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Број/No: 5.1.16.01

ЖИВОТНА СРЕДИНА - ENVIRONMENT

СООПШТЕНИЕ - NEWS RELEASE
Трошоци за заштита на животната средина, 2014
Според податоците на Државниот завод за статистика, вредноста на трошоците за заштита на животната
средина во 2014 година изнесува 6 622 042 илјади денари. Учеството на трошоците за заштита на животната
средина во БДП во 2014 изнесува 1.3%.
Вкупните трошоци за заштита на животната средина, според еколошката намена, се распределени како што
следува: најголемо е учеството на трошоците за циркулациски систем за снабдување со вода (25.2%), потоа
учеството на трошоците за постапување со отпад (17.7%) и трошоците за управување со отпадни води (16.0%).
Учеството на трошоците за заштита на воздухот изнесува 12.8%.
Трошоците за заштита на животната средина се состојат од две компоненти: инвестиции во средства за заштита
на животната средина и трошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина. Учеството на
инвестициите во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 44.5 %, а учеството на трошоците
за одржување во вкупните трошоци за заштита на животната средина изнесува 55.5%.
Учеството на инвестициите во средства за заштита на животната средина во вкупните инвестиции во основни
средства изнесува 2.4%.
Од вкупните трошоци за заштита на животната средина, најмногу трошоци се направени во индустријата и
специјализираните производители, 4 895 501 илијади денари, односно 73.9%.
Од направените трошоци за заштита на животната средина во индустријата и специјализираните производители,
31.5% се наменети за инвестиции, а 68.5% се за одржување на средствата.

Environmental Protection Expenditures, 2014
According to the data of the State Statistical Office, the total environmental protection expenditures in 2014 amounted to 6 622
042 thousand denars. In 2014, the share of environmental protection expenditures as a percent of GDP amounted to 1.3%.
The total environmental protection expenditures are allocated by ecological use as follows: the greatest is the share of expenditures
on circulating water supply (25.2%), followed by the share of expenditures on waste management (17.7%) and expenditures on
waste water management (16.0%). The share of expenditures on air protection is 12.8%.
Environmental expenditures include two components: investments in assets for environmental protection and expenditures on
maintenance of assets for environmental protection. The share of investments in the total environmental protection expenditures
amounted to 44.5%, and the share of expenditures on maintenance of assets for environmental protection was 55.5%.
The share of investments in assets for environmental protection in the investments in fixed assets amounted to 2.4%.
Of the total environmental expenditures, the greatest amount was made in the industry sector and specialised producers, 4 895
501 thousand denars, i.e. 73.9%.
Of the total environmental expenditures made in the industry sector and specialised producers, 31.5% were intended for
investments and 68.5% for asset maintenance.

За подетални информации јавете се кај: Сузана Стојановска
For further information please call: 		
					
						

Suzana Stojanovska
 +389 2 3295 652			
e-mail: suzana.stojanovska@stat.gov.mk		

Издавач: Државен завод за статистика
Скопје, Даме Груев 4, П.фах 506
Тел. 02/3295-600, Факс 02/3111-336
publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk

Publisher: State Statistical Office
Skopje, Dame Gruev 4, P. box 506
Tel. 3892/3295-600, Fax 3892/3111-336
publikum@stat.gov.mk; www.stat.gov.mk

При користење на податоците да се наведе изворот

When using data state the source

		

08.01.2016
Година/Year LIV

2

Број/No: 5.1.16.01
Т-01: Инвестиции за заштита на животната средина
T-01: Investments in Environmental Protection
во 000 денари

Инвестции според намената

in 000 denars

Вкупно
инвестиции и
трошоци
Total
investments and
expenditures

Вкупно

6 622 042

Од тоа:
of which:
инвестиции
за заштита
на животната
средина
Investments for
Environmental
protection

Investments by use

во %
in %

2 944 369

44.5 Total

Од тоа за:

of which for:

