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Одсек за сателитске рачуне СРБ324 НР60 051216

Индикатори материјалних токова у Републици Србији, 2015.  

Републички завод за статистику објављује резултате обрачуна индикатора материјалних токова у Републици 
Србији. Материјални токови представљају токове материјала између економије и природног окружења, што 
обухвата екстракцију сировина и других примарних материјала из природног окружења и њихово отпуштање у 
природно окружење (у виду емисија у ваздух, одлагања отпада и сл.), као и токове материјала између економије 
и иностранства (увоз и извоз). 

Домаћи екстраховани ресурси (Domestic Extraction Used – DEU) представљају годишњу количину материјала 
(све сировине, осим воде и ваздуха) која се екстракује из природног окружења и користи у економији. Домаћи 
екстраховани ресурси у 2015. години износили су 106.136 хиљ. тона; у односу на претходну годину, дошло је до 
раста од 4,2%. Највеће учешће у структури DEU имале су категорије фосилна горива и биомаса (37,1%), односно 
31,1%, док су руде метала и неметали учествовали са 16,4% односно 15,4%, респективно. 

У 2015. години увоз робe износио је 14.922 хиљ. тона, што представља раст од 18,6% у односу на 2014. 
годину. Увоз фосилних горива имао је највеће учешће (42,3%) у укупном увозу у посматраном периоду, док су 
остале категорије имале следећа учешћа: руде метала 20,9%, биомаса 16,7%, неметали 14,5% и остало 5,6%. 

   У 2015. години извоз робe износио је 11.363 хиљ. тона, што је за 0,9% више него у 2014. години. Биомаса је 
имала највеће учешће у укупном извозу, 54,5% у посматраном периоду, док су остале категорије имале следећа 
учешћа: руде метала 16,7%, неметали 13,0%, фосилнa горива 9,6% и остало 6,2%. 

Домаћа потрошња материјала (Domestic Material Consumption) мери годишњу количину сировина 
екстрахованих и употребљених у националној економији, увећану за разлику физичког увоза и физичког извоза 
робe. Домаћа потрошња материјала у 2015. години порасла је за 6,3% у односу на 2014. годину.  

Физички трговински биланс (Physical Trade Balance) представља разлику физичког увоза робe и физичког 
извоза робe. У 2015. години физички трговински биланс износио је 3.559 хиљ. тона, што је за 170,1% више него у 
2014. години. 

Домаћа потрошња материјала по глави становника мери укупну количину материјала директно коришћених у 
економији по глави становника. Домаћа потрошња материјала по становнику порасла је за 6,8% у односу на 
претходну годину и износила је 15,5 тона. 

Продуктивност ресурса израчунава се као однос између бруто домаћег производа (БДП) и домаће потрошње 
материјала и приказује колико продуктивно економија једне земље троши ресурсе приликом стварања производа 
и услуга за потребе тржишта. Продуктивност ресурса је нижа у односу на претходну годину за 5,2%, што значи да 
је нижи износ вредности БДП-а генерисан коришћењем једне јединице материјала, односно да је раст потрошње 
материјала био виши од раста БДП-а у односу на претходну годину.      
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1.  Индикатори материјалних токова  
 
Република Србија                                                                                                                                                           хиљ. тона 

 

Домаћи 
екстраховани 

ресурси  
Увоз Извоз 

Домаћа 
потрошња 
материјала 

Физички 
трговински 
биланс 

1 2 3 4 = 1 + 2 - 3 5 = 2 - 3 

   

Укупно 
2014 101888 12577 11260 103205 1318 
2015 106136 14922 11363 109695 3559 

       

Биомаса 
2014 40195 2313 6141 36368 -3827 
2015 32974 2498 6192 29280 -3694 

       

Руде метала 
2014 17022 2490 2017 17496 474 
2015 17441 3116 1896 18662 1220 

       

Неметали 
2014 13071 1858 1367 13563 492 
2015 16384 2169 1483 17070 687 

       

Фосилна горива 
2014 31600 5088 1009 35679 4079 
2015 39337 6309 1086 44560 5223 

       

Остало 
2014 - 828 727 101 101 
2015 - 830 707 123 123 

 

 
 
 
 

2.  Индикатори ефикасности ресурса 
 

Република Србија                                                                                                                         

 2014 2015 

   
Домаћа потрошња материјала по становнику (t) 14,5 15,5 
   
Продуктивност ресурса (РСД по kg) 30,0 28,5 

 
 
 
 
 

Основни принципи и методе за израду рачуна материјалних токова за ниво укупне економије, као и резултати за 
Републику Србију, приказани су у публикацији „Индикатори материјалних токова у Републици Србији, 2001–2011“ и 
налазе се на сајту Републичког завода за статистику: 

 http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=63.  

Серије података индикатора материјалних токова 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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