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АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА И ПАРИТЕТА ЦЕНА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

РЕЗИМЕ 

Остварени резултати пољопривреде утичу на микро и макро економски положај 

привреде у целини. У складу са значајем пољопривреде у укупној привреди Републике 

Србије предмет овог истраживања су цене и паритети цена пољопривредних производа. 

Циљ истраживања је анализа и предвиђање цена и паритета цена пољопривредних 

производа. Анализа је спроведена за период 1994-2019, а предвиђање за петогодишњи 

период 2020-2024. Представници жита (пшеница и кукуруз) и индустријског биља 

(соја, сунцокрет и шећерна репа) имају стабилан раст цена током периода. Од 

представника воћа цена јабуке опада по стопи 1,7%, док цена малине расте по стопи 

3,16%, а шљиве 1,7%. У оквиру сточарских производа, цена товних свиња и пилића 

опада на годишњем нивоу за 0,21% и 1,63%, док цена крављег млека расте за 2,57%. 

Анализа паритета биљних производа, извршена је према пшеници, а сточарских према 

кукурузу. У периоду предикције се очекује јачање ценовног положаја малине према 

пшеници, док остали биљни производи слабе. Вредност товних свиња и пилића у 

односу на вредност кукуруза опада, а вредност крављег млека расте.  

Кључне речи: анализа, предвиђање, временска серија, стопа промене, АРИМА.  

ANALYSIS AND FORECAST OF PRICES AND PRICE PARITIES OF 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

SUMMARY 

The achieved results of agriculture affect the micro and macroeconomic position of the 

economy. In accordance with the importance of agriculture in the economy of the Republic of 

Serbia, the subject of this research is prices and price parities of agricultural products.  The 

aim of the research is to analyze and predict the prices and price parities of agricultural 

products. The analysis was conducted for the period 1994-2019, and the forecast for the five-

year period 2020-2024. Representatives of cereals (wheat and corn) and industrial plants 

(soybeans, sunflowers and sugar beets) have a steady rise in prices over the period. Among 

fruit representatives, the price of apples is falling at a rate of 1,7%, while the price of 

raspberries is rising at a rate of 3,16$, and plums by 1,7%. Within livestock products, the 

price of pigs and chickens decreased annually by 0.21% and 1.63%, while the price of cow’s 

milk increased by 2.57%. The parity analysis of plant products was performed according to 

wheat, and livestock products according to corn. During the prediction period, the price 

position of raspberries towards wheat is expected to strengthen, while other plant products are 

weak. The value of pigs and chickens in relation to the value of corn decreases, and the value 

of cow's milk increases. 

Key words: analyzing, forecasting, time series, rate of change, ARIMA.  
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1. УВОД 

 

Произвести довољну количину хране за редовну исхрану становништва доминантна је 

људска потреба и снажан је покретач привредне активности савремених 

пољопривредних произвођача (Timmer, 2004.).    

Производња хране кроз историју попримала је различите облике. Данас, иако у 

појединим деловима света представља егзистенцијалну потребу и налази се на 

примитивном нивоу, обликована је достигнућима модерног доба. Главни извор хране, 

неопходне за људски живот, представљају пољопривреда и прехамбрена индустрија,  

(Yuichi и сар. 2011). 

Пољопривредна активност Републике Србије поред примарне улоге у поризводњи 

хране има социо-економску и политичку улогу (Кузман и сар. 2017.). Oсим доприноса у 

стварању укупног друштвеног производа, пољопривреда упошљава велики део 

становништва, највећим делом руралног подручја (Јосиповић, 2018.). Узимајући у 

обзир њен целокупни значај, намеће се потреба за вођењем ефикасне аграрне политике 

која ће кроз подршку активном пољопривредном становништу обезбедити њен убрзани 

развој (Буквић, 2004.). 

Сагледавање значаја пољопривреде једне земље најбоље се огледа кроз њен удео у 

бруто друштвеном производу (БДП), (Mizik, 2011.).  Допринос пољопривреде у 

стварању БДП-а у  Републици Србији се према подацима светске банке у периоду од 

1995-2020. године кретао у интервалу од максималних 18,41% до минималних 5,95%, 

док  је у последњих десет година просечан удео 6,58% (https://data.worldbank.org). 

Квантификовано сагледавање значаја такође није на одмет, апропо томе, према 

спроведеној анкети о структури пољопривредних газдинстава 2018. године утврђено је 
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да се на простору Републике Србије налази 564.541 пољопроривредно газдинство које 

обрађује 3.475.894 хектара, Гавриловић (2020).  

Савремена пољопривредна производња Републике Србије под утицајем је све 

неповољнијих природних производних услова (Mahato, 2014). Последица томе су 

нарушени односи понуде и тражње за пољопривредно-прехрамбреним производима, 

праћени тржишном дестабилизацијом и поремећајима (Adams, 1989).  

 

Нестабилни производно-економски услови пољопривреде Републике Србије 

представљају савремен проблем у доношењу пословних одлука. Одлуке усмерене у 

правцу избора производне струкутре која неће обезбедити максималне производно-

економске ефекте. У вези са наведеним, за креатора производне политике од кључног је 

значаја познавање кретања кључних економских показатеља. Економски показатељи 

коришћени за доношење пословних одлука су апсолутне произвођачке цене 

пољопривредних производа, као и њихови односи (паритети). На бази поређења цена 

које ће се остварити на тржишту и њихових међусобних односа, у довољно дугом 

периоду, може се предвидети кретање у будућности и тиме значајно унапредити процес 

доношења одлука у правцу рационалног или оптималног.  

Предвиђање у пољопривреди има посебан значај у односу на друге области због 

следећих чињеница Новковић (2018):  

1. Пољопривреда је стратешка привредна грана;  

 

2. Пољопривредна производња је веома зависна од климатских фактора, чије је 

понашање у великом степену хеуристичко;  

 

3. Услед нестабилности производње хране, у свету је изражена и нестабилност 

тржишних и ценовних елемената; 

 

4. Процес производње у пољопривреди је дугачак, и нису могуће преоријентације 

производње у кратком року. 
 

За дефинисани проблем, неопходно је користити савремене математичко-статистичке 

методе у анализи досадашњег стања, са акцентом на утврђивање потенцијала на основу 

којих се поуздано могу прогнозирати економски показатељи у блиској будућности.  
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1.1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Коришћењем природних ресурса, пољопривреда, људска делатност производи и 

експлоатише храну. Развој ове гране привреде од фундаменталног је значаја. У вези са 

тим, тежња у истраживању је пружање поуздане квантитативне основе за доношење 

пословних одлука које ће омогућити повећање економских ефеката. Предмет 

истраживања у раду су цене и паритети цена важнијих пољопривредних производа,  а 

циљ је анализа постојећег и предвиђање будућег кретања на простору Републике 

Србије. 

Анализирани производи обухваћени су по гранама пољопривреде. Посматрани 

ратарски производи су: пшеница и кукуруз, представници жита; соја, сунцокрет и 

шећерна репа, представници индустријског биља; јабука, малина и шљива, 

представници воћних врста; кравље млеко, товне свиње и товни пилићи, представници 

сточарства. На основу спроведене анализе временске серије креира се адекватан модел, 

чијом се применом може спровести предвиђање. Осим цена, по истом принципу 

спровешће се и анализа паритета цена. Ово је могуће због тога што се ради о 

релативним показатељима.  

 

Резултати предвиђања могу послужити као повољна основа за креирање аграрне 

политике и доношење пословних одлука на свим нивоима. Као квантитативна основа 

могу се користити и за квалитативну анализу пољопривредне производње 

пољопривредно-прехрамбрених производа у Републици Србији (SWOT анализа). 

 

 

1.2. ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Литературни извори коришћени у истраживању могу се поделити на:  

  

1. Теоријско-методолшка питања, и 

2. Примену квантитативних метода у пољопривреди. 
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Box и Jenkins (1970) дефинишу основе савремених метода коришћених за анализу и 

предвиђање временских серија. Тачније утврђују методе за изградњу, идентификацију, 

прилагођавање и проверу модела временске серије и динамичке системе. 

 

Badums и Ariyo (2011) користећи се групом АRIMА модела предвиђају обрадиве 

површине и укупну производњу кукуруза на територији Нигерије. Податке коришћене 

за поставку модела временске серије користили су из периода од 1970-2005 године.  

 

Brockwell и Davis (2002) стављају акценат на методама и анализи скупова података. Они 

детаљно разрађују алате за изградњу модела стационарних и нестационарних 

временских серија уз коришћење рачунарских пакета. Највише се базирају на ARMA и 

АRIMА моделима, мултиваријантним временским серијама и моделима простора. 

 

Draekar и Reddy (2017) истичу потребу за истраживањима која ће се се базирати на 

предвиђању ценовних елемената. Аутори у свом раду наводе да се развијени модели 

могу користити као инструмент за дефинисање производне политике 

пољопривредника. За утврђивање АRIMА модела користили су кретање месечних цена 

соје у индијским државама у периоду од 2006-2016. године. Крајњи циљ овог 

истраживања је предвиђање кретања цене соје.  

Jadhav и сарадници (2017) године констатују да тржишне информације и 

интервенциони механизми морају бити поткрепљени знањима о садашњним и будућим 

ценама пољопривредних производа. Такође, аутори истичу да очекиване цене морају 

бити интегрални инпут за доношење планских одлука и целокупан процес планирања 

бизниса на пољопривредним газдинствима. Овај закључак потврђује висок ниво 

корелације између планских одлука и расподеле средстава са очекиваним ценама 

пољопривредних производа. Аутори наводе да данас, предвиђање цена 

пољопривредних производа има круцијалну улогу у формирању агроекономске 

политике. Посебно напомињу могућу непоузданост предикционих модела услед 

зависности остварене пољопривредне производње од непредвидивих природних 

услова, у вези са тим дозвољене су флуктуације од 5-10% у зависности од усева.   

Студија је спроведена над ценама квасца, пиринча и кукуруза на територији државе 
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Карнатаке. Временска серија коришћена за прикупљање података о ценама и поставку 

модела обухвата период од 2002-2016. године. Аналитчки алати који се користе за 

предвиђање цена су ARIMA модели и сезонски индекси. Предвиђене цене су сличне  

стварним ценама, у вези са тим ARIMA модели су се у овој студији показали као  добра 

техника за предвиђање варијабли. Аутори посебно наглашавају да снага ARIMA модела 

лежи у чињеници да је овај метод погодан за било коју временску серију, са било којим 

променама и не захтева од „човека“ да бира a-priori вредности било ког параметра. 

Истичу да се ограничење овог модела састоји у томе што захтева дуге временске серије, 

као и друге технике, ни ова технике не гарантује апсолутно тачне резултате. 

 

Koreisha и Pukkila (2012) приказују перформансе малог узорка неколико критеријума за 

одређивање редоследа у утврђивању АRIMА модела упоређујући и користећи 

симулиране и економске податке. Такође, они приказују како критеријум 

ауторегресионог одређивања заосталог белог шума може да се искористи за 

идентификацију јединичних корена у нестационарним процесима. 

 

Manogna и сарадници (2012) настојали су да анализирају низ дневних цена соје на 

северу Паране, у периоду од јануара 2000. године до октобра 2011. године и опишу 

њихово кретање са краткорочним прогнозама. За реализацију постављеног циља 

користили су Box и Jenkins-ову методологију (1976). Крајњи закључак је да АRIMА 

(5,0,0) реагује као најбољи модел за предикцију цена соје.  

 

Младеновић и Нојковић (2015) дају методолошки оквир који се може искористити за 

савремене економетријске анализе временских серија и емпиријске резултате 

моделирања већег броја економских серија. При чему, у сврху анализе стационарних 

временских серија дефинишу класу ARMA, а у сврху анализирања нестационарних 

временских серија класу АRIMА модела. 

 

Мутавџић и сарадници (2016) детерминишу присутне законитости у кретању цена и 

паритета цена пшенице и кукуруза за период од 1994-2014, на бази којих предвиђају 

будуће токове до 2020. године. Применом АRIMА модела аутори утврђују да 
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предвиђене вредности цене пшенице до 2020. године испољавају стабилност, док цене 

кукурза у периоду предвиђања испољавају присутне осцилације.   

 

Мутавџић и сарадници (2017) су анализирали квартално кретање продајних цена 

пшенице и кукуруза у Србији и Републици Српској у периоду 2010-15 године. 

