
НАЦРТ 
 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 1. 
У Закону о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, 

број 72/09), у члану 5. тачка 4), после речи: „обновљивих извора енергије“ 
додају се речи: „и примену принципа енергетске ефикасности“.  

 
Члан 2. 

У члану 7. став 1.  после речи: „обновљивих извора енергије“ додају се 
речи: „и примене принципа енергетске ефикасности“.  

У члану 7. став 1. тачка 3) после речи: „заштите животне средине“ и 
зареза додају се речи: „енергетске ефикасности“. 

У члану 7. став 1. тачка 4) после речи: „заштите животне средине“ и 
зареза додају се речи: „енергетске ефикасности и“. 

У члану 7. став 1. тачка 5) после речи: „заштите животне средине“ и 
зареза додају се речи: „примене принципа енергетске ефикасности и 
коришћења“. 

У члану 7. став 1. тачка 6) после речи: „на њихов захтев“ и зареза бришу 
се речи: ,,у припреми пројеката из области заштите животне средине'' и додају 
се речи: „из делокруга рада фонда“. 

У члану 7. став 1. после тачке 6) додаје се нова тачка 6а) која гласи : 
,,подстиче развој јавног и приватног партнерства у активностима заштите и 
унапређења животне средине, одрживог коришћења и очувања природних 
вредности; '' 

У члану 7. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи: ,, фонд може 
обављати и друге делатности утврђене статутом које служе обављању 
делатности из става 1. овог члана.'' 

 
Члан 3. 

У члану 16. став 1. тачка 3. после речи ,,заштите животне средине'' и 
зареза додају се речи: ,,енергетске ефикасности''.  

 
Члан 4. 

У члану 17. став 1. тачка 7), мења се и гласи: ,,унапређивање и изградњу 
инфраструктуре за заштиту животне средине;'' 

У члану 17. став 1. тачка 8), после речи: „обновљивих извора енергије“ 
додају се речи: „и енергетску ефикасност“ 

У члану 17. став 1. тачка 10), мења се и гласи: ,,подстицање одрживог 
развоја;'' 

У члану 17. став. 1. тач. 13) и 15) реч: „суфинансирање“ замењује се речју: 
„финансирање“. 

У члану 17. став. 1. после става 1 додају се ставови 2, 3. и 4. који гласе: 
,,Фонд може учествовати у обезбеђивању средстава у складу са 

програмом рада Владе у зависности од односа прихода и расхода у буџету 
Републике Србије. 

 Расподелу и намену средстава из става 2. овог члана,  прописује Влада.  
Износ средстава из става 2. овог члана не може бити већи од 50% од 

прихода пренетог из претходног периода у складу са Законом о буџету 
Републике Србије за текућу годину. '' 

Досадашњи став 2. постаје став 5..  
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Члан 5. 
После члана 17. додаје се члан 17а који гласи: 

        ,,Подстицање енергетске ефикасности финансира се у складу са 
годишњим програмом финансирања пројеката подизања енергетске 
ефикасности. 

 Годишњим програмом из става 1. одређују се врста и обим средстава за 
финансирање у периоду за који се програм доноси и врста и обим радова који 
ће бити финансирани.  

Годишњи програм из става 1. овог члана доноси Влада Републике Србије. 
Фонд уз годишњи програм финансирања пројеката подизања енергетске 

ефикасности за наредну годину, преко министарства надлежног за послове 
животне средине, доставља Влади Републике Србије извештај о реализацији 
годишњег програма за претходну годину. '' 

  
Члан 6. 

У члану 18. став 2. после речи: „кредита“ додају се речи: „зајмова, 
субвенција,“.  

У члану 18. став 3. реч :,,дају'' замењује се речју :,,одобравају''.  
У члану 18. став 4. мења се и гласи: 
„Фонд не расписује јавни конкурс ако као уговорна страна суфинансира 

реализацију програма, пројеката и других активности, у складу са овим 
законом.“ 

 
Члан 7. 

У члану 22. став 2. после речи: „остварених прихода“ додају се речи: „из 
члана 16. овог закона“.  

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 8. 

Члан 4. став 2 и 3. овог закона примењиваће се у току 2012.године.  
 

Члан 9. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОДРЕДБЕ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

 

Преглед одредаба чланова које су предложене за измену и допуну 
Закона о Фонду за заштиту животне средине су: 

 

Члан1. 

,,Члан 5. 

         У обављању своје делатности Фонд обезбеђује: 

1) остваривање циљева и начела заштите животне средине; 
2) очување природне равнотеже и рационалног коришћења природних 

вредности; 
3) услове за одрживо коришћење, заштиту и унапређивање животне 

средине; 
4) коришћење обновљивих извора енергије И ПРИМЕНУ ПРИНЦИПА 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ; 
5) право човека на развој у здравој животној средини.'' 

 

Члан 2. 

,,Члан 7. 

 Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, 
спровођења и развоја програма, пројеката и других активности у области 
очувања, одрживог коришћења, заштите и унапређивања животне средине, као 
и у области коришћења обновљивих извора енергије И ПРИМЕНЕ ПРИНЦИПА 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ, и то: 

 1) стручне и друге послове у вези са прибављањем, управљањем и 
коришћењем средстава Фонда; 

2) иницирање и финансирање пројеката из делокруга рада 
Фонда; 

3) посредовање у вези са финансирањем заштите животне средине, 
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ и обновљивих извора енергије из средстава 
страних држава, међународних финансијских институција и тела, као и домаћих 
и страних правних и физичких лица; 

4) вођење базе података о програмима, пројектима и другим 
активностима у области заштите животне средине, ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ И обновљивих извора енергије, као и потребним и 
расположивим финансијским средствима за њихово остваривање; 

5) подстицање, успостављање и остваривање сарадње са 
међународним и домаћим финансијским институцијама и другим правним и 
физичким лицима ради финансирања заштите животне средине, ПРИМЕНЕ 
ПРИНЦИПА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И КОРИШЋЕЊА обновљивих 
извора енергија у складу са Националним програмом заштите животне средине, 
другим стратешким документима, акционим и санационим плановима и другим 
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плановима и програмима, као и закљученим међународним уговорима за 
намене утврђене овим законом; 

6) пружање стручних услуга правним и физичким лицима, на њихов 
захтев, у припреми пројеката из области заштите животне средине ИЗ 
ДЕЛОКРУГА РАДА ФОНДА, у складу са уговором, по основу којих стиче приход; 

7) ПОДСТИЧЕ РАЗВОЈ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У 
АКТИВНОСТИМА ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА И ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ;  

8) врши и друге послове у вези са подстицањем и финансирањем 
заштите животне средине утврђене законом. 

 Фонд може средства да инвестира у опрему и објекте за намене 
утврђене законом, којима управља у име и за рачун Републике Србије. 

 Приход од инвестирања из става 2. овог члана уплаћује се на 
одговарајући консолидовани рачун трезора и користи се преко Фонда.  

 ФОНД МОЖЕ ОБАВЉАТИ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ УТВРЂЕНЕ 
СТАТУТОМ КОЈЕ СЛУЖЕ ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА.'' 

 

Члан 3.  

,,Члан 16. 

 Приходи Фонда остварују се из: 

1) накнаде за промет врста дивље флоре и фауне, накнаде за упис у 
регистар у систем ЕМАС, накнаде за загађивање животне средине и накнаде за 
загађивање животне средине у подручјима од посебног државног интереса; 

2) наменских средстава буџета Републике Србије остварених по основу 
накнада у складу са законом;  

3) средстава остварених по основу међународне билатералне и 
мултилатералне сарадње на програмима, пројектима и другим активностима у 
области заштите животне средине, ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ и 
обновљивих извора енергије; 

4) средстава од управљања слободним новчаним средствима Фонда; 

5) прилога, донација, поклона и помоћи; 

6) камата, односно ануитета на кредите; 

7) накнада за пружање стручних услуга из члана 7. тачка 6. овог закона;  

8) других извора у складу са законом. 

 Висину накнаде из става 1. тачка 7) овог члана прописује управни 
одбор Фонда, уз претходну сагласност Министарства. 

 Средства остварена од накнаде из става 1. тачка 7) овог члана, 
уплаћују се на посебан рачун јавних прихода и користе се за рад Фонда. '' 

 

Члан 4. 

,,Члан 17. 
 Средства Фонда користе се у складу са законом, статутом, 

програмом рада Фонда, као и Националним програмом заштите животне 



- 5 - 

средине, другим стратешким документима, акционим и санационим плановима, 
а нарочито за: 

1) заштиту, очување и побољшање квалитета ваздуха, воде, 
земљишта и шума, као и ублажавање климатских промена и заштиту озонског 
омотача; 

2) санацију одлагалишта отпада, подстицање смањења настајања 
отпада, рециклажу и поновну употребу отпада; 

3) увођење чистије производње за рад постројења и обављање 
активности, као и за рано прилагођавање захтевима заштите животне средине; 

4) технологије и производе који смањују оптерећење и загађење 
животне средине; 

