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Рачун накнада у области животне средине, 2019. 

Накнаде у области животне средине су један од економских инструмената за контролу загађења и 
управљање природним ресурсима, чији је циљ да утичу на понашање економских субјеката, произвођача и 
потрошача.  

У 2019. години, приходи од накнада у области животне средине износили су 223 716,2 мил. динара, што 
је за 5,6% више него претходне године. Највеће учешће у структури прихода имале су категорије енергетски 
порези и порези из области саобраћаја, 85,9% односно 7,1%, док су накнаде за загађење и накнаде за 
коришћење ресурса учествовале са 5,6% односно са 1,5%, респективно.  

Са становишта врста институционалних јединица које плаћају накнаде, највећи део накнада у 2019. 
години платиле су произвођачке јединице, 61,3%, док је учешће домаћинстава, као потрошача, у укупним 
приходима износило 38,7%. Остатак прихода је евидентиран под категоријом „Нераспорeђено“. 

У 2019. години, учешће прихода од накнада у области животне средине у БДП-у износило је 4,1%, док је 
то учешће у укупним приходима од пореза и социјалних доприноса износило 11,0%. 
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1.  Приходи од накнада у области животне средине по врстама накнада 
 

Република Србија 

  

Мил. РСД Структура, % 

2018 2019 2018 2019 

     
Укупно 211 825,5 223 716,2 100,0 100,0 
     
Енергетске накнаде 182 389,8 192 180,2 86,1 85,9 
Накнаде у области саобраћаја 14 769,6 15 788,9 7,0 7,1 
Накнаде за загађење 11 612,4 12 457,3 5,5 5,6 
Накнаде за коришћење ресурса  3 053,7 3 289,7 1,4 1,5 

 
2. Структура прихода од накнада у области животне средине по врстама институционалних 

јединица које плаћају накнаде 
            

Република Србија                                                                                                         % 

  2018 2019 

 
  

 Укупно 100,0 100,0 
Произвођачке јединице 61,3 61,3 
Домаћинства 38,7 38,7 
Нераспоређено 0,0 0,0 

 
3.  Приходи од накнада у области животне средине, индикатори 

            
Република Србија 

  2018 2019 

 
  

 Учешће прихода од накнада у области животне средине                        
у БДП-у, % 4,2 4,1 
   
Учешће прихода од накнада у области животне средине                         
у укупним порезима и социјалним доприносима, % 11,1 11,0 

 
Методолошка објашњења обрачуна прихода од накнада у области животне средине налазе се на сајту 

Републичког завода за статистику: http://www.stat.gov.rs/sr-latn/istrazivanja/methodology-and-
documents/?a=25&s=2503.  

Серије података прихода од накнада у области животне средине доступне су на сајту Републичког 
завода за статистику, у бази података: http://data.stat.gov.rs/?caller=SDDB. 

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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