Применом метода односа према општем кварталном просеку резултати су показали да 

су цене житарица у Републици Српској на већем нивоу. 

  

Мутавџић и сарадници (2017а) анализирали су месечна колебања житарица у Србији, 

како би статистички показали који су месеци најповољнији, а који најнеповољнији за 

продају пшенице и кукуруза, односно у којим месецима у години цене пшенице и 

кукуруза постижу свој максимум, односно минимум.  

 

Мутавџић и сарадници (2017б) спроводе компаративну анализу цена жита у Србији и 

Републици Српској.  

 

Такође, анализом и предвиђањем цена пшенице и кукуруза бавили су се Новковић и 

сарадници (2019 и 2019а). Предмет истраживања биле су просечне годишње цене 

пшенице и кукуруза. Циљ истраживања био је да се на бази анализе цене пшенице и 

кукуруза у дужем временском периоду предвиди њихово кретање у будућности. 

Резултати компаративне анализе цене пшенице и кукуруза у Србији у периоду 2002-

2017. година показали су следеће: Просечна годишња цена пшенице износила је 135,30 

ЕУР/тона, а по годинама се кретала у интервалу од 90,50 (2005. године) до 190,85 

ЕУР/тона (2012. године). Цена пшенице показује тенденцију пораста по просечној 

годишњој стопи од 1,34%. Предвиђање показује релативно стабилну цену пшенице, 

која ће се кретати око 139 ЕУР/тона у предикционом периоду (2018-2022. године). 

Просечна годишња цена кукуруза износила 123,90 ЕУР/тона. Као и код пшенице, цена 

кукуруза показује тенденцију пораста, али по знатно вишој просечној годишњој стопи, 

која износи 2,53%. Предвиђање показује да цена кукуруза није стабилна као цена 

пшенице. У предикционом периоду она се креће у интервалу од 127,5 до 134 ЕУР/тона; 

У последње две године цена кукуруза ће се стабилизовати на нивоу од око 132 

ЕУР/тона.  У анализираном временском периоду просечна годишња цена кукуруза била 
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је виша од цене пшенице само у три године. Анализиране 2004. године разлика у цени 

је била веома значајна, 28,34 ЕУР/тона односно 29,6%, 2010. године, разлика у цени је 

износила 11,16 ЕУР/тона, док је 2016. године цена кукуруза била незнатно већа (0,65 

ЕУР/тона). Аутори закључују да долази до смањења разлике у цени пшенице и 

кукуруза. 

 

Nath и сарадници (2019) користећи Box и Jenkins-ов АRIMА присуп у моделирању 

временских серија предвиђају производњу пшенице у Индији, при чему је АRIMА 

(1,1,0) оцењен као најбољи АRIMА модел за ову студију. Резултати прогнозе показали 

су да ће годишња производња пшенице расти 2026-27. године.  

 

Новковић и сарадници (2019б) користећи оквире савремених АRIMА модела, 

предвиђају паритете важнијих повртарских култура на територији Републике Србије. 

Паритети су постављени у односу на цену пшенице, која је, како аутори наводе, одувек 

била референтна тачка у формирању цена осталих пољопривредних производа. За само 

анализу користе основне постулате модерне дескриптивне статистике. 

 

Padhan (2012)  истичући важност пољопривредног сектора за целокупну индијску 

економију кроз његов допринос у стварању бруто друштвеног производа, користећи се 

групом АRIMА модела предвиђају годишњу продуктивност пољопривредних усева на 

подручју територије дражве Индије. Продуктивност пољопривредних усева у директној 

је корелацији са годишњом количином падавина, коришћеним ђубривима и 

пестицидима, оптималним температурама за физиолошки раст и развој као и 

субвенцијама пруженим пољопривредним произвођачима. Сходно томе, аутор истиче 

да разне уни и мулти-варијантне временске серије могу бити искоришћене за 

предвиђање таквих променљивих. У овом раду, АRIMА модели искоришћени су за 

предвиђање продуктивности 34 различита пољопривредна производа. За формирање 

временске серије коришћени су подаци од 1950-2010. године, док је период предикције 

обухватио 5 година, почев од 2011. године. Аутор закључује да су АRIMА модели 

погодни за коришћене над временским серијама у којима је присутна стационарност. 

Стационарност серије у овом раду је проверена ADF тестом (The Augmented Dickey 

Fuller тест).  
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Panasa и сарадници (2017) испитују месечне цене кукуруза помоћу групе АRIMА 

модела како би утврдили најефикаснији модел за анализу месечних цена кукуруза. При 

чему долазе до закључка да је најефикаснији модел АRIMА (2,1,1), што је утврђено на 

бази поређења различитих критеријума за избор модела и дијагностичких тестова. Они 

истичу да боље разумевање ценовне ситуације пољопривредних производа могу 

олакшати пољопривредницима и крајњим корисницима да воде оптималну економску 

политику. 

 

Sharma и сарадници (2014) истичу значај анализе цена за формулисање здраве 

пољопривредне политике. Они истичу да флуктуације у тржишним кретањима 

имплицирају нестабилности цена, као и то да је таква анализа корисна 

пољопривредницима како би одлучили о оптималном времену за пласман њихових 

производа на тржиште. Они су анализирали цену соје за период од 12 година (2000-01. 

до 2011-12.). Најбоље перформасе за анализу и предвиђање имао је Box и Jenkins-ов 

модел АRIMА (1,1,1). Такође истичу да се развијени модел може користити и као 

инструмент политике произвођача и продавца. 

 

Shyian и сарадници (2021) постављају оквир за предвиђање продајне цене млека које 

производе и продају пољопривредни произвођачи за потребе украјинског тржишта 

сировог млека. База методолошког оквира је на конструкцији модела над временском 

серијом која приказује промену цена млека и појединих млечних производа у периоду 

од 2017-2019. године, са потребом предвиђања за период од шест месеци. За поставку 

предикционог модела коришћена је група ARIMA модела, узимајући у обзир и степен 

корелације који је присутан између промене цене млека и анализираних млечних 

производа. Резултат су предвиђене продајне цене млека за период од Јануара до Јуна 

2020. године. Aутори констатују недостатак који се односи на униформност у промени 

продајних цена током периода.  Новитет самог рада односи се на стварање модела за 

предвиђање продајне цене млека, узимајући у обзир и корелацију са ценама млечних 

производа, временским кашњењем и уделом цене млека у цени готових производа од 

млека. Добијене предикционе цене су упоређене са стварним ценама насталим током 
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периода и утврђене су минималне разлике између њих, чиме се доказује адекватност 

примењеног модела. 

 

1.3. РАДНА ХИПОТЕЗА 

 

Приликом формулисања предмета и циља истраживања пошло се од следећих 

хипотеза: 

1) Примењене методе дескриптивне и аналитичке статистике су адекватне за 

испитивање цена и паритета цена пољопривредних производа. 

 

2) Методе дескриптивне и аналитичке статистике подобна су основа за предвиђање 

економских појава у пољопривреди. 

 

3) Примена креираних модела предвиђања обезбедиће поуздану предикцију 

анализираних обележја и омогућити практичну примену добијених резултата. 

 

4) Резултати квантитативне анализе и предвиђања обезбедиће побољшање 

менаџмента пољопривреде на микро и макро нивоу. 

 

5) Предвиђање економских показатеља ће допринети квалитетнијем макро и микро 

планирању развоја пољопривредне производње у Републици Србији.  

 

1.4. МЕТОД РАДА И ИЗВОР ПОДАТАКА 

 

За потребе реализације дефинисаног предмета и циља  истраживања користе се 

савремене квалитативне и квантитативне методе анализе и предвиђања. 

Паритети цена показују релативни економски (ценовни) положај појединих 

пољопривредних производа на тржишту. Паритет ће се за све производе утврђивати 

према цени пшенице, као традиционално најважнијем хлебном житу. За анализу 

сточарских производа битан је паритет цена сточних производа према кукурузу, као 

најзначајнијој сировини за сточарску производњу. 
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Алати дескриптивне анализе коришћени су за посматрање цена од 2002-19. године, а 

паритета цена од 1994-2019. године. 

Предикциони период цена и паритета цена посматраних линија производње је од 2020-

2024. године. За предвиђање паритета цена пољопривредних производа користи се 

група ауторегресионих модела покретних просека за интегрисане временске серије 

(ARIMA - Autoregressive Integrated Moving Average - модели). Предвиђање цена 

спроводи се методом екстраполације на основу израчунате просечне стопе промене 

појаве у анализираном периоду.  

Стопа промене показује просечну годишњу релативну промену појаве у анализираном 

временском периоду. Израчунава се директно из апсолутних података анализиране 

временске серије применом израза: 

1

1

1

















n
nG

 

и просечна стопа промене: 

     100*)1(  Gr  

Где је: 

 

 r = просечна годишња стопа промене 

G = просечни годишњи индекс промене 

Y1 = апсолутна вредност појаве првог члана временске серије (у првој години) 

Yn = апсолутна вредност појаве последњег члана временске серије (у последњој 

години) 

n = дужина временске серије (број година). 

 

Подаци о ценама пољопривредних производа преузети су из базе Републичког завода за 

статистику Србије. Паритети цена израчунати су путем интерног обрачуна аутора.  
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2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

У оквиру поглавља „Резултати истраживања“, извршен је преглед најважнијих 

природних и друштвено-економских услова пољопривредне производње Републике 

Србије. Акценат резултата истраживања је на приказу законитости утвређених 

дескриптивном анализом цена и паритета цена пољопривредних производа и приказ 

резултата предикционих модела обрађених обележја.  

2.1. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

Мисија пољопривредних газдинстава је производња хране и других пољопривредних 

производа који се користе као инпути у прехамбреној, хемијској и фармацеутској 

индустрији. Новковић и сар. (2016) изводе закључак да делатност пољопривредних 

газдинстава има превасходно производни карактер, иако делом својих активности 

обезбеђује пружање производних/непроизводних услуга. 

У ширем смислу, према наводима Родић и сар. (2006) пољопривредну делатност чине 

три производње: 

1. Биљна производња, 

2. Сточарска производња, и  

3. Прерада пољопривредних производа. 
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У вези са тим, важно је истаћи став Новковић и сар. (2016) да се према критеријуму 

сличности производног процеса, производње могу груписати, односно поделити на 

производне гране. 

Биљну производњу, као гране производње чине: ратарство, повртарство, воћарство, 

виноградарство, ливадарство и пашњарство. Сточарску производњу гране: говедарство, 

овчарство, свињарство, живинарство, коњарство, козарство, рибарство и пчеларство. 

Гране производње које се баве примарном прерадом пољопривредних производа могу 

се дефинисати као гране пољопривредне производње, с тим што виши нивои 

финализације спадају у домен прехрамбрених или индустријских грана. 

Вредносно изражена структура (обим) пољопривредне производње у последњој 

анализираној години Републичког завода за статистику 2019, Гавриловић (2020),  

указује да, у укупној новоствореној вредности пољопривреде, грана биљне производње 

учествује са 66%, а сточарска са 34%, при чему закључују да је остварен мањи нето 

индекс физичког обима пољопривредне производње за 1,2%.  

На графикону 1 приказан је просечан удео  пољопривредних грана у укупној вредности 

пољопривредне производње за период 2009-2019. године. 

 

извор: обрачун аутора. 

Осим увида у последњу анализирану годину важно је посматрати и вишегодишње 

просеке. Удео биљне производње просечно је на нивоу од 67%, сточарске производње 

67%

30%

3%

Графикон 1. Просечан удео грана у укупној вредности пољопривредне 

производње Републике Србије у периоду 2009-2019. 

Биљна производња

Сточарска производња

Пољопривредне услуге
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30%, док је допринос пољопривредних услуга свега 3%,  што потврђује стационарност 

удела током периода. 

Радна снага за обављање пољопривредне делатности од пресудног је значаја. Обим и 

структура расположиве радне снаге спадају у факторе од утицаја на динамику 

структурних промена у пољопривреди и њен укупни развој. Овакав закључак оправдан 

је крајњом реализацијом свих активности које су усмерене ка подстицању развоја 

пољопривреде, а спроводи их радна снага. За утврђивање стварних капацитета радне 

снаге основни проблем представља потцењивање, односно не пријављивање и не 

евидентирање радне снаге, посебно малих газдинстава, старих и младих лица.  