Управување со отпадни води

1 062 425

510 054

48.0

Waste water management

Циркулациски систем за снабдување со
вода
Заштита на воздухот

1 668 597

1 170 904

70.2

Circulating water supply

844 897

740 947

87.7

Protection of air and climate

119 106

21 130

17.7

1 478

1 478

100.0

Protection of soil, ground water and surface
water
Protection of forests

93 909

67 478

71.9

-

-

-

Hunting and fishery

1 170 557

239 560

20.5

Waste management

123 066

121 176

98.5

Noise abatement

Активности за истражување и развој

44 965

33 601

74.7

Research and development activities

Образовни, воспитни и други слични
активности
Административна активност

1 890

-

-

1 393 588

-

-

Опрема за мониторинг и контрола,
анализа и трошоци за одржување на
опремата

92 476

38 042

41.1

Оценување на влијанието на
животната средина и оценување на
конзистентноста

5 086

-

-

Заштита на почвата, површинските и
подземните води
Заштита на шумите
Заштита на биодиверзитетот и
природата
Лов и риболов
Постапување со отпад
Заштита од бучава

Protection of biodiversity and landscape

Educational, training and other similar
activities
Administrative activity
Monitoring and control equipment, analysis
and expenditures on equipment maintenance
мониторинг и контрола, анализа и трошоци
за одржување на опремата
Environmental impact and consistency
assessment
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Број/No: 5.1.16.01
T-02: Трошоци за одржување на средствата за заштита на животната средина
T-02: Expenditures on maintenance of assets for environmental protection
во 000 денари

Трошоци според намената

Вкупно

in 000 denars
од тоа:
of which
Вкупно
трошоци за
инвестиции и
одржување на
трошоци
средствата за
Total
животна средина
investments
Expenditures
and
on maintenance
expenditures
of assets for
environmental
protection
6 622 042
3 677 672

Expenditures by use

во %
in %

55.5 Total

Од тоа за:

of which for:

Управување со отпадни води

1 062 425

552 371

52.0

Waste water management

Циркулациски систем за снабдување со
вода
Заштита на воздухот

1 668 597

497 694

29.8

Circulating water supply

844 897

103 950

12.3

Protection of air and climate

119 106

97 976

82.3

1 478

-

-

Protection of soil, ground water and surface
water
Protection of forests

93 909

26 431

28.1

-

-

-

Hunting and fishery

1 170 557

930 997

79.5

Waste management

123 066

1 891

1.5

Активности за истражување и развој

44 965

11 364

25.3

Research and development activities

Образовни, воспитни и други слични
активности
Административна активност

1 890

1 890

100.0

1 393 588

1 393 588

100.0

Educational, training and other similar
activities
Administrative activity

92 476

54 434

58.9

5 086

5 086

100.0

Заштита на почвата, површинските и
подземните води
Заштита на шумите
Заштита на биодиверзитетот и природата
Лов и риболов
Постапување со отпад
Заштита од бучава

Опрема за мониторинг и контрола, анализа
и трошоци за одржување на опремата

Оценување на влијанието на животната
средина и оценување на конзистентноста

Protection of biodiversity and landscape

Noise abatement

Monitoring and control equipment, analysis
and expenditures on equipment maintenance
мониторинг и контрола, анализа и трошоци
за одржување на опремата
Environmental impact and consistency
assessment
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Број/No: 5.1.16.01
T-03: Трошоци за заштита на животната средина според намената и по сектори на економска активност
T-03: Environmental protection expenditures according to use and by sectors of economic activity
во 000 денари

in 000 denars
Вкупно Индустрија
и специјализирани
производители1)
Total Industry and
specialized
producers 1)

Вкупно
Total

Вкупно

6 622 042

4 895 501

Учество на
трошоците во
индустријата и
специјализираните
производители во
вкупните трошоци
Share of the
expenditures
in industry and
specialized
producers in the
total expenditures
73.9

Учеството на
трошоците
Останати
во останатите
сектори на
сектори во
економска
вкупните
активност
трошоци
Other
Share of the
sectors of
expenditures in
economic
other sectors
activity
in the total
expenditures
1 726 540

26.1 Total

Од тоа за:

of which for:

Управување со отпадни води

1 062 425

596 325

56.1

466 100

43.9

Waste water management

Циркулациски систем за
снабдување со вода
Заштита на воздухот

1 668 597

755 829

45.3

912 768

54.7

Circulating water supply

844 897

811 304

96.0

33 593

4.0

119 106

59 016

49.5

60 090

50.5

1 478

1 388

93.9

90

6.1

93 909

35 477

37.8

58 433

62.2

-

-

-

-

-

1 170 557

1 059 437

90.5

111 120

9.5

Waste management

123 066

122 608

99.6

458

0.4

Noise abatement

44 965

10 959

24.4

34 006

75.6

1 890

815

43.1

1 075

56.9

1 393 588

1 383 043

99.2

10 544

0.8

Опрема за мониторинг и
контрола, анализа и трошоци за
одржување на опремата

92 476

55 933

60.5

36 543

39.5

Оценување на влијанието на
животната средина и оценување
на конзистентноста

5 086

3 366

66.2

1 720

33.8

Заштита на почвата,
површинските и подземните води
Заштита на шумите
Заштита на биодиверзитетот и
природата
Лов и риболов
Постапување со отпад
Заштита од бучава
Активности за истражување и
развој
Образовни, воспитни и други
слични активности
Административна активност

