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    Трошкови за заштиту животне средине                                                    
у Републици Србији у 2015. години 

 

Трошкови за заштиту животне средине су трошкови настали ради спречавања, смањења и уклањања 
загађења или било које друге деградације животне средине услед процеса производње или употребе 
добара и услуга. 

У 2015. години укупни трошкови за заштиту животне средине износили су 34826 мил. РСД, што је за 
14,1% више него претходне године. Од тога, инвестиције су износиле 12292,3 мил. РСД, што је за 22,4% 
више него прошле године, док су  текући издаци износили 22533,7 мил. РСД, што је за 10,1% више него 
прошле године. 

Годишње учешће инвестиција за заштиту животне средине у трошковима за заштиту животне средине 
износило је 35,3%, док су текући  издаци имали годишње учешће од 64,7%.  

Од укупних инвестиција за заштиту животне средине, инвестиције за заштиту ваздуха чиниле су 
64,3%, за управљање отпадним водама 10,5%, за управљање отпадом 13,3%, за санацију земљишта, 
подземних и површинских вода 1,8%, за заштиту од буке и вибрације 0,1%, за заштиту природе 0,1% и за 
остале активности у вези са заштитом животне средине 9,8%. 

Од укупних текућих издатака за заштиту животне средине, текући издаци за заштиту ваздуха чинили 
су 2,7%, за управљање отпадним водама 13,6%, за управљање отпадом 60,7%, за заштиту и санацију 
земљишта, подземних и површинских вода 4,6%, за заштиту од буке и вибрације 0,3%, за заштиту природе 
4,4% и за остале активности у вези са заштитом животне средине 13,7%. 

У 2015. години, учешће трошкова за заштиту животне средине у бруто домаћем производу износило 
је 0,9%.  
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1. Трошкови за заштиту животне средине по областима заштите животне средине 
 

Република Србија 

 Укупно                           
мил. РСД 

Ланчани        
индекси 

Учешће          
% 

2014 2015 2015/2014 2015 

  
Трошкови за заштиту животне средине 30509,7 34826,0 114,1 100,0
Заштита ваздуха 4098,7 8517,1 207,8 24,5 
Управљање отпадним водама 4978,7 4348,3 87,3 12,5 
Управљање отпадом 14349,6 15309,8 106,7 44,0 
Заштита и санација земљишта, подземних и површинских 
вода 1462,7 1264,8 86,5 3,6 
Заштита од буке и вибрације 28,0 85,7 306,6 0,2 
Заштита природе 1209,3 1003,8 83,0 2,9 
Остале активности у вези са заштитом животне средине1) 4382,7 4296,6 98,0 12,3 
     
Инвестиције за заштиту животне средине 10041,8 12292,3 122,4 100,0
Заштита ваздуха 3584,6 7901,6 220,4 64,3 
Управљање отпадним водама 2368,0 1294,1 54,6 10,5 
Управљање отпадом 1647,9 1639,2 99,5 13,3 
Заштита и санација земљишта, подземних и површинских 
вода 516,5 227,4 44,0 1,8 
Заштита од буке и вибрације 12,5 8,3 66,6 0,1 
Заштита природе 684,8 16,6 2,4 0,1 
Остале активности у вези са заштитом  животне средине1) 1227,5 1205,1 98,2 9,8 
     
Текући издаци за заштиту животне средине 20467,9 22533,7 110,1 100,0
Заштита ваздуха 514,1 615,5 119,7 2,7 
Управљање отпадним водама 2610,7 3054,2 117,0 13,6 
Управљање отпадом 12701,8 13670,5 107,6 60,7 
Заштита и санација земљишта, подземних и површинских 
вода 946,1 1037,4 109,6 4,6 
Заштита од буке и вибрације 15,5 77,4 500,8 0,3 
Заштита природе 524,6 987,2 188,2 4,4 
Остале активности у вези са заштитом  животне средине1) 3155,2 3091,4 98,0    13,7 
 

_______________ 

1) Истраживање и развој, заштита од радијације, образовање, информисање и остале активности које нису сврстане у друге области. 
 

 

 

 

Методолошка објашњења обрачуна трошкова за заштиту животне средине налазе се на сајту 
Републичког завода за статистику: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=64. 

Серије података инвестиција и текућих издатака за заштиту животне средине и прихода од активности 
повезаних са заштитом животне средине доступне су на сајту Републичког завода за статистику, у бази 
података: http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/ReportView.aspx. 

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и 
Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно). 
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