Богданов и сар. (2012) истичу основне специфичности рада у пољопривреди: 

 Чланови газдинстава имају неравномерно ангажовање у пољопривредним 

активностима током године, 

 Рад у пољопривреди носиоцима газдинстава представља повремену активност, 

 Пољопривредни радни врхови захтевају ангажовање великог броја радне снаге у 

кратким временским интервалима. 

Укупно запослена радна снага у пољопривреди, према наводима Богданов и сар. (2014), 

налази се на 631.552 пољопривредна газдинства, док је укупно ангажовано на сталним 

и повременим пословима 1.442.628 лица, према спроведеном попису 2012. године.  

За обављање пољопривредне производње неопходно је располагати одређеним 

средствима за производњу и радном снагом. Основ пољопривредне производње је 

земљиште. Земљиште као категорија која предствља уједно средство за рад и предмет 

рада, представља насложенији и најразноврснији екосистем на свету и извор је чак 

98,8% хране човечанству, Kopittke и сар. (2019).   

Функција земљишта као предмета рада  подразумева  да се обрадиве пољопривредне 

површине користе за добијање биљних и сточарских производа, а необрадиве за 

испашу стоке, производњу рибе и сакупљање бројних биљних и животињских 

производа. Земљиште као средство за рад има своје природне карактеристике 

неумноживост, непокретљивост, незаменљивост и неутрошивост, Родић и сар. (2006), а 
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за разлику од других средстава за рад није производ људске активности, условно се не 

амортизује и има своју употребну и прометну вредност. 

Шеварлић (2015) констатује да Република Србија поседује 5.346.597 хектара 

расположивог пољопривредног земљишта. У укупној структури доминира КПЗ 

(коришћено пољопривредно земљиште) са 64,3% и заједно са некоришћеним 

пољопривредним земљиштем (7,9%), чини 72,2% расположивог пољопривредног 

земљишта, остатак чине површине под шумама (19,1%) и остало земљиште (8,7%).  

Поповић (2012) наводи да је сточарство „локомотива развоја пољопривреде“, међутим 

сведочи и великој кризи која разара сточарство Републике Србије. Поповић истиче да је 

погоршању сточарске производње допринело премештање центра производње са 

задруга и пољопривредних комбината, у процесу приватизације, на пољопривредна 

газдинства, при чему је присутна негативна селекција, тј смањење броја газдинстава 

која се баве сточарском производњом.  

Заступљеност и развијеност сточарства може се мерити путем броја условних грла (УГ) 

по јединици коришћене пољопривредне површине (УГ/ha). Према Поповићу (2012), 

Република Србија има просечну густину сточарске производње од 0,6 УГ/ha, при чему 

истиче да постоји различитост у просторној алокацији грла. Према попису спроведеном 

2012. године, од укупног броја условних грла (2.019.889) 36,7% чине свиње, 34,7% 

говеда, 18,1% живина, овце 8,6%, козе 1,1% и остала стока 0,8%.  

Обзиром да се у овом мастер раду тумачи и грана воћарске производње, неопходно је 

поменути и њене основне карактеристике.  

Кесеровић и сар. (2012) истичу да је Република Србија водећи произвођач воћа у 

региону. Код појединих воћних врста Република Србија постаје произвођач у светским 

размерама. Основна предност садржана је у квалитету произведеног воћа и грожђа, што 

га чини конкурентним и пожељним на тржишту. Кључни проблем у развоју воћарске 

производње представља образовање радне снаге и ниска опремљеност средствима 

механизације. Укупне површине под воћњацима простиру се на 163.310 хектара без 

површина под јагодом, односно на 4,8% површина укупног пољопривредног земљишта, 

Кесеровић и сар. (2012).   
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2.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

 

У оквиру овог поглавља анализирају се и предвиђају цене важнијих група 

пољопривредних производа Републике Србије. На бази званичних статистичких 

података, анализиране групе пољопривредних производа су: 

1. Жита, 

2. Индустријско биље, 

3. Воће и 

4. Сточарски производи. 

У оквиру сваке групе обухваћени су значајнији представници. 

 

2.2.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА ЖИТА 

 

У овом поглављу анализира се и предвиђа цена значајнијих представника жита. 

Посматрани представници су: 

1. Пшеница и 

2. Кукуруз. 

Житарице традиционално представљају водеће пољопривредне производе у већини 

земаља. За највећи део становништва оне су још увек главни извор хране. Стевановић и 

сар. (2012)  закључују да житарице представљају основ дневног оброка већине 

становништва, односно 50% његове енергетске вредности. Посебно наглашавају став 

Ђоровић и сар. (2006) да житарице имају пресудну улогу у интензивној говедарској 

производњи и да су врло важан инпут у индустријској преради.   

У већини земаља у свету, пшеница и кукуруз су значајни представници жита и 

заузимају висок удео у пољопривредним површинама.  Традиционално, сматрају се 

синонимом за пољопривредну производњу. Посебно важну улогу  имају у руралним 

подручјима за справљање хлеба и исхрану стоке, док у развијенијим крајевима, где 
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постоји могућност производње тржишних вишкова, представљају значајан елемент 

тржишне размене.  

Како је кроз историју дошло до модернизације техникe и технологијe, тако и 

производња пшенице и кукуруза добија свој замајац. Данас, економски развој и 

природна селекција довели су до повећања приноса. Повећањем засејаних површина, 

заједно са поменутим достигнућем, обезбеђује се осим задовољења сопстевних потреба 

и значајан део тржишних вишкова. 

Пшеница (Triticum aestivum L.) једна је од најстаријих једногодишњих култивисаних 

житарица, узгаја се више од 10.000 година у Ираку, Кини и Египту, док је на просторе 

источне Европе доспела 5.000 година касније. Дончић и сар. (2019) истичу њену високу 

нутритивну вредност потковану садржајем угљених хидрата и протеина. Према 

стандарду о квалитету постоје три класе пшенице, „А I“, „А II“, „А III“ класа пшенице. 

А I класа мора имати најмање 76 kg/hl хектолитарске масе, највише 0,5% стеничавих и 

1,0% покварених зрна, док садржај протеина минимално мора бити 13% 

(https://www.paragraf.rs) . Постоје бројне сорте и варијетети пшенице, који јој пружају 

да буде распрострањена широм света. Основа томе лежи у постојању озимих и јарих 

(пролећних) сорти пшенице. Озиме сорте пшенице се сеју у предзимском периоду, а 

јаре у пролећном. Јаре сорте пшенице имају краћи период вегетације од зимских, али 

уједно су отпорније на сушу и високе температуре. Узимајући у обзир њен значај, као 

водећој хлебној житарици, аграрна политика својим мерама тежи развитку производње 

пшенице и тиме обезбеђењу прехамбрене сигурности становништва,  Игњатијевић и 

сар (2018).   

Кукуруз ( Zea mays L.), у свету препознатљив као сточно жито, пореклом је из Северне 

Америке и његови фосилни остаци стари су око 4.500 година, Бабић и сар. (2012), у то 

време узгајали су га Индијанци дуж реке Рио Гранде, Влаховић (2015).  У Европу је 

донет 1493. године након открића Америчког континента. Привредни значај кукуруза 

лежи у својствима саме биљке и разноврсности њене употребе, тј. могућност употребе 

целе биљке даје посебан економски значај кукурузу. Према стандарду о квалитету 

постоје две класе кукуруза, „А“ и „B“. Кукуруз „А“ класе мора испуњавати услове који 

подразумевају 65 kg/hl хектолитарске масе, 4% ломљеног зрна, 2% примеса страног 
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порекла, 2% дефектних зрна и 1% нагорелих зрна (https://www.paragraf.rs). Кукуруз се 

може гајити као редован и као пострни усев, а може бити намењен производњи кокица 

(кокичар), може се користити за силажу (силажни кукуруз), меркантилни кукуруз (за 

сточну храну), шећерац (намењен људској исхрани) и сл. Укрштањем различитих 

линија (врста) кукуруза данас постоје хибриди кукуруза. Сви хибриди кукуруза 

разврстани су међународним бројевним ознака у ФАО групе зрења, зависно од дужине 

вегетационог периода. Утврђене су ФАО групе од ФАО групе 100 (најраностаснији 

хибриди, период вегетације 90 дана), затим ФАО 200, ФАО 300... до ФАО групе 1000, 

при чему је разлика у ФАО групама од по 10 дана у периоду вегетације. Према 

наводима Илић и сар. (2016), кукуруз је један од најважнијих светских „кеш“ житарица, 

с тога му мерама аграрне политике треба пружити посебно место у пољопривредној 

производњи. 

Значајност пшенице и кукуруза за пољопривреду Републике Србије може се сагледати 

на основу графичког приказа 2 и 3, кретања укупног приноса (годишња производња) и 

пожњевених површина у последњих десет година (2011-2020.). 

 
 Извор:РЗС. 

2,61 2,40 2,69
2,39 2,43

2,88

2,28

2,94
2,53

2,87

6,48

3,53

5,86

7,95

5,45

7,38

4,02

6,96

7,34
7,87

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2010 2012 2014 2016 2018 2020

У
к

у
п

а
н

 п
р

и
н

о
с 

у
m

il
 t

Године

Графикон 2. Укупан принос пшенице и кукуруза 2011-2020. 

Пшеница

Кукуруз



Мастер рад,    Вељко Шарац дипл. аекон. 

 

18 
 

Утврђена је широк интервал варијације укуног приноса кукуруза од минималних 3,53 

милиона тона (2012), до максималних 7,95 милиона тона (2014). Укупан принос 

пшенице је на стабилном нивоу и просечно је износио 2,6 милиона тона. 

На графичком приказу 3 утврђен је стабилан ниво површина под кукурузом и 

пшеницом. Просечне површине под пшеницом су 0,6 милиона хектара, док су под 

кукурузом 0,99 милиона хектара. 

 
Извор: РЗС. 

Дескриптивном анализом обухваћене су цене у периоду 2002-2019. Све цене су 

изражене у еурима по средњем курсу Народне Банке Србије за конкретну годину. 

Период предикције траје пет година, односно 2020-2024. године. 

Напоменути поступак је извршен како би се отклонио негативан утицај кретања цена 

под утицајем инфлације и тиме донели погрешни закључци.  

Важно је истаћи да се у овом мастер раду не оспорава значајност осталих представника 

жита. 
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2.2.1.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ ПШЕНИЦЕ 

 

На графикону 4 приказано је кретање цене пшенице у периоду од 2002-2019. године. 

Цена пшенице исказана је у EUR/kg.   

 

 Извор:РЗС. 

 

Закључује се приближно идентична вредност цене на почетку (0,11 (2002), 0,13 (2003) 

EUR/kg) и крају посматраног периода (0,14 (2018), 0,15 (2019) EUR/kg), са нагласком 

раста на крају периода. Значајније девијације присутне су у периоду 2008-2012. године, 

када цена достиже свој максимум 0,19 EUR/kg (2008), а минимум 0,09  EUR/kg (2009), 

(табела 1). Пшеница, након пада цене (2009), остварује раст у периоду од 2010-2012. 

године, затим стагнацију и опадање 2013-2016., тако да при крају посматраног периода 

прелази у благи раст. 

 

Табела 1.  Дескриптивна анализа цене пшенице у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације % 

(CV) 

Просечна стопа 

промене % 
Минимум Максимум 

Пшеница 0,09 0,19 0,14 21,62 1,72 
извор: обрачун аутора. 
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Просечна цена пшенице у посматраном периоду износи 0,14 EUR/kg, уз присутан 

варијабилитет током периода (CV 21,62%). Израчуната просечна стопа промене 

позитивног је карактера и указује раст цене на годишњем нивоу од 1,72%. 

 

Табела 2.  Предвиђене цене пшенице за период од 2020. до 2024. године. 

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 0,14 0,15258 0,155204 0,157874 0,160589 0,163351 
извор:обрачун аутора 

 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене пшенице у Табели 2, за период од 2020. до 2024. године. 

Резултат процеса екстраполације, утицајем позитивне стопе промене имплицира раст 

цене пшенице током периода. У последњој години предикционог периода (2024) цена 

достиже ниво од 0,163351 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. годину већа је од 

израчунатог вишегодишњег просека (0,14 EUR/kg) за 16,67%.  
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2.2.1.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ КУКУРУЗА 

 

 

На графикону 5 приказано је кретање цене кукуруза у периоду од 2002-2019. године. 

