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ФИНАНСИРАЊЕ

Систем финансирања заштите животне средине у Србији је
децентрализован и ослања се на наменска средства, сопствени приход и
средства буџета.
Остали извори финансирања су општински буџети, финансијска средства
индустрије и јавних комуналних предузећа, и страна финансијска помоћ. 
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индустрије и јавних комуналних предузећа, и страна финансијска помоћ. 

Општа карактеристика је
недовољност ових
средстава, а посебно из
приватног сектора, као и
одсуство примене
финансијских
инструмената као што су
дугорочни кредити, хартије
од вредности, партнерство
између јавног и приватног
сектора и улагања у
акције.
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Извори финансирања
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РАСХОДИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Из буџета је за финансирање заштите животне средине у 2009. години

издвојено 0,3% бруто домаћег производа (БДП). 
Из средстава Националног инвестиционог плана (НИП) обезбеђено је 157 

мил. динара, а из средстава за научна истраживања и технолошки развој
(НТР) 850 мил. динара
Министарство пољ., шум. и водоприв. обезбедило је 3,4 млрд. динара
Предузећа сектора енергетике(ЈП ЕПС, НИС а.д., ЈП ЕМС, ЈП СРБИЈАГАС, 

ЈП ТРАНСНАФТА,) издвојила су укупно 0,052% БДП
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Пројекције улагања у заштиту животне средине

• Према Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици
за 2010, са пројекцијама за 2011. и 2012, предвиђено издвајање за
заштиту животне средине у периоду до 2011. износи 0,3% БДП. 
• Према Националном програму заштите животне средине (уз
пројектовани привредни раст од 5% годишње) улагање у заштиту
животне средине 2019. треба да достигне 2,4% БДП.

• Према Меморандуму о буџету и економској и фискалној политици
за 2010, са пројекцијама за 2011. и 2012, предвиђено издвајање за
заштиту животне средине у периоду до 2011. износи 0,3% БДП. 
• Према Националном програму заштите животне средине (уз
пројектовани привредни раст од 5% годишње) улагање у заштиту
животне средине 2019. треба да достигне 2,4% БДП.
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Меморандуми о буџету

Национални програм ЖС
Искуства чланица
земаља ЕУ, у
периоду пре
приступања ЕУ, 
имала су улагања
у животну
средину око 2% 
учешћа у БДП.
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ПРИХОДИ ОД НАКНАДА

Накнаде и таксе на име заштите животне средине:

накнада за промет дивље флоре и фауне
накнада заснованих на принципу ``загађивач плаћа``

за моторна возила
за супстанце које оштећују озонски омотач, 
за емисије сумпорових и азотових оксида, прашину и
отпад

накнаде за заштиту вода
накнаде за комуналије
таксе за коришћење природних ресурса
таксе за моторна горива
таксе и накнаде за управљање природним ресурсима
накнаде за коришћење минералних сировина
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ПРИХОДИ ФОНДА ОД НАКНАДА
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Приходи Фонда од накнада у 2009. су износили 1,56 Млрд. дин.
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МЕЂУНАРОДНА ПОМОЋ

Процењене вредности осетно варирају,а највећа средства су
додељена управо 2009. у износу од 4 106 милиона динара, од
чега је бесповратна помоћ 1 441 мил. динара, док кредитна
помоћ Немачке износи 2 665 мил. динара. 

Учешће укупне међународне помоћи за заштиту животне
средине у укупној помоћи Републици Србији, је у порасту у
посматраном периоду. У 2009. учешће је износило 8,7%.

Процењене вредности осетно варирају,а највећа средства су
додељена управо 2009. у износу од 4 106 милиона динара, од
чега је бесповратна помоћ 1 441 мил. динара, док кредитна
помоћ Немачке износи 2 665 мил. динара. 

Учешће укупне међународне помоћи за заштиту животне
средине у укупној помоћи Републици Србији, је у порасту у
посматраном периоду. У 2009. учешће је износило 8,7%.
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МЕЂУНАРОДНА ПОМОЋ

У 2009. години Европска комисија је дала највећа средства у
износу од 1162 мил. динара, затим Шведска и Чешка република
(респективно 249 и 16 мил. динара.). 
Кредитна помоћ је само од Немачке за 2008. и 2009. износила

331 и 2665 мил. динара
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ЕкономскиЕкономски инструменти

Новоусвојеним законима у 2009. години, уведени су нови економски
инструменти: 
• Накнаде које су приход Фонда од 2010. године:

– за производе који после употребе постају посебни токови отпада
– за стављање амбалаже у промет
– за компензацијске мере
– за коришћење рибарског подручја

• подстицајне мере за поновну употребу и искоришћење отпада као
секундарне сировине
• накнада за произвођача, односно увозника пластичних кеса
• накнада за загађивање животне средине у подручјима од посебног
значаја (80% - Фонд, 20% - локалне самоуправе). 
• накнада за заштиту и унапређивање животне средине - приход локалне
самоуправе, које су у обавези да отворе буџетски фонд
• накнаде за загађивање животне средине ће бити 60% приход
Републике, 40% приход буџета јединице локалне самоуправе
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