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Трошкови за заштиту животне средине, 2016.  

 

Укупни трошкови за заштиту животне средине у 2016. години износили су 35349,4 мил. РСД, што је за 
1,5% више него претходне године. Учешће инвестиција за заштиту животне средине износило је 36,2%, док 
су текући издаци имали учешће од 63,8%. 

Инвестиције за заштиту животне средине у 2016. години више су за 4,2% него у 2015. години, а текући 
издаци за заштиту животне средине остали су на приближно истом нивоу као и у претходној години.  

Највећи удео у структури инвестиција за заштиту животне средине у 2016. години био је за заштиту 
ваздуха и износио је 41,7% (5337,1 мил. РСД). 

Текући издаци за заштиту животне средине у 2016. години износили су 22544,4 мил. РСД, односно 10 
мил. РСД  више него у претходној години. 

Највећи удео у структури текућих издатака за заштиту животне средине у 2016. години био је за 
управљање отпадом и износио је 68,9% (15522,7 мил. РСД). 

У структури инвестиција за заштиту животне средине у секторима индустрије1) удео за превенцију 
загађења животне средине износио је 12,0% (1047,6 мил. РСД), док су инвестиције за третман насталог 
загађења износиле 88,0% (7712,6 мил. РСД). 

У 2016. години, учешће трошкова за заштиту животне средине у бруто домаћем производу износило је 
0,8%. 

 

 

1) Сектори индустрије према Класификацији делатности: Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром. 
 

 
 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2015 2016

м
ил

. Р
С

Д

Графикон 1. Трошкови за заштиту животне средине

Текући издаци за заштиту животне средине

Инвестиције за заштиту животне средине
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1. Трошкови према активностима заштите животне средине 
 

Република Србија 

 
Укупно, мил. РСД Учешће, % 

2015 2016 2016 

    
Трошкови за заштиту животне средине 34826,0 35349,4 100,0 
Заштита ваздуха 8517,1 5704,2 16,1 
Управљање отпадним водама 4348,3 4420,7 12,5 
Управљање отпадом 15309,8 19390,4 54,9 
Остало2) 6650,8 5834,1 16,5 
    
Инвестиције за заштиту животне средине 12292,3 12805,0 100,0 
Заштита ваздуха 7901,6 5337,1 41,7 
Управљање отпадним водама 1294,1 1445,6 11,3 
Управљање отпадом 1639,2 3867,7 30,2 
Остало2) 1457,5 2154,7 16,8 
    
Текући издаци за заштиту животне средине 22533,7 22544,4 100,0 
Заштита ваздуха 615,5 367,1 1,6 
Управљање отпадним водама 3054,2 2975,1 13,2 
Управљање отпадом 13670,5 15522,7 68,9 
Остало2) 5193,4 3679,4 16,3 

 

 

2) Заштита и санација земљишта, подземних и површинских вода; Заштита од буке и вибрације; Заштита природе; Остале активности 
у вези са заштитом животне средине. 

 

 

 

 

 

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 о инвестицијама и текућим издацима за заштиту животне средине и приходима 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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