Цена кукуруза исказана је у EUR/kg.   

 

 Извор:РЗС. 

 

Може се закључити раст цене кукуруза на крају (0,12 (2019, 2018) EUR/kg) у односу на 

почетак анализираног периода (0,09 (2002), 0,10 (2003) EUR/kg). Изражене осцилације 

цене кукуруза присутне су од 2004. до 2012. У том периоду, цена се креће од 

минималних 0,08 EUR/kg (2005), до максималних 0,18  EUR/kg (2012), (табела 3). 

Кукуруз, након пада цене (2009), остварује раст у периоду од 2009-2012. године, затим 

стагнацију и опадање 2012-2014. године, тако да при крају анализираног периода остаје 

на ценовном нивоу од 2014. године (око 0,12 EUR/kg) , при благом паду у последњим 

годинама периода (2018-19).  

 

Табела 3.  Дескриптивна анализа цене кукуруза у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Кукуруз 0,08 0,18 0,12 21,84 1,69 
           извор: обрачун аутора. 
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Графикон 5. Кретање цене кукуруза 2002-2019. 

Кукуруз



Мастер рад,    Вељко Шарац дипл. аекон. 

 

22 
 

На основу резултата приказаних у табели 3, просечна цена кукуруза у посматраном 

периоду износи 0,12 EUR/kg, уз присутан варијабилитет током периода (CV 21,84%).  

Израчуната просечна стопа промене позитивног је карактера и указује раст цене на 

годишњем нивоу од 1,69%.  

 

Табела 4. Предвиђене цене кукуруза за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 0,12 0,122028 0,12409 0,126187 0,12832 0,130489 
извор:обрачун аутора 

 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене кукуруза у табели 4, за период од 2020. до 2024. године. 

Резултат процеса есктраполације, утицајем позитивне стопе промене имплицира раст 

цене кукуруза током периода. У последњој години предикционог периода (2024) цена 

достиже ниво од 0,130489 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. годину већа је од 

израчунатог вишегодишњег просека (0,12 EUR/kg) за 8,04%. 
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2.2.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА ИНДУСТРИЈСКОГ БИЉА 

 

У оквиру наредног поглавља анализира се и предвиђа цена значајнијих представника 

индустријског биља у  Републици Србији. Посматрани представници су: 

1. Соја, 

2. Сунцокрет и  

3. Шећерна репа. 

Пољопривредни усеви се најчешће категоришу као извор хране за човека или инпут за 

индустрију, у зависности од тога за шта се користе. Група пољопривредних производа 

који се користе за стварање готових производа високе економске вредности, а могу се 

користити и у људској исхрани назива се индустријско биље. Обзиром на разноврсну 

употребу пољопривредних производа/усева како у исхрани и даљој преради, подела се 

не може прихватити условно.  Нови развоји у различитим научним областима, као и 

забринутост потрошача за животну средину уз савремене пољопривредне политике, 

условљавају развој техника и технологија за производњу нових производа од 

пољопривиредних сировина и тиме шире групу производа 'индустријско биље', 

Diamantidis и сар. (2000).  

Соја (Glycine max L.) води порекло из Кине и спада међу најстарије гајене биљке, гаји 

се од око 3000 г.п.н.е,. Развитком поморског саобраћаја у 18-ом веку доспева у Европу 

и Америку, Хрустић и сар (1998). Припада породици Fabaceae и представља једну од 

најраспрострањенијих махунарки у свету. Значај има у индустрији сточне хране, али се 

од ње добијају и важни производи за исхрану људи, Влаховић (2015). Сојино зрно 

садржи 36-48% протеина, 17-26% уља и више од 20% безазотних екстрактивних 

материја. Усев је који  „краси“ плодоред и омогућава његову синхронизацију. 

Захваљујући квржичним бактеријама рода Rhizobium, које се природним путем 

развијају на њеном корену, врши се процес азотофиксације при чему сваке године 

може да „веже“ за земљиште до 300 килограма азота по хектару, што значајно смањује 

трошкове ђубрења наредног усева. Соја се одликује широким ареалом гајења, услед 

постојања великог броја сорти. Најчешће су сорте груписане према дужини вегетације 
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у ране (група 0), средње ране/касне (група I) и касне сорте (група II) соје, Ђорђевић и 

сар. (2012).   

Сунцокрет (Helianthus anuus L.)  пореклом је из Северне Америке, у Европу je донет у 

16 веку, Миклич и сар. (2008). Производња сунцокрета представља важан сегмент 

светског тржишта. У свету се производе два основна типа сунцокрета: (1) уљани тип – 

намењен производњи уља и (2) конзумни тип -  намењен исхрани људи и птица, 

Кнежевић и сар. (2010). Уљани тип је главни извор уља намењеног људској исхрани, 

док је неуљани тип познат као проетински, Балалић и сар. (2013). Семе сунцокрета 

садржи 35-50% сировог уља, сирових протеина 16-20% и 24-30% љуске. Основни 

разлог за производњу сунцокрета је производња уља, сунцокретове погаче и сачме, и 

употреба сунцокретове главе или силираног сунцокрета у исхрани стоке, Влаховић 

(2015). Сунцокрет се у свету посебно користи и као украсна биљка, при чему 

представља инспирацију великом броју уметника. 

Шећерна репа (Beta vulgaris L.) представља једну од најпродуктивнијих гајених биљака 

узимајући обзир њен потенцијал за принос. Спада у двогодишње биљне врсте из 

породице Chaenopodiaecae које у првој години стварају задебљали корен (шећерну 

репу) и лисну розету, а у другој цветно стабло, цвет, плод и семе, Станаћев (1979). У 

свету постоји велики број сорти шећерне репе које се међусобно разликују по 

биолошким и економским особинама, при чему је најчешћа подела сорти на приносне, 

шећернате и нормалне сорте, Станаћев (1979). Основна сврха у производње шећерне 

репе је производња  шећера, што није био случај у праисторијско време, Ковачев и сар. 

(2008). Шећерна репа садржи око 75% воде, 16-18% шећера, 5-6% целулозе, а остатак 

чине остале материје. Спада у „калиофилне“ биљке и велики је потрошач минералних 

ђубрива, односно исхрани шећерне репе треба посветити пажњу у правцу правилности, 

јер је у директној пропорцији са саджајем шећера.     

Значајност соје, сунцокрета и шећерне репе за пољопривреду Републике Србије може 

се сагледати на основу графичког приказа 6 и 7,  кретања укупног приноса (годишња 

производња) и пожњевених површина у последњих десет година (2011-20 год.). 
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 Извор: РЗС. 

У посматраном периоду укупан принос соје и сунцокрета је на стабилном нивоу, при 

чему је просечно за соју износио 0,53, а сунцокрет 0,55 милиона тона. Укупан принос 

шећерне репе био је подложан осцилацијама током периода, максималан је на нивоу од 

3,51 (2014), а минималан 2,02 милиона тона (2020).  

 
 Извор: РЗС. 
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Графикон 6. Укупан принос соје, сунцокрета и шећерне репе 

2011-2020. 
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Графикон 7. Пожњевена површина соје, сунцокрета и шећерне 

репе 2011-2020. 
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Утврђује се раст површина под сојом и сунцокретом током периода, при чему су 

максималне површине соје 236,80 (2020), а минималне 154,20 хиљада хектара (2014), 

максималне површине под сунцокретом су 239,10 (2018), а минималне 166,20 хиљада 

хектара (2015). Површине под шећерном репом током периода су у благом паду и 

просечно износе 53,22 хиљаде хектара.  

Дескриптивном анализом обухваћене су цене у периоду 2002-2019. годинe. Све цене су 

изражене у еурима по средњем курсу Народне Банке Србије за конкретну годину. 

Период предикције траје пет година, од 2020-2024. године. 

Напоменути поступак је извршен како би се отклонио негативан утицај кретања цена 

под утицајем инфлације и тиме донели погрешни закључци.  

Важно је истаћи да се у овом мастер раду не оспорава значајност осталих представника 

индустријског биља. 
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2.2.2.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ СОЈЕ 

 

На графикону 8 приказано је кретање цене соје у периоду од 2002-2019. Цена соје 

исказана је у  EUR/kg.   

 
Извор: РЗС. 

Може се закључити ценовни раст током периода уз периодичне осцилације, при чему је 

дошло до повећања на крају (0,29 (2019), 0,30 (2018) EUR/kg ) у односу на почетак (0,22 

(2002), 0,20 (2003) EUR/kg) временске серије. Карактеристична промена цене  одвијена 

је у 2007. години када долази до ценовог раста на ниво од 0,29  EUR/kg, у односу на 

2006. годину када је цена била на нивоу од 0,19 EUR/kg, који се задржава до краја 

периода.  У периоду од 2010. до 2014. године, изражена је девијација цене при којој 

2012. године долази до ценовног максимума соје 0,53 EUR/kg, док је 2004. године 

остварен минимум 0,17 EUR/kg (табела 5). На крају периода, цена соје се налази на 

стабилном ниво, без приметних осцилација. 

Табела  5.  Дескриптивна анализа цене соје у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Соја 0,17 0,53 0,29 29,01 1,86 
 Извор:обрачун аутора. 
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Графикон 8. Кретање цене соје 2002-2019. 
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На основу резултата исказаних у табели 5, израчуната просечна цена соје у 

посматраном периоду износи 0,29 EUR/kg, уз присутан варијабилитет обележја током 

периода (CV 29.01%). Израчуната просечна стопа промене позитивног је карактера и 

указује раст цене на годишњем нивоу од 1,86%. 

Табела 6. Предвиђене цене соје за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 0,29 0,295394 0,300888 0,306485 0,312185 0,317992 
извор: обрачун аутора 

. 

 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене соје у табели 6, за период од 2020. до 2024. године. 

Резултат процеса екстраполације, утицајем позитивне стопе промене имплицира раст 

цене соје током периода. У последњој години предикционог периода (2024) цена 

достиже ниво од 0,317992 EUR/kg. Предвиђена цена соје за 2024. годину већа је од 

израчунатог вишегодишњег просека (0,29 EUR/kg) за 8,8%. 
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2.2.2.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ СУНЦОКРЕТА 

 

На графикону 9 приказано је кретање цене сунцокрета у периоду од 2002-2019. године. 

Цена сунцокрета исказана је у EUR/kg.  

 

 
Извор: РЗС. 

Закључује се константна варијабилност серије уз осетну разлику у нивоу ценовног 

обележја на почетку (0,20 (2002), 0,18 (2003) EUR/kg) и крају периода (0,23 (2018), 0,24 

(2019) EUR/kg), при чему је ниво на крају периода са тенденцијом раста. У периоду од 

2006-2012. године присутне су ценовне осцилације. Цена сунцокрета достиже 

максимум у 2012. години 0,46 EUR/kg, док је минимална цена сунцокрета остварена у 

2004. години 0,16  EUR/kg (табела 7).  Целокупан подпериод дефинише амплитудни 

раст и пад цена. На крају посматраног периода од 2014. до 2019 године, смањује се 

осцилација серије на прихватљив ниво раста и пада цене у интервалу од 0,23 - 0,30 

EUR/kg. 

 

Табела 7. Дескриптивна анализа цене сунцокрета у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Сунцокрет 0,16 0,46 0,25 30,49 1,11 
извор: обрачун аутора.  
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На основу резултата исказаних у табели 7, просечна цена у посматраном периоду 

износила је 0,25 EUR/kg, уз присутан варијабилитет обележја током периода (CV 

30,49%). Израчуната просечна стопа промене позитивног је карактера и указује раст 

цене на годишњем нивоу од 1,11%. 

Табела 8. Предвиђене цене сунцокрета за период од 2020. до 2024. године. 

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 0,25 0,24264 0,245309 0,248007 0,250736 0,253494 
извор: обрачун аутора. 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене сунцокрета у табели 8, за период од 2020. до 2024. године. 

Резултат процеса есктраполације утицајем позитивне стопе промене имплицира раст 

цене сунцокрета током периода. У последњој години предикционог периода (2024) 

цена достиже ниво 0,253494 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. годину већа је од 

израчунатог вишегодишњег просека (0,25 EUR/kg) за 1,37%. 
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2.2.2.3. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ ШЕЋЕРНЕ РЕПЕ 

 

На графикону 10 приказано је кретање цене шећерне репе 2002-2019 године. Цена 

шећерне репе исказана је у EUR/kg.  

