвојеним
Новоусвојенимзаконима
законимауу2009.
2009.години,
години,уведени
уведенису
сунови
новиекономски
економски
инструменти:
инструменти:
•• Накнаде
Накнадекоје
којесу
суприход
приходФонда
Фондаод
од2010.
2010.године:
године:
––за
запроизводе
производекоји
којипосле
послеупотребе
употребепостају
постајупосебни
посебнитокови
токовиотпада
отпада
––за
застављање
стављањеамбалаже
амбалажеуупромет
промет
––за
закомпензацијске
компензацијскемере
мере
––за
закоришћење
коришћењерибарског
рибарскогподручја
подручја
•• подстицајне
подстицајнемере
мереза
запоновну
поновнуупотребу
употребуииискоришћење
искоришћењеотпада
отпадакао
као
секундарне
секундарнесировине
сировине
•• накнада
накнадаза
запроизвођача,
произвођача,односно
односноувозника
увозникапластичних
пластичнихкеса
кеса
•• накнада
накнадаза
зазагађивање
загађивањеживотне
животнесредине
срединеууподручјима
подручјимаод
одпосебног
посебног
значаја
значаја(80%
(80%--Фонд,
Фонд,20%
20%--локалне
локалнесамоуправе).
самоуправе).
•• накнада
накнадаза
зазаштиту
заштитуииунапређивање
унапређивањеживотне
животнесредине
средине--приход
приходлокалне
локалне
самоуправе,
самоуправе,које
којесу
суууобавези
обавезида
даотворе
отворебуџетски
буџетскифонд
фонд
•• накнаде
накнадеза
зазагађивање
загађивањеживотне
животнесредине
срединеће
ћебити
бити60%
60%приход
приход
Републике,
Републике,40%
40%приход
приходбуџета
буџетајединице
јединицелокалне
локалнесамоуправе
самоуправе
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