protection of air and climate
Protection of soil, ground water
and surface water
Protection of forests
Protection of biodiversity and
landscape
Hunting and fishery

Research and development
activities
Educational, training and other
similar activities
Administrative activity
Monitoring and control
equipment, analysis and
expenditures on equipment
maintenance мониторинг и
контрола, анализа и трошоци
за одржување на опремата
Environmental impact and
consistency assessment

1)
Во индустрија влегуваат секторите Б Рударство и вадење на камен, В Преработувачка индустрија и Г Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и
климатизација, а во специјализирани проиводители секторот Д Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на
околината
1)
Industry sector covers sector B Mining and quarryng; C Manufacturing and D Electricity, gas steam and air conditioning supply and specialized producers cover sector E
Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
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Број/No: 5.1.16.01
T-04: Инвестиции и трошоци за заштита на животната средина во индустријата и специјализираните производители
T-04: Investments and environmental protection expenditures in industry and specialized producers
во 000 денари

in 000 denars

Вкупно
Total

Вкупно

4 895 501

Инвестиции
во
индустрија и
специјализирани
производители
Investments in
industry and
specialized
producers

Учество на
инвестициите во
вкупните
трошоци
Share of
investments in
the total
expenditures

1 543 042

31.5

Трошоци за
одржување во
индустријата и
специјализираните
производители
Expenditures
on
maintenance
in industry and
specialized
producers
3 352 460

Учество на
трошоците за
одржување
во вкупните
трошоци
Share on the
expenditures
on maintenance
in the total
expenditures
68.5 Total

Од тоа за:

of which for:

Управување со отпадни води

596 325

133 512

22.4

462 813

77.6

Waste water management

Циркулациски систем за снабдување
со вода
Заштита на воздухот

755 829

320 106

42.4

435 723

57.6

Circulating water supply

811 304

731 210

90.1

80 094

9.9

Заштита на почвата, површинските
и подземните води
Заштита на шумите

59 016

18 516

31.4

40 500

68.6

1 388

1 388

100.0

-

-

Заштита на биодиверзитетот и
природата
Лов и риболов

35 477

13 878

39.1

21 599

60.9

-

-

-

-

-

1 059 437

158 718

15.0

900 719

85.0

122 608

120 905

98.6

1 703

1.4

10 959

7 684

70.1

3 275

29.9

815

-

-

815

100.0

1 383 043

-

-

1 383 043

100.0

Опрема за мониторинг и контрола,
анализа и трошоци за одржување
на опремата

55 933

37 125

66.4

18 809

33.6

Оценување на влијанието на
животната средина и оценување на
конзистентноста

3 366

-

-

3 366

100.0

Постапување со отпад
Заштита од бучава
Активности за истражување и
развој
Образовни, воспитни и други
слични активности
Административна активност

Protection of air and climate
Protection of soil, ground water and
surface water
Protection of forests
Protection of biodiversity and
landscape
Hunting and fishery
Waste management
Noise abatement
Research and development activities
Educational, training and other
similar activities
Administrative activity
Monitoring and control equipment,
analysis and expenditures
on equipment maintenance
мониторинг и контрола, анализа
и трошоци за одржување на
опремата
Environmental impact and
consistency assessment

За подетални информации погледнете ја веб-страницата на Државниот завод за статистика.
Further information about the statistics can be found on the web page of the State Statistical Office.
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Број/No: 5.1.16.01
Г-01: Учество на трошоците за заштита на животната средина во вкупните инвестиции и
трошоци, според намената
G-01: Share of environmental protection expenditures in total investments and expenditures,
according to use

За штита на воздухот
Ai r protecti on
12.8%

Оста на то
Other
44.4%

Поста пува ње со отпа д
Wa s te ma na gement
17.7%

Циркула циски систем
за сна бдува ње со вода
Ci rcul a ti ng wa ter
s uppl y
25.2%
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