 
Извор: РЗС. 

Закључује се приближно идентичан ниво на почетку (0,029 (2002), 0,027 (2003) 

EUR/kg), и крају (0,03 (2019), 0,03 (2018) EUR/kg) периода.  Изражена осцлиција 

ценовног обележја присутна је у временском раздобљу од 2008. до 2014. године. У 

посматраном подпериоду цена 2010. године опада на свој минимални ниво од 0,024 

EUR/kg, да би 2013 била на максималном нивоу од 0,040 EUR/kg (табела 9). У периоду 

од 2014. до 2017. године цена расте у интервалу од 0,027-0,035 EUR/kg , да би у 2018. 

години доживела пад и стабилан ниво, као што је и напоменуто. 

 

Табела  9. Дескриптивна анализа цене шећерне репе у Србији 2002-2019. 

Производ 

Интервал 

варијације 
Просек 

Коеф. 

варијације % 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Мин. Макс. 

Шећерна репа 0,024 0,040 0,031 15,73 0,63 
извор:обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 9, просечна цена шећерне репe у 

анализираном периоду износи 0,031 EUR/kg, уз присутан варијбилитет (CV 15,73%). 

0,029

0,027

0,026

0,025

0,029

0,030

0,033

0,028 0,024

0,038

0,040

0,040

0,030
0,027

0,033

0,035

0,030
0,032

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Ц
ен

а
 у

 E
U

R
/k

g
 

Године

Графикон 10. Кретање цене шећерне репе

Шећерна 

репа



Мастер рад,    Вељко Шарац дипл. аекон. 

 

32 
 

Израчуната просечна стопа промене позитивног је карактера и указује раст цене на 

годишњем нивоу од 0,63%. 

Табела 10. Предвиђене цене шећерне репе за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 0,031 0,030189 0,030379 0,030571 0,030763 0,030957 
извор: обрачун аутора. 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене шећерне репе у табели 10, за период од 2020. до 2024. 

године. Резултат процеса екстраполације, утицајем позитивне стопе промене 

имплицира раст цене шећерне репе током периода. У последњој години предикционог 

периода (2024) цена достиже ниво од 0,0309957 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. 

годину на нивоу је израчунатог вишегодишњег просека (0,031 EUR/kg).  
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2.2.3. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА ВОЋА 

 

У оквиру наредног поглавља анализира се и предвиђа цена значајнијих представника 

воћарске производње Републике Србије. Посматрани представници су: 

1. Јабука, 

2. Малина и  

3. Шљива. 

У савременој исхрани воће има значајну улогу. Воће и воћни производи осим дела, 

могу чинити и цео оброк. Богат садржај витамина и минерала обезбеђује лековито и 

превентивно дејство, што наглашава потребу за производњом и потрошњом воћа у 

савременом-урбаном свету који се одликује деградацијом услова за живот.  

Производња воћа једна је од важнијих грана пољопривредне производње Републике 

Србије. Подручја са неповољним производним условима већини линија производње 

представљају природну препреку, док за развој воћарске производње природни 

потенцијал, Кесеровић и сар. (2012), што оправдава став Кљајића и сар. (2014) да у 

брдско-планинским подручјима, која су велики део производног подручја Републике 

Србије, производња воћа обезбеђује значајно виши ниво профитабилности у односу на 

друге производње. Дуга традиција у производњи малине, јабуке и шљиве један је од 

разлога зашто су ове воћне врсте важне за укупну производњу воћа у Републици 

Србији, Кесеровић и сар. (2012).  Воћарство је привредно веома важна пољопривредна 

грана, при чему осим извозног потенцијала захтева велико ангажовање живог рада, 

доводи до повећања друштвеног производа. Упркос бројним предностима и 

могућности, воћарска производња је у Републици Србији тек на почетку 

интензификације. 

Јабука (Malus L.), вишегодишња дрвенаста биљка цветница једна је од значајнијих 

пољопривредних производња широм света, са производњом од чак 87,2 милиона тона у 

2019. години, Жебељан и сар. (2021). Пореклом је из Азије, док археолошки налази 

тврде да су на подручју Анадолије пронађени остаци стари 8.500 година, Влаховић 

(2015). Велики део произведене јабуке конзумира се у свежем стању, али и значајан је 

инпут у прерађивачкој индустрији, при чему је главни производ сок од јабуке, Patriarca 
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(2019). У зависности од потреба домаћег тржишта, развијености прерађивачке 

индустрије, извозне оријентисаности и сортимента, зависи и однос свеже потрошње и 

прераде јабуке. Постоји преко 10.000 различитих сорти јабуке које се међусобно 

разликују по морфолошким, физиолошким и хемијским својствима. Главна подела 

јабука је на летње, јесење и зимске сорте јабуке, Ивковић (2011), док се у интензивној 

производњи данас налази свега неколико водећих сорти у зависности од потреба и 

жеља потрошача. Зрели плодови јабуке имају пречник од 40 до 100 милиметара, 

тежину од 50 до 350 грама и садрже око 85% воде.  

Шљива (Prunus L.) традиционално представља најважнију и једну од најстаријих 

воћних врста на подручју Републике Србије. Према наводима Матковића (2015), од 

укупног броја воћних стабала у Републици Србији, 50% су стабла шљиве. Поуздани 

подаци о пореклу шљиве не постоје, најстарији се везују за 4 век п.н.е. кроз старогрчке 

песме из тог доба. У свету постоји преко 2.500 племенитих сорти, док свака земља 

произвођач има специфичан сортимент. Честа подела сорти је према облику и према 

боји покожице. Плод шљиве користи се за исхрану људи у свежем стању и поседује 

дијететско и терапутско дејство. Осим употребе у свежем стању, шљива се замрзава, 

прерађује и суши. Зависно од сорте, облик плода је веома варијабилан по својим 

физичким и хемијским особинама. Маса свежег плода се креће у интервалу од 5,0 до 

150,0 грама, Врачар (2012), при чему садржи око 87% воде.  

Малина (Rubus idaeus L.) најзначајнија је врста јагодастог воћа, Караклајић-Стајић и 

сар. (2006). Пореклом је из Мале Азије, док неке врсте малине потичу из Европе и 

Северне Америке. Малина је распрострањена као дивља малина, па је њен дијапазон 

распрострањености широк. Кљајић (2017) истиче да малина спада у најзначајнијег 

представника јагодичастог воћа и да је једна од најрентабилнијих култура у целокупној 

биљној производњи. Предност у односу на друге воћне врсте базира на својој 

способности да се лако размножава и врло брзо ступа у пуно плодоношење. Кљајић 

(2014) истиче како је економски значај малине базиран на релативно високој вредности 

производње, радно-интензивном карактеру и утицају малине на укупан привредни 

развој. Иако постоји јако велики број врста малине, најзначајнија подела према боји 

плода који може бити црвен, црн, пурпуран и жут. Малина се може користити у 
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свежем, смрзнутом стању и у различитим облицима прераде, садржи око 85% воде и 

15% суве материје, Кљајић (2014). 

Дескриптивном анализом обухваћене су цене у периоду 2002-2019. годинe. Све цене су 

изражене у еурима по средњем курсу Народне Банке Србије за конкретну годину. 

Период предикције траје пет година, односно од 2020-2024. године. 

Напоменути поступак је извршен како би се отклонио негативан утицај кретања цена 

под утицајем инфлације и тиме донели погрешни закључци.  

Важно је истаћи да се у овом мастер раду не оспорава значајност осталих воћних врста. 

Значајност јабуке, шљиве и малине за пољопривреду Републике Србије може се 

сагледати на основу графичког приказа 11 и 12, кретања укупног приноса (годишње 

производње) и пожњевених површина у последњих десет година (2011-20). 

 
Извор: РЗС. 

На графикону 11, утврђен је висок варијабилитет производње јабуке и шљиве, док је 

производња малине на стабилном нивоу током периода. Максимална производња 

јабуке износи 0,52 (2013), а минимална 0,24 (2012) милиона тона. Производња шљиве 
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максимално достиже 0,61 (2013), а минимално 0,30 милиона тона (2012). Производња 

малине просечно је износила 0,10 милиона тона.  

 
Извор: РЗС. 

На основу графикона 12, утврђен је стабилан ниво површина под јабуком, док су 

површине под шљивом у благом паду. Површине под малином бележе раст крајем 

периода. Просечне површине под јабуком износе 24,83, шљивом 74,61 и малином 18,01 

хиљада хектара.  
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2.2.3.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ ЈАБУКЕ 

 

На графикону 13 приказано је кретање цене јабуке у периоду од 2002-2019. године. 

Цена јабуке исказана је у EUR/kg.  

 
Извор: РЗС. 

Може се закључити виши ниво цене на почетку периода (0,46 EUR/kg (2002)), у односу 

на крај (0,35 EUR/kg (2019)). Специфично, почетни период, након прве анализиране 

године (2002), од 2003-2006. године, обележен је мировањем цене на нивоу од око 0,30 

EUR/kg. Подпериод, од 2007-2014. године има осцилаторни карактер, у којем се цена 

креће од 0,47 до 0,35 EUR/kg. Ценовни максимум био је на нивоу од 0,47 EUR/kg 

(2007., 2008.), док је минимум цене 0,29 EUR/kg (2004., 2005.), (табела 11). Јабука, 

након 2014. године, има ценовни раст изражено до 2017. године, када до краја периода 

(2019.) стагнира и опада. 

Табела 11. Дескриптивна анализа цене јабуке у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Јабука 0,29 0,47 0,37 17,45 -1,56 
извор: обрачун аутора.  
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На основу резултата приказаних у табели 11, утврђена је просечна цена јабуке у 

посматраном периоду која је на нивоу од 0,37 EUR/kg, уз присутан варијабилитет 

појаве (CV 17,45%). Израчуната просечна стопа промене негативног је карактера и 

указује пад цене на годишњем нивоу од 1,56%.   

Табела 12. Предвиђене цене јабуке за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 0,37 0,34454 0,339165 0,333874 0,328666 0,323539 
извор: обрачун аутора. 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серија (2002-2019) 

изведена је предикција цене јабуке за период од 2020. до 2024. године. Резултат 

процеса екстраполације, утицајем негативне стопе промене узрокује пад цене јабуке 

током предикционог периода. У последњој години предикционог периода (2024) цена 

достиже ниво од 0,323539 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. годину мања је од 

вишегодишњег просека (0,37 EUR/kg) за 14,36 %.   
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2.2.3.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ МАЛИНЕ 

 

На графикону 14 приказано је кретање цене малине у периоду од 2002-2019. године. 

Цена малине исказана је у  EUR/kg.  

 

 
Извор: РЗС. 

Закључује се изражено осцилирање вредности малине, при подједнако присутним 

растом и падом цена. Недвосмислено, цена на почетку има нижу вредност (0,72 (2002), 

0,90 (2003) EUR/kg) у односу на крај (0,81 (2018), 1,22 (2019) EUR/kg) периода, са 

тенденцијом раста. Значајније осцилације присутне су у периоду од 2005. до 2014. 

године, када цена достиже свој минимум од 0,47 EUR/kg (2005), а максимум од 2,11 

EUR/kg (2008), (табела 13). Малина, након 2008. године, бележи стагнацију и пад, све 

до 2011. године када долази до поновног ценовног раста, да би у 2014. години опала. У 

периоду од 2015. до 2018. године долази до благог раста (2016., 2017.), затим стагнације 

и пада у 2018. години.  

 

Табела 13.  Дескриптивна анализа цене малине у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Малина 0,47 2,11 1,13 36,32 3,16 
извор: обрачун аутора.  

0,72

0,90

0,77

0,47
0,68

1,14

2,11

1,20

1,26

0,81

1,10

1,63

1,30

1,60 1,58

1,09

0,81

1,22

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Ц
ен

а
 у

 E
U

R
/k

g

Године

Графикон 14. Кретање цене малине 2002-2019. 

Малина
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На основу резултата приказаних у табели 13, утврђена је просечна цена малине у 

посматраном периоду која је на нивоу од 1,13 EUR/kg, уз високо изражен 

варијабилитет посматраног обележја (CV 36,32%). Израчуната просечна годишња стопа 

промене позитивног је карактера и указује раст цене на годишњем нивоу од 3,16%.  

