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Индикатори материјалних токова, 2018.  

Материјални токови су токови материјала између економије и природног окружења, што обухвата 
екстраховане сировине и друге примарне материјале из природног окружења те њихово отпуштање у 
природно окружење, као и токове материјала између економије и иностранства (увоз и извоз). 

Количина домаћих екстрахованих ресурса у 2018. години износила је 114 585 хиљ. тона, што је за 4,9% 
више у односу на претходну годину. Посматрано по категоријама материјала, највећи износ у домаћој 
екстракцији имали су биомаса (40 682 хиљ. тона) и фосилна горива (38 885 хиљ. тона).  

Увоз материјала у 2018. години износио је 18 593 хиљ. тона, односно 2,8% више него у 2017. години. 
Категорије материјала које су се највише увозиле биле су фосилна горива (39,9%) и руде метала (24,2%).  

Извоз материјала у 2018. години износио је 14 328 хиљ. тона, што је за 6,3% више него у претходној години. 
Од укупне количине извезеног материјала највише су се извозиле биомаса (47,0%) и руде метала (18,5%). 

Домаћа потрошња материјала у 2018. години износила је 118 850 хиљ. тона, што је за 4,4% више него у 
2017. години. Према категоријама материјала, највећа је била потрошња фосилних горива (44 585 хиљ. 
тона) и биомасе (36 775 хиљ. тона). Домаћа потрошња материјала по становнику у 2018. години износила је 
17 тона, што је за 0,8 тона више у односу на претходну годину. 

Продуктивност ресурса, као однос између бруто домаћег производа (БДП) и домаће потрошње материјала, 
у 2018. години износила је 31,4 РСД по килограму, што је за 0,04% више него 2017. године, односно раст 
потрошње материјала је био нижи од раста БДП-а у односу на претходну годину.  
 
 
 
 

Граф. 1. Домаћи екстраховани ресурси према категоријама материјала 
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1. Индикатори материјалних токова 
 
Република Србија                                                                                                                                                                   хиљ. t 

 

Домаћи 
екстраховани 

ресурси  
Увоз Извоз 

Домаћа 
потрошња 
материјала 

Физички 
трговински 
биланс 

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

       

Укупно 
2017 109284* 18083 13477 113890* 4606 
2018 114585 18593 14328 118850 4265 

       

Биомаса 
2017 30189* 2880 6384 26686* -3504 
2018 40682 2821 6728 36775 -3907 

       

Руде метала 
2017 18316 4273 2467 20122 1806 
2018 16296 4492 2653 18135 1839 

       

Неметали 
2017 19658 2784 1968 20474 816 
2018 18722 2708 2053 19377 655 

       

Фосилна горива 
2017 41122* 7130 1589 46663* 5542 
2018 38885 7417 1717 44585 5700 

       

Остало 
2017 - 1,015 1,069 -54 -54 
2018 - 1,155 1,178 -22 -22 

 

* Исправљен податак. 

 

 
 
 
 

2. Индикатори ефикасности ресурса 
 

Република Србија                                                                                                                         

 2017 2018 

   
Домаћа потрошња материјала по становнику (t) 16,2* 17,0 
   
Продуктивност ресурса (РСД по kg) 31,4* 31,4p) 

 

* Исправљен податак. 
p) Претходни податак.  

 
 
 
 

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.  

Серије података индикатора материјалних токова доступне су на сајту Републичког завода за статистику, у бази 
података, линк. 

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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