5) заштиту и очување биодиверзитета и геодиверзитета; 
6) подстицање одрживог коришћења заштићених природних добара; 
7) УНАПРЕЂИВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; 
8) подстицање коришћења обновљивих извора енергије И 

ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ; 
9) подстицање чистијег транспорта; 
10) ПОДСТИЦАЊЕ одрживих привредних делатности, односно 

ОДРЖИВОГ привредног РАЗВОЈА; 
11) унапређење система информисања о стању животне средине, 

праћење и оцењивање стања животне средине, као и увођење система 
управљања животном средином; 

12) подстицање образовних, истраживачких и развојних студија, 
програма, пројеката и других активности, укључујући и демонстрационе 
активности; 

13) суфинансирање ФИНАНСИРАЊЕ превентивних и интервентних 
мера у ванредним околностима загађивања животне средине и оспособљавање 
за реаговање у случају удеса, укључујући рекултивацију и санацију загађеног 
простора до кога је дошло као последица акцидента, када је узрочник 
акцидента непознат или у случајевима који искључују одговорност загађивача; 

14) рекултивацију и санацију историјског загађења (јаловишта, 
индустријске депоније сл.); 

15) суфинансирање  ФИНАНСИРАЊЕ програма, пројеката и других 
активности из области основних геолошких истраживања; 

16) финансирање програма еколошког образовања и јачања јавне 
свести о питањима очувања животне средине и одрживог развоја. 

,,ФОНД МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА У 
СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ РАДА ВЛАДЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД ОДНОСА 
ПРИХОДА И РАСХОДА У БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ. 

 РАСПОДЕЛУ И НАМЕНУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА,  
ПРОПИСУЈЕ ВЛАДА.  

ИЗНОС СРЕДСТАВА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ МОЖЕ БИТИ ВЕЋИ 
ОД 50% ОД ПРИХОДА ПРЕНЕТОГ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА У СКЛАДУ СА 
ЗАКОНОМ О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ. '' 

Фонд може учествовати и у финансирању програма, пројеката и 
других активности на територији Републике Србије за намене из става 1. овог 
члана, ако их организују и финансирају међународне организације, финансијске 
институције и тела или друга страна правна лица.'' 
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Члан 5. 

,,Члан 17а 

 

,,ПОДСТИЦАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ФИНАНСИРА СЕ У 
СКЛАДУ СА ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 
ПОДИЗАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ.  

ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ ИЗ СТАВА 1. ОДРЕЂУЈУ СЕ ВРСТА И 
ОБИМ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У ПЕРИОДУ ЗА КОЈИ СЕ ПРОГРАМ 
ДОНОСИ И ВРСТА И ОБИМ РАДОВА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ.  

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ ВЛАДА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.  

ФОНД УЗ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 
ПОДИЗАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ, ПРЕКО 
МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ДОСТАВЉА ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ. '' 

 

Члан 6.  

,,Члан 18. 

 Корисници средстава Фонда су сва правна и физичка лица која имају 
седиште, односно пребивалиште на територији Републике Србије. 

 Средства Фонда додељују се корисницима средстава из става 1. овог 
члана ради финансирања намена утврђених овим законом путем кредита, 
ЗАЈМОВА, СУБВЕНЦИЈА подстицајних средстава, дотација, бесповратних 
средстава и помоћи. 

 Средства из става 1. овог члана ОДОБРАВАЈУ се на основу јавног 
конкурса који објављује Фонд.  

 Фонд не расписује јавни конкурс ако као уговорна страна непосредно 
суфинансира и учествује у реализацији програма, пројеката и других 
активности, у складу са овим законом. 

 ФОНД НЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС АКО КАО УГОВОРНА 
СТРАНА СУФИНАНСИРА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ДРУГИХ 
АКТИВНОСТИ, У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 Начин коришћења средстава Фонда утврђује се општим актима 
Фонда у складу са овим законом. 

 Влада утврђује висину и услове за доделу подстицајних средстава. 

 У финансирању програма и пројеката путем кредита, ЗАЈМОВА и 
подстицајних средстава, Фонд сарађује са банкама и другим финансијским 
институцијама у складу са законом. '' 

 

Члан 7.  

,,Члан 22. 
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Средства за рад Фонда обезбеђују се у буџету Републике Србије, из 
прихода и других извора у складу са законом.  

Средњорочним програмом рада Фонда могу се предвидети средства за 
рад највише до 3% остварених прихода ИЗ ЧЛАНА 16. ОВОГ ЗАКОНА. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

ЧЛАН 4. СТАВ 2 И 3. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ У ТОКУ 
2012.ГОДИНЕ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