Табела 14. Предвиђене цене малине за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 1,13 1,258552 1,298322 1,339349 1,381673 1,425334 
извор: обрачун аутора 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене малине за период од 2020. до 2024. године. Резултат 

процеса екстраполације, утицајем позитивне стопе промене имплицират раст цене 

током предикционог периода. У последњој години предикционог периода (2024) цена 

достиже ниво од 1,425334 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. годину већа је од 

израчунатог вишегодишњег просека (1,13 EUR/kg) за 26,13%.  
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2.2.3.3. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ ШЉИВЕ 

На графикону 15 приказано је кретање цене шљиве у периоду од 2002-2019. године. 

Цена шљиве исказана је у EUR/kg.  

 
Извор: РЗС. 

Закључује се присутна осцилација у кретању, са растом цене малине током периода. На 

почетку (0,26 (2002), 0,15 (2003) EUR/kg) цена бележи благи пад, по истом принципу 

одвија се кратење цене и на крају периода (0,49 (2018), 0,34 (2019) EUR/kg), при осетно 

вишим нивоима цене. Пад цене на почетку посматраног периода резултира достизањем 

минималног нивоа од 0,11 EUR/kg (2004), док је максимални ниво од 0,50 EUR/kg 

(2017) достигнут пред крај (табела 15). У подпериоду од 2005. до 2012. године, цена се 

креће у интервалу од 0,14 EUR/kg (2006.) до 0,43 EUR/kg (2012).  Подпериод дефинисан 

је благим ценовним падом на почетку, да би половину и крај обележио ценовни раст. У 

интервалу од 2013. до 2017. године, цена осцилира са тенденцијом раста. 

 

Табела 15. Дескриптивна анализа цене шљиве у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Шљива 0,11 0,50 0,28 45,58 1,74 
извор: обрачун аутора. 
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Графикон 15. Кретање цене шљива 2002-2019. 
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На основу резултата приказаних у табели 15, утврђена је просечна цена шљиве  у 

посматраном периоду од 0,28 EUR/kg, уз присутан варијабилитет обележја током 

периода (CV 45,58%). Израчуната просечна годишња стопа промене позитивног је 

карактера и указује раст цене на годишњем нивоу од 1,74%. 

 

Табела 16. Предвиђене цене шљиве за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 0,28 0,345916 0,351935 0,358059 0,364289 0,370627 
извор: обрачун аутора 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене шљиве за период од 2020. до 2024. године. Резултат 

процеса екстраполације, утицајем позитивне стопе промене имплицира раст цене 

шљиве током периода. У последњој години предикционог периода (2024) цена достиже 

ниво од 0,370627 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. годину већа је од израчунатог 

вишегодишњег просека (0,28 EUR/kg) за 32,37%. 
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2.2.4. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА СТОЧАРСКИХ ПРОИЗВОДА 

 

У оквиру наредног поглавља анализира се и предвиђа цена значајнијих сточарских 

производа Републике Србије. Посматрани производи су: 

4. Товне свиње, 

5. Кравље млеко, и  

6. Бројлери. 

Предуслов за побољшање исхране становништва високовредним хранидбеним 

производима подразумева развој сточарске производње. Главни сточарски производи 

су млеко, месо и јаја, при чијој производњи се ствара и широка палета споредних 

производа. Значај развоја сточарске производње директно је повезан и са развојем 

биљне производње услед канала вертикалне интеграције, при чему стајњак, као 

нуспроизвод сточарске производње представља веома важан инуп у савременој 

интензивној и биолошки одрживој биљној производњи.  

 

Сточарска производња перспектива је развоја руралних подручја, обезбеђујући 

континуирану запосленост радне снаге током године. Према наводима Поповића 

(2014), у новије време значајан је извор обновљиве енергије, при чему не искључује 

негативне ефекте сточарске производње који подразумевају загађење подземних и 

површнских вода азотним једињењима.   

 

Свиња, домаћa животиња припитомљена je пре 13.000 година у долини реке Тигар, док 

се посебан процес доместификације свиња десио и на подручју Кине. Узгаја се за 

производњу меса, масти, месних прерађевина и коже. У фармској производњи, свиње 

се групишу на прасад – мушка и женска грла телесне масе до 25 килограма, товниe 

свињe женска и мушка кастрирана грла телесне масе 25-120 килограма. Женско грло 

остављено за приплод које се није прасило назива се назимица, женско грло у приплоду 

које се прасило представља категорију крмаче, док се мушка грла у приплоду називају 

нерастови. Према наводима Влаховића (2015), производња товних свиња (свињског 

меса) учествује са једном трећином у вредности сточарске производње, такође аутор 
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истиче да постоје повољни агроеколошки услови, висока производња кукуруза, 

расположива радна снага и развијеност кланичне индустрије у Републици Србији за 

развој линије производње товних свиња (свињског меса). Основна подела свиња је на 

меснате свиње, масне свиње и свиње за приплод.  

 

Бројлери, тип товних пилића који се узгаја за производњу меса, настао је развојем 

селекције у живинарској производњи. Бројлери, хибридни типови товних пилића 

одликују се брзим порастом, брзом конверзијом хране, ниским морталитетом и 

високим приносом меса, Baxter и сар. (2021). Постоји неколико различитих хибрида, 

приближно истих производних особина, неки од њих су Nybro, Hubbard, Arbor Acres, 

Ross, Isa 30, Aviаn и други хибриди. Пилеће месо има најмању енергетску вредност у 

односу на остале врсте меса, такође, значајан је извор квалитетних добро сварљивих 

протеина, витамина и минерала, Čech и сар. (2021).  

 

Кравље млеко предстваља важан производ у људској исхрани и прерађивачкој 

индустрији. Обезбеђује неопходне нутритивне компоненте за правилан рад 

метаболизма, као и раст и развој организма, посебно код млађих особа Петровић и сар. 

(2006). Млеко мора да обезбеди шећер као извор метаболичке енергије, базичне 

градивне елементе протеин, калцијум и фосфор, као и витамине и воду, Ceballos и сар. 

(2009).  

 

Важност постојања сточарске производње, превасходно производње крављег млека, 

товних свиња и товних пилића у оквиру целокупне пољопривреде Републике Србије 

може се сагледати на основу графичког приказа 16,  кретања броја физичких грла током 

периода 2011-20.  

Графикон 16, утврђује стабилан број музних крава током периода. Број товних свиња 

на стабилном је нивоу при чему након пада у последњим годинама посматраног 

периода бележи раст. Производња бројлера остварује високу варијабилност током 

периода, при чему је уочен осетан пад крајем периода. Максималан број музних крава 

је 477 (2011), а минималан 417 (2020) хиљада грла, док је просечан број крава током 

периода 434,6 хиљада грла. Највећи број товних свиња износи 1576 (2015), док је 
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најмањи 1301 хиљада грла (2017), просечан број товних свиња износи 1402,2 хиљада 

грла. Осцилације у броју товних пилића током периода детерминишу максималан број 

од 8075 (2013), а минималан од 4545 (2016) хиљада грла. Просечно током периода 

бројно стање бројлера износи 5829,5 хиљада.  

 

 
Извор: РЗС. 
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2.2.4.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНА ТОВНИХ СВИЊА 

На графикону 17 приказано је кретање цене товних свиња у периоду од 2002-2019. 

године. Цена товних свиња исказана је у EUR/kg.  

 

Извор: РЗС. 

Закључује се амплитудно кретање вредности појаве, при малој ценовној разлици у 

почетној години (2002) 1,66 EUR/kg и крајњој (2019) 1,60 EUR/kg, при чему након 

почетне године долази до ценовног пада. Значајнје осцилације у кретању цене бележе 

се у временском интервалу од 2003. до 2010. године. У поменутом периоду цена 

достиже минимални ниво 1,05 EUR/kg (2003), након чега долази до раста цене (2005), 

затим идентичног кретања у наредном периоду (до 2010.). У 2010. години цена се 

налази у паду, да би након поменуте године све до 2014. године имала стабилан раст. 

Ценовни максимум од 2,40 EUR/kg достигнут је 2017. године (табела 17). Крај 

посматраног периода дефинисан је стагнацијом и падом цене (2018. и 2019.). 

Табела 17. Дескриптивна анализа цене товних свиња у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације % 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Товне свиње 1,05 2,40 1,65 21,81 -0,21 
извор: обрачун аутора  
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Графикон 17. Кретање цена товних свиња 2002-2019. 
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На основу резултата приказаних у табели 17, утврђена је просечна цена товних свиња у 

посматраном периоду на нивоу од 1,65 EUR/kg, уз присутан висок варијабилитет током 

периода (CV 21,81%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је 

карактера и указује пад цене на годишњем нивоу од 0,21%.  

Табела 18. Предвиђене цене товних свиња за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 1,65 1,59664 1,593287 1,589941 1,586602 1,58327 
извор: обрачун аутора 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серија (2002-2019) 

изведена је предикција цене товних свиња за период од 2020. до 2024. године. Резултат 

процеса екстраполације, утицајем негативне стопе промене имплицира пад цене товних 

свиња током предикционог периода. У последњој години предикционог периода (2024) 

цена достиже ниво од 1,58327 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. годину мања је од 

израчунатог вишегодишњег просека (1,65 EUR/kg) за 4,04%.  
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2.2.4.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ КРАВЉЕГ МЛЕКА  

 

На графикону 18 приказано је кретање цене крављег млека у периоду од 2002-2019. 

године. Цена крављег млека исказана је у EUR/l.  

 

 
Извор: РЗС. 

 

Закључује се стабилно кретање цене крављег млека на почетку (0,175 (2002), 0,167 

(2003) EUR/l и крају периода (0,268 (2018), 0,269 (2019) EUR/l), са присутним трендом 

раста. У подпериоду од  2006. до 2012. године цена осцилира, са тенденцијом раста до 

2008. године, након чега долази до стагнације и пада (2009, 2010), па поновног раста 

(2011). Минимални ниво цене крављег млека износи 0,167 EUR/l  (2003), док је 

максимални 0,291 EUR/l (2012), (табела 19).  Након 2012. године, цена бележи стабилан 

ниво и благи пад, који се у последњим анализираним годинама резултира растом цене. 

 

Табела 19. Дескриптивна анализа цене крављег млека у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације % 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Кравље млеко 0,17 0,29 0,24 18,95 2,57 
извор: обрачун аутора  
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Графикон 18. Кретање цене крављег млека 2002-2019. 
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На основу резултата приказаних у табели 19, где је просечна цена крављег млека у 

посматраном периоду износила 0,24 EUR/l, уз присутан варијабилитет обележја током 

периода (CV 18,95%). Израчуната просечна стопа промене позитивног је карактера и 

указује раст цене на годишњем нивоу од 2,57%.  

Табела 20. Предвиђене цене крављег млека за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/l) 0,24 0,276939 0,284056 0,291357 0,298844 0,3065252 
извор: обрачун аутора 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене крављег млека за период од 2020. до 2024. године. Резултат 

процеса екстраполације, утицајем позитивне стопе промене имплицира раст цене 

крављег млека у предикционом периоду. У последњој години предикционог периода 

(2024) цена достиже ниво од 0,3065252 EUR/l. Предвиђена цена за 2024. годину већа је 

од израчунатог вишегодишњег просека (0,24 EUR/l) за 27,72%.  
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2.2.4.3. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ЦЕНЕ ТОВНИХ ПИЛИЋА 

 

 На графикону 19 приказано је кретање цене товних пилића у периоду од 2002-2019. 

године. Цена товних пилића исказана је у EUR/kg.  

 

 
Извор: РЗС. 

У посматраном временском интервалу закључује се пад нивоа цене на крају (0,81 

EUR/kg (2019) у односу на почетак периода (1,07 EUR/kg (2002)). Ценовни максимум 

товних пилића достигнут је 2003. године на нивоу од 1,87 EUR/kg, док је минимални 

ниво од 0,72 EUR/kg достигнут 2010. године (табела 20). У периоду од 2003. до 2005. 

године цена опада. Након минималног нивоа (2010), цена товних пилића у периоду од 

2011. до 2014. расте, да би у период од 2014. до 2018. године постепено опадала, као и у 

последњој анализираној години (2019).  

 

Табела 21. Дескриптивна анализа цене товних пилића у Србији 2002-2019.  

