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Агенција за заштиту животне средине
ИСТОРИЈАТ, ОРГАНИЗАЦИЈА

Агенција за заштиту животне средине формирана је крајем 2003. као
самостална институција Владе, а 2004. Законом о министарствима, постаје
посебан орган у саставу Министарства заштите животне средине и
практично почиње са радом у новембру месецу 2004.

Агенцијом руководи директор и тренутно има 81 запослених. 



Агенција за заштиту животне средине
МИСИЈА

Основна мисија Агенције је обезбеђивање поузданих и правовремених података
и информација о стању животне средине, неопходних за ефикасно спровођење
политике заштите животне средине у Србији. 

Агенција је основана у циљу ефикасног
обављања стручних послова који се односе
на:
•прикупљање и обједињавање података о
животној средини,
•усклађивање и вођење националног
информационог система заштите животне
средине, 
•сарадњу са Европском Агенцијом за
заштиту животне средине (ЕЕА), европском
мрежом за информације и посматрање.



Агенција за заштиту животне средине
НАДЛЕЖНОСТИ

Агенција обавља стручне послове који проистичу из законске надлежности, 
уредби и одлука Владе РС:

• Аутоматски мониторинг квалитета ваздуха
• Мониторинг квалитета површинских и подземних вода
• Вођење националног информационог система заштите животне средине
• Национални регистар извора загађивања и праћење токова свих врсти
отпада
• Управљање Националном лабораторијом за ваздух и воде
• Развој Националне листе индикатора,
• Израда Извештаја о стању животне средине,
• Сарадња са ЕЕА и другим међународним институцијама
• ...



Агенција за заштиту животне средине
ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У РЕПУБЛИЦИ

СРБИЈИ
Дефинисан Законом о заштити животне средине (чл. 76. и 77.)
Базиран на индикаторском приказу (Уредба о информационом систему ’’Сл. 
Гласник РС’’, бр. 112/2009 и Правилник о националној листи индикатора зжс. ’’Сл. 
Гласник РС’’, бр. 37/2011)

Тематске целине:

•Квалитет ваздуха и климатске промене
• Воде
• Отпад
• Биодиверзитет
• Шумарство ловство и риболов
• Земљиште
• Обновљиви ресурси
• Привредни и друштвени потенцијали
• Економски инструменти



Финансирање заштите животне средине
ЦИЉЕВИ

Циљеви су прикупљање података и информација:

•Укупни износ средстава за заштиту животне средине
•Који су извори финансирања
•Колико су развијени економски инструменти
•Степен инвестиција специјализованих институција и комерцијалног
сектора
•Укупни износ финансирања на локалном нивоу
•Структура трошења средстава на националном и локалном нивоу

Главни циљ је обезбеђивање тачних информација креаторима
политике и доносиоцима одлука.



Финансирање заштите животне средине
ИЗВЕШТАВАЊЕ

• СЕПА приказује податке о финансирању у извештајима о стању
животне средине и другим публикацијама од 2006.

• Извештаји су јавни (доступни на сајту)
• Подаци се користе за праћење спровођења: Националне стратегије

одрживог развоја, Миленијумских циљева развоја, итд.

Области извештавања (према усвојеним индикаторима):
•Издаци из буџета
•Инвестиције и текући издаци
•Приходи од накнада и такси
•Средства за субвенције и друге подстицајне мере
•Међународне финансијске помоћи



ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Извори финансирања
заштите животне средине у
Републици Србији 2009 ‐ 2011. 
(према расположивим
подацима)

Укупна процењена финансијска
средства за заштиту животне

средине у Републици Србији 2011.



ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Структура извора финансирања
заштите животне средине у Републици Србији

2011.



ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА

Пројекције улагања у заштиту животне средине

• За финансирање јавног сектора из буџета се константно издваја 0,3% БДП.
• Нове чланице ЕУ у предприступном периоду улагале су 1,5 ‐ 2,5% БДП.



МЕЂУНАРОДНЕФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ

Процена реализације
донација за заштиту животне
средине

Највећи донатори за заштиту
животне средине



ИНВЕСТИЦИЈЕ И ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ

Инвестиције и текући издаци 2006‐2010. Структура инвестиција у
2010.

Делатности које су највише
учествовале у инвестицијама
2010.



АМБАЛАЖА И ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА

У оквиру Националног регистра извора загађивања (СЕПА) прикупљају се
подаци о:
•Прoизвoдима кojи пoслe упoтрeбe пoстajу пoсeбни тoкoви oтпaдa,
•Амбaлaжи или упaкoвaним прoизвoдима кojи пoслe упoтрeбe пoстaje 
aмбaлaжни oтпaд.

1. Обвезници достављају Агенцији своје годишње
извештаје о управљању овим производима.

2. Агенција доставља Фонду ове извештаје.

3. Фoнд oбрaчунaвa нaкнaду нa oснoву гoдишњeг
извeштaja и дoнoси рeшeњe o плaћaњу нaкнaдe, 
oднoснo o oслoбaђaњу oд плaћaњa нaкнaдe.



ПРОБЛЕМИ

Непоштовање правног оквира:

• Урeдбa o инфoрмaциoнoм систeму зaштитe живoтнe, кao и o 
сaдржини инфoрмaциja o кojимa сe рeдoвнo и oбaвeзнo 
oбaвeштaвa jaвнoст, ("Сл. глaсник РС", бр. 112/2009).

• Правилник о националној листи индикатора заштите животне
средине, („СЛ.гласник“ РС, бр. 37/2011).

Непостојање јединствене база података на државном нивоу



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


