
IV. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА 
 

Одређивање проблема које закон треба да реши 
  

 Фонд има обавезу плаћања буџетским средствима Републике Србије са економских 
класификација: 424, 463, 451, 454, 465, 481, при чему: 
 

1. обавезе Фонда које  доспевају до краја 2012. године и које морају да се плате 
средствима буџета пошто су Фонду укунута средства из извора 04 и 13, која 
укупно износе 2.794.618.768,93 динара, према потписаним уговорима са 
корисницима средстава Фонда. Треба имати у виду да ће се наведени износ 
искориговати, одниосно умањити по достављеним извештајима о реализацији 
потписаних уговора. 

 
2. Уредбом о утврђивању програма подршке грађевинској индустрији у 2012.години 

(„Службени гласник РС“, број 4/12) је предвиђено да се, за реализацију програма 
користе средства Фонда у укупном износу од 2.500.000.000,00 динара, тако да је 
отворена апропријација на економској класификацији 465000 — остале дотације 
и трансфери. Укупно реализација овог програма до данас износи  
1.070.292.115,03 динара. Остатак за плаћање према грађевинској индустрији, 
према закључебим уговорима  износи: 1.029.707.884,97 динара.   

 
3. обавезе према пројектима за енергетску ефикасност које доспевају до краја 2012. 

године износе 1.299.627.872,75 динара, од чега обавезе према банкама (13 банака 
према закљученим уговорима) износе 299.627.872,75 (стање по попису) и плус 
обавезе према локалној самоуправи 1.000.000.000,00  динара према закљученим 
уговорима.  

 
4. подстицајна средства у износу од 323.321.242,50 (која нису исплаћена, а донета је 

одлука управног одбора по потписаним уговорима у складу са Уредбом о висини 
и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник“, бр. 88/09, 
67/10, 101/10 и 86/11). 

 
Укупно потребна средства за наведене намене по закљученим уговорима које 

доспевају до краја 2012. године су: 5.847.275.769,15 динара. Како фонд располаже само са 
213.780.000 динара што укључује само плате за запослене до краја године и материјалне 
трошкове то је неопходно да се све наведене обавезе преузете по закљученим уговорима 
до краја године плате из извора 01 – средства буџета у износу од 5.847.275.769,15 динара.  

 
Циљ који се законом постиже 
 
Овим законом постижу се следећи циљеви: 
- економично и ефикасно вршење јавних овлашћења које је до сада Фонд обављао; 
- укидање трошкова рада органа Фонда (управни одбор који чине председник и 

четири члана); 
-решавање питања плаћања уговорених обавеза из средстава буџета Републике 

Србије, преузимањем права и обавеза од стране Републике Србије, односно вршење тих 



права и обавеза од стране владе  
 
Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема? 
Због системске природе предложених измена и допунe Закона њихово решавање је 

могуће једино законом којим се ова питања уређују. 
 
Зашто  је доношење закона најбоље решење проблема? 

Материја која је предмет закона захтева уређивање укидања Фонда за заштиту 
животне средине доношењем закона, с обзиром да се иста може само законом уредити. Из 
наведеног разлога предложен је закон којим престаје да важи Закон о Фонду за заштиту 
животне средине. 

 
 
На кога ће и како утицати решења предложена у закону? 
Решења предложена у закону утицаће на: 
1) положај Фонда као посебног правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним 

овим законом; 
2) рационализацију и организацију послова Фонда у другом организационом 

облику, укидање органа Фонда и смањење трошкова његовог рада; 
3) постепен прелазак на буџетски  систем финансирања заштите и унапређивања 

животне средине; 
4) укидање досадашње намене и начина коришћења средстава за рад Фонда; 
5) измирење уговорених обавеза Фонда за 2012. годину из средстава буџета 

Републике Србије; 
6) решавање статуса запослених у Фонду њиховим преузимањем од стране 

Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине.  
 
Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове примене?  
Ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове примене јер се његовим 

доношењем обезбеђује делотворније, рационалније и економичније задовољавање сврхе обављања 
послова државне управе, односно вршења јавних овлашћења које је до сада имао Фонд.  

 
Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди, 

посебно малим и средњим предузећима? 
Примена Закона не изазива нове трошкове грађанима, привреди, посебно малим и 

средњим предузећима. 
 
Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију? 
   
Доношење закона утицаће на смањење трошкова, скраћивање рокова, као и 

поједностављење процедура за доделу средстава за финансирање заштите животне 
средине привредним субјектима из буџета Републике Србије. 

   
Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о закону? 
 
Јавна расправа на Нацрт закона није спроведена по посебном програму јавне 

расправе Владе.  



 
Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили разлози 

доношења закона? 
 Мере које ће се предузети да би се остварили разлози доношења су следећи: 
- преузимање права, обавеза, запослених и постављених лица, средстава, имовине 

документацијеи архиве Фонда од стране Министарства енергетике, развоја и 
заштите животне средине, са стањем на дан 31. децембра 2012. године; 

- измена и допуна важећих прописа којима су уређена питања плаћања накнада, 
односно надлежности Фонда у области обрачунавања и плаћања накнада од 
стране обвезника плаћања, 

- ревизија прописа који се односе на функционисање система плаћања накнада и 
уређивања односа привредних субјеката који су до сада били корисници доделе 
средстава Фонда, односно подстицајних средстава за управљање посебним 
токовима отпадаревизија важећих прописа по основу којих су прописани приходи 
Фонда, односно плаћање накнада, које су се користиле за финансирање заштите и 
унапређивања животне средине, у складу са Националним програмом заштите 
животне средине.  

 