Производ 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације % 

(CV) 

Просечна 

стопа 

промене % Минимум Максимум 

Кравље млеко 0,72 1,87 1,04 28 -1,63 
извор: обрачун аутора  
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Графикон 19. Кретање цене товних пилића 2002-2019. 
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На основу резултата приказаних у табели 21, где је просечна цена товних пилића у 

посматраном периоду износила 1,04 EUR/kg, уз изражен варијабилитет током периода 

(CV 28%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је карактера и 

указује пад цене на годишњем нивоу од 1,63%.  

Табела 22. Предвиђене цене товних пилића за период од 2020. до 2024.  

Обележје Просек 

2002-19 

Екстраполиране цене 

2020 2021 2022 2023 2024 

Цена (EUR/kg) 1,04 0,796797 0,783809 0,771033 0,758465 0,746102 
извор: обрачун аутора 

На основу израчунате просечне годишње стопе промене временске серије (2002-2019) 

изведена је предикција цене товних пилића за период од 2020. до 2024. године. 

Резултат процеса есктраполације, утицајм негативне стопе промене имплицира пад 

цене товних пилића током предикционог периода. У последњој години предикционог 

периода (2024) цена достиже ниво од 0,746102 EUR/kg. Предвиђена цена за 2024. 

годину нижа је од израчунатог вишегодишњег просека (1,04 EUR/kg) за 39,4%.  
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2.3. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

 

У оквиру наредног поглавља  анализирају се и предвиђају паритети цена важнијих 

пољопривредних производа Републике Србије. Анализирани паритети су: 

1. Паритети цена биљне производње, 

2. Паритети цена сточарске производње. 

У оквиру сваке групе обухваћени су значајнији представници. 

 

2.3.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА  

У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 

У оквиру овог поглавља обухваћени су паритети цена свих биљних производа 

постављени у односу на цену пшеницe, као најзаступљенијег и најважније хлебног 

жита. Тако постављени паритет дефинише количину пшенице у килограмима, потребну 

за куповину једног килограма посматраног производа. Обухваћени паритети су: 

1. Паритет цена кукуруз/пшеница, 

2. Паритет цена соја/пшеница, 

3. Паритет цена сунцокрет/пшеница, 

4. Паритет цена шећерна репа/пшеница, 

5. Паритет цена јабука/пшеница, 

6. Паритет цена малина/пшеница, 

7. Паритет цена шљива/пшеница. 
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2.3.1.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА КУКУРУЗ/ПШЕНИЦА 

 

На графикону 20 приказано је кретање паритета цена кукуруз/пшеница у периоду од 

1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину пшенице изражену у 

килограмима потребну за куповину 1 килограма кукуруза. 

 

 
Извор: обрачун аутора. 

 

Закључује се приближна вредност паритета у првој 0,89 (1994), и последњој 0,81 (2019)  

анализираној години. Нестабилно кретање паритета током периода посебно је присутно 

током периода од 1998-2011. године. Почетак периода дефинисан је растом паритета у 

1995. у односу на 1994., након чега долази до пада вредности, при чему се 1998. године, 

за један килограм кукуруза морало издвојити свега 0,64 килограма пшенице, што је 

уједно и минимална вредност (табела 23). Један од драстичнијих растова вредности, 

догодио се у 1999. у односу на 1998., када је паритет износио 1,17. Позитиван тренд 

раста задржао се и у 2000. (1,17) и  2001. (1,18). Период након 2001., дефинисан је 

амплитудама раста и пада вредности паритета, до 2008. године, кад вредност паритета 

достиже ниво вредности паритетног минимума (0,65) (табела 23). У поменутом периоду 

паритетни максимум достигнут је у 2005. години и износио је 1,30 килограма пшенице 

за 1 килограм кукуруза. Крај посматраног периода од 2014. године окарактерисан је 

растом паритета, до 2017., након чега паритет бележи пад вредности све до краја 

посматраног периода. 
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Графикон 20. Кретање паритета кукуруз/пшеница 1994-2019. 
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Табела  23. Дескриптивна анализа паритета кукуруз/пшеница 1994-2019.  

Паритет 
Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум Максимум (CV) 

Кукуруз/пшеница 0,64 1,30 0,93 19,58 -0,39 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 23, просечна вредност паритета цена 

кукуруз/пшеница износи 0,93, уз изражен варијабилитет серије током периода (CV 

19.58%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је карактера и 

указује пад вредности на годишњем нивоу од 0,39%. 

Табела 24.  Модел за предвиђање паритета цена кукуруз/пшеница 2020-2024.  
Input: Kukuruz/pšenica

Transformations: D(1)

Model:(1,1,1) MS Residual= ,03093

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   23)

p Low er

95% Conf

Upper

95% Conf

p(1)

q(1)

0,043715 0,224962 0,19432 0,847630 -0,421654 0,509084

0,993778 0,059484 16,70675 0,000000 0,870727 1,116829

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 1,1,1), табела 24, предвиђено је кретање паритета 

цена кукуруз/пшеница за период од 2020-2024. године (табела 25).   

Табела 25. Предвиђене вредности паритета цена кукуруз/пшеница 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Кукуруз/пшеница (1,1,1) -16,53 0,0317 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 0,526767 1,254407 0,890587 

2021 0,529965 1,258511 0,894238 

2022 0,530112 1,258684 0,894398 

2023 0,530111 1,258698 0,894405 

2024 0,530104 1,258706 0,894405 
извор: обрачун аутора. 

Дефинисани модел указује да на текућу вредност паритета нема статистички значајан 

утицај вредност из претходног периода, док је присутан статистички значајан утицај 

случајног фактора временске серије. Предвиђене вредности паритета на стабилном су 

нивоу током периода предикције. Очекује се вредност паритета 0,894405 у последњој 
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години предикције (2024). Предвиђена вредности паритета је за 3,83% нижа у односу на 

вишегодишњи просек серије. 

Графички приказ 21, кретање предвиђених паритета потврђује наведене резултате. 

 

 
      Извор: обрачун аутора. 
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Графикон 21. Паритет кукуруз/ пшеница 2020-2024. 
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2.3.1.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА СОЈА/ПШЕНИЦА 

 

На графикону 22 приказано је кретање паритета цена соја/пшеница у периоду од 1994-

2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину пшенице изражену у 

килограмима потребну за куповину 1 килограма соје. 

 

 
Извор: обрачун аутора. 

Вредност паритета током периода дефинисана је подједнако присутним растовима и 

падовима. Тренд раста вредности паритета присутан је и 1995. године, када је уједно и 

остварен паритетни максимум (табела 25), где је 1 килограм соје вредео као 2,93 

килограма пшенице. Наредни подпериод, до 1998. дефинисан је падом вредности што је 

приближно на нивоу паритетног минимума од 1,59, који је остварен у 2003. години 

(табела 26). Поновно, 1998. године долази до раста вредности на ниво од 2,28, након 

чега све до поменуте 2003. године вредност паритета опада. У периоду 2003-2005. 

паритет расте, да би карактеристично у периоду 2005-2008., из године у годину 

вредност опадала и расла приближно истом стопом. Период 2008-2012. дефинисан је 

такође растом и падом вредности из године у годину, с тим што раст цене долази на 

ниво који је најприближнији години паритетног максимума (2009. (2,61), 2012. (2,76)). 

До 2015. године вредност паритета опада на ниво од 2,18 (2015.), да би прерасла у 

тренд благог раста вредности паритета све до 2017. године (2,68). Крај анализираног 

периода, дефинисан је негативним трендом, тако да вредност паритета у 2018. години 

од  2,17, претходи паду у 2019. (1,94). 
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Графикон 22. Кретање паритета соја/пшеница 1994-2019. 
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Табела 26. Дескриптивна анализа паритета соја/пшеница 1994-2019. 

Паритет 
Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум Максимум (CV) 

Соја/пшеница 1,59 2,93 2,16 18,66 -1,09 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 26, просечан паритет цена соја/пшеница у 

посматраном периоду износи 2,16, уз изражен варијабилитет појаве током периода (CV 

18,66%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је карактера и 

указује пад вредности паритета на годишњем нивоу од 1,09%.  

Табела 27.  Модел за предвиђање паритета цена соја/пшеница 2020-2024.  
Input: S/P (Veljko)

T ransformations: none

Model :(1,0,1) MS Residual= ,13552

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   23)

p Lower

95% Conf

Upper

95% Conf

Constant

p(1)

q(1)

2,145429 0,087681 24,46845 0,000000 1,96405 2,326812

-0,486465 0,348908 -1,39425 0,176566 -1,20824 0,235306

-0,774637 0,240354 -3,22291 0,003767 -1,27185 -0,277428

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 1,0,1), предвиђено је кретање паритета цена 

соја/пшеница за период од 2020-2024. године (табела 28).   

Табела 28. Предвиђене вредности паритета цена соја/пшеница 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Соја/пшеница (1,0,1) 25,84 0,0715 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 1,368644 2,891716 2,130180 

2021 1,360321 2,945373 2,152847 

2022 1,342137 2,941504 2,141820 

2023 1,345816 2,948553 2,147184 

2024 1,342809 2,946341 2,144575 
извор: обрачун аутора. 

Дефинисани модел указује да на текућу вредност паритета нема статистички значајан 

утицај вредност из претходног периода, док је присутан статистички значајан утицај 
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случајног фактора временске серије. Предвиђене вредности паритета током целокупног 

предикционог периода налазе се на стабилном нивоу. Предвиђена вредност паритета у 

последњој години износи 2,144575, која је за 0,71% нижа у односу на вишегодишњи 

просек.  

Графички приказ 23, кретање предвиђених паритета, потврђује наведене резултате. 

 

Извор: обрачун аутора. 
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Графикон 23. Паритет соја/пшеница 2020-24.  
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2.3.1.3. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА 

СУНЦОКРЕТ/ПШЕНИЦА 

 

На графикону 24 приказано је кретање паритета цена сунцокрет/пшеница у периоду од 

1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину пшенице изражену у 

килограмима потребну за куповину 1 килограма сунцокрета. 

 

 
Извор: обрачун аутора. 

Закључује се приближна вредност паритета, са тендецијом благог пада у последњој 

години 1,58 (2019), у односу на почетну 1,83 (1994) анализираног периода. Нестабилно 

кретање је присутно, уз карактеристичне скокове вредности у појединачним годинама, 

посебно истакнуто у периоду 2005-2014. Тренд раста вредности паритета задржава се у 

1995. и достиже ниво од 2,52, након чега долази период стагнације и благих осцилација 

вредности 1996-2005. У поменутом подпериоду, вредност паритета се креће у 

интервалу од 1,47 (2003) до 2,00 (1999), што имплицира пад вредности. Поменути 

период 2005-2014., дефинисан је остваривањем паритетног максимума у 2010. години, 

када је за 1 килограм сунцокрета било неопходно располагати са 2,90 килограма 

пшенице и паритетног минимума у 2013. години, када је за 1 килограм сунцокрета било 

неопходно издвојити 1,41 килограм пшенице (табела 29). У поменутом подпериоду, 

карактеристични скокови присутни су у 2007. (2,32), 2010. (2,90) и 2012. (2,39). Након 

периода дефинисаног осцилацијом вредности, долази тренд раста у периоду од две 
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Графикон 24. Кретање паритета сунцокрет/пшеница 1994-2019. 
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године 2014. и 2015., након чега од 2016. године све до краја анализираног периода 

(2019) долази до пада вредности паритета.  

Табела 29. Дескриптивна анализа паритета сунцокрет/пшеница 1994-2019.  

Паритет 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум 
Максиму

м 
(CV) 

Сунцокрет/пшеница 1,41 2,90 1,87 21,86 -0,59 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 29, просечна вредност паритета 

сунцокрет/пшеница износи 1,87, уз изражен варијабилитет (CV 21,86%). Израчуната 

просечна годишња стопа промене негативног је карактера и указује пад вредности на 

годишњем нивоу од 0,59%.  

Табела 30.  Модел за предвиђање паритета цена сунцокрет/пшеница 2020-2024.  
Input: SUN/P (Veljko)

Transf ormations: none

Model:(1,0,0) MS Residual= ,12969

Paramet.

Param. Asy mpt.

Std.Err.

Asy mpt.

t(   24)

p Lower

95% Conf

Upper

95% Conf

Constant

p(1)

1,851093 0,060792 30,44964 0,000000 1,725625 1,976562

-0,194018 0,207071 -0,93696 0,358111 -0,621390 0,233355

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 1,0,0), предвиђено је кретање паритета цена 

сунцокрет/пшеница за период 2020-2024. године (табела 31).   

 

Табела 31. Предвиђене вредности паритета цена сунцокрет/пшеница 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Сунцокрет/пшеница (1,0,0) 24,09 0,0691 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 1,160341 2,646852 1,903596 

2021 1,083791 2,598022 1,840907 

2022 1,095438 2,610701 1,853069 

2023 1,093058 2,608361 1,850710 

2024 1,093515 2,608820 1,851167 
извор: обрачун аутора. 
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Дефинисани модел је статистички значајан и указује да на текућу вредност паритета 

немају статистички значајан утицај вредност из претходног периода, као ни случајан 

фактор временске серије. Предвиђене вредности паритета на стабилном су нивоу током 

периода предикције. Вредност у последњој години износи 1,851167. Посматрано у 

односу на вишегодишњи просек серије остварен је пад за 1,01%. 

Графички приказ 25, кретање предвиђених паритета потврђује наведене резултате. 

 

Извор: обрачун аутора. 
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Графикон 25. Паритет сунцокрет/пшеница 2020-24. 
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2.3.1.4. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА ШЕЋЕРНА 

РЕПА/ПШЕНИЦА 

 

На графикону 26 приказано је кретање паритета цена шећерна репа/пшеница у периоду 

од 1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину пшенице 

изражену у килограмима потребну за куповину 1 килограма шећерне репе. 

 

 
Извор: Обрачун аутора. 

Закључује се већа вредност паритета на почетку анализираног периода 1994. (0,33), и 

1995. (0,63), у односу на крај периода 2019. (0,21). Целокупан период посматрања 1995-

2014. карактеришу периоди стагнације од 3-4 године, након чега долази до 

краткорајног раста у појединачним годинама (2000., 2009., 2013.), затим поновног 

понављања периода стагнације, у виду законитости, која се може претпоставити и за 

крај периода након скока у 2016. Паритетни максимум остварен је 1995. године, када је 

за 1 килограм шећерне репе било неопходно издвојити  0,63 килограма пшенице, док је 

минимална вредност паритета остварена у 2008. и 2015.,  када је 1 килограм шећерне 

репе вредео као 0,18 килограма пшенице (табела 32). Целокупан период дефинише 

тренд пада вредности. У периоду 1996-1999., остварена је стагнација, до раста 

вредности у 2000. години. У периоду до 2008. године (0,18) вредност је дефинисана 

благим осцилацијама са негативном тендецијом, при чему у 2009. долази до раста на 

ниво од 0,27. Након 2009. године, следи стагнација паритета до скока у 2013. (0,26). До 

краја посматраног периода присутан је пад вредности. 
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Графикон 26. Кретање паритета шећерна репа/пшеница

1994-2019. 
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Табела  32. Дескриптивна анализа паритета шећерна репа/пшеница 1994-2019. 

Паритет 

Интервал 

варијације Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене % 
Мин. Макс. (CV) 

Ш. репа/пшеница 0,18 0,63 0,27 41,25 -1,77 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 32, просечна вредност паритета цена шећерна 

репа/пшеница износи 0,27, уз изражен варијабилитет током периода (CV 41.25%). 

Израчуната просечна годишња стопа премене негативног је карактера и указује пад 

цене на годишњем нивоу од 1,77%.  

Табела 33.  Модел за предвиђање паритета цена ш. репа/пшеница 2020-2024. 

Input: SR/P (Veljko)

Transf ormations: none

Model:(1,0,0) MS Residual= ,00776

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   24)

p Lower

95% Conf

Upper

95% Conf

Constant

p(1)

0,261428 0,022777 11,47775 0,000000 0,214418 0,308437

0,234826 0,204121 1,15042 0,261303 -0,186459 0,656112

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 1,0,0), предвиђено је кретање паритета цена 

шећерна репа/пшеница за период 2020-2024. године (табела 34).   

Табела 34. Предвиђене вредности паритета цена ш. репа/пшеница 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Ш. репа/пшеница (1,0,0) -46,5 0,1327 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 0,068245 0,431925 0,250085 

2021 0,071978 0,445551 0,258764 

2022 0,073747 0,447858 0,260802 

2023 0,074211 0,448351 0,261281 

2024 0,074322 0,448464 0,261393 
извор: обрачун аутора. 

Дефинисани модел је статистички значајан и указује да на текућу вредност паритета 

има  утицај вредности из претходног периода, али није статистички значајан, док утицај 

случајаног фактора није присутан. Предвиђене вредности паритета на стабилном су 
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нивоу током периода предикције. Вредност паритета у последњој години износи 

0,261393, што је у односу на вишегодишњи просек временске серије пад за 3,19%. 

Графички приказ 27, кретање предвиђених паритета потврђује наведене резултате. 

 

Извор: обрачун аутора. 
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Графикон 27. Паритет шећерна репа/пшеница 2020-24. 
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2.3.1.5. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА ЈАБУКА/ПШЕНИЦА 

 

На графикону 28 приказано је кретање паритета цена јабука/пшеница у периоду од 

1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину пшенице изражену у 

килограмима потребну за куповину 1 килограма јабуке. 

 

 
Извор: обрачун аутора. 

Закључује се осетно виши ниво вредности оствареног паритета у првој (1994), у односу 

на последњу годину анализираног периода 2,31 (2019). Кретање вредности може се 

поделити у три подпериода 1994-2003., 2003-2009., 2009-2019. У првом подпериоду 

долази до великих осцилација вредности, при чему у другој посматраној години 1995., 

долази до постизања паритетног максимума, када је за 1 килограм јабуке било 

неопходно издвојити 8,85 килограма пшенице (табела 35). Наредне две године 

дефинишу драстични пад вредности (1996., 1997.), у поменуте две године (1997) 

остварен је и паритетни минимум од 1,69 килограма пшенице за килограм јабуке 

(табела 35). До краја подпериода долази до карактеристичних осцилација у виду раста и 

пада вредности. Подпериод од 2003-2009. године, као и претходни, дефинишу 

осцилације у кретању, с тим што вредност паритета стагнира уз краткотрајне импулсе 

раста 2005. (3,25), 2007. (3,39) и 2009. (3,04). У трећем подпериоду цена након 2009. 

године стагнира и опада, задржавајући се на нивоу који је изнад паритетног минимума. 

Карактеристично у трећем подпериоду 2017. године, вредност, након стагнације и пада 

доживљава раст, на приближно исти ниво из 2005. године 3,28, након чега долази до 

поновне стагнације и пада све до краја анализираног периода.  
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Графикон 28. Кретање паритета јабука/пшеница 1994-2019. 
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Табела 35. Дескриптивна анализа паритета јабука/пшеница 1994-2019. 

Паритет 
Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум Максимум (CV) 

Јабука/пшеница 1,69 8,85 3,30 53,71 -3,04 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 35, просечна вредност паритета цена 

јабука/пшеница у посматраном периоду износи 3,30, уз изражено висок варијабилитет 

(CV 53,71%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је карактера и 

указује пад вредности на годишњем нивоу од 3,04%.  

Табела 36.  Модел за предвиђање паритета цена јабука/пшеница 2020-2024. 

Input: J/P (Veljko)

Transformations: D(1)

Model:(2,1,0) MS Residual= 2,5269

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   23)

p Lower

95% Conf

Upper

95% Conf

p(1)

p(2)

-0,503597 0,197286 -2,55262 0,017795 -0,911715 -0,095479

-0,387209 0,197660 -1,95897 0,062349 -0,796100 0,021682

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 2,1,0), предвиђено је кретање паритета цена 

јабука/пшеница за период 2020-2024. године (табела 37).   

 

Табела 37. Предвиђене вредности паритета цена јабука/пшеница 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Јабука/пшеница (2,1,0) 101,74 1,7726 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 -0,55342 6,023411 2,734995 

2021 -0,98614 6,356436 2,685150 

2022 -1,31366 6,406890 2,546617 

2023 -1,73775 7,009114 2,635683 

2024 -2,08159 7,370531 2,644471 
извор: обрачун аутора 

Дефинисани модел указује да на текућу вредност паритета има статистички значајан 

утицај вредност из претходног периода, при чему утицај случајног фактора није 

статистички значај. Предвиђене вредности паритета на стабилном су нивоу током 
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периода предикције. Вредност паритета у последњој години износи 2,644471, што је 

ниво испод вишегодишњег просека серије за 19,87%. 

Графички приказ 29, кретање предвиђених паритета потврђује наведене резултате. 

 

 

Извор: обрачун аутора. 
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Графикон 29. Паритет јабука/пшеница 2020-24. 
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2.3.1.6. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА МАЛИНА/ПШЕНИЦА 

 

На графикону 30 приказано је кретање паритета цена малина/пшеница у периоду од 

1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину пшенице изражену у 

килограмима потребну за куповину 1 килограма малине. 

 

 
 Извор: обрачун аутора 

Закључује се изражено нижи ниво паритета у првој 0,50 (1994), у односу на последњу 

анализирану годину 8,06 (2019). Карактеристично, вредност током периода задржава 

тренд раста, уз изражене осцилације током периода. Законитости у кретању 

дозвољавају утврђивање три подпериода 1994-2000., 2000-2008., 2008-2019. У првом 

подпериоду 1994-2000., вредност паритета достиже минимум у првој анализираној 

години 1994., када је за 1 килограм малине неопходно издвојити 0,50 килограма 

пшенице (табела 38), наредне 1995. долази до раста на 3,15, да би 1996., 1997., 1998., 

1999., вредност паритета била на нивоу око минимума, 2000., долази до наглог скока 

(9,59). Достигнута вредност паритета задржава се током  2001-2008., при чему се 

закључује тренд раста током четири године (2001., 2002., 2003., 2004.), да би у 2005. 

дошло до стагнације и пада (5,21), до краја периода се понавља идентична законитост, 

при вишој паритетној вредности. Подпериод од 2008-2019., дефинисан је остварењем 

максималне вредности паритета од 12,9 килограма пшенице за 1 килограм малине у 

2017. години (табела 38).  На крају периода долази до пада вредности 2018. (5,90), уз 

назнаку раста паритета у последњој 2019. (8,06).  
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Графикон 30. Кретање паритета малина/пшеница 1994-2019. 
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Табела  38.  Дескриптивна анализа паритета малина/пшеница 1994-2019. 

Паритет 
Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум Максимум (CV) 

Малина/пшеница 0,41 12,90 6,61 60,28 11,76 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 38, просечан паритет цена малина/пшеница у 

посматраном периоду износи 6,61, уз изражено висок варијабилитет (CV 60,28%). 

Израчуната просечна годишња стопа промене позитивног је карактера и указује раст 

цене на годишњем нивоу од 11,76%. 

Табела 39.  Модел за предвиђање паритета цена малина/пшеница 2020-2024. 

Input: M/P (Veljko)

Transformations: D(1)

Model:(0,1,1) MS Residual= 8,6089

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   23)

p Low er

95% Conf

Upper

95% Conf

Constant

q(1)

0,330432 0,192570 1,715904 0,099621 -0,067930 0,728793

0,714516 0,222175 3,216002 0,003829 0,254911 1,174120

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 0,1,1), предвиђено је кретање паритета цена 

малина/пшеница за период 2020-2024. године (табела 40).   

Табела 40.  Предвиђене вредности паритета цена малина/пшеница 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Малина/пшеница (0,1,1) 128,35 3,0179 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 3,451191 15,59048 9,52084 

2021 3,539124 16,16341 9,85127 

2022 3,636036 16,72737 10,18170 

2023 3,740996 17,28327 10,51213 

2024 3,853226 17,83190 10,84256 
извор: обрачун аутора 

Дефинисани модел указује да на текућу вредност паритета није пристутан утицај 

вредности из претходног периода, али да постоји и да је значајан утицај случајног 

фактора. Предвиђене вредности паритета на стабилном су нивоу током предикционог 

 



Мастер рад,    Вељко Шарац дипл. аекон. 

 

70 
 

периода. Очекује се да вредност паритета у последњој години предикционог периода 

буде 10,84256. Посматрано у односу на вишегодишњи просек, очекује се за 64,03% већа 

вредност паритета. 

Графички приказ 31, кретање предвиђених паритета, потврђује наведене резултате. 

 

 

   Извор: обрачун аутора. 
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Графикон 31. Паритет малина/пшеница 2020-24. 
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2.3.1.7. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА ШЉИВА/ПШЕНИЦА 

 

На графикону 32 приказано је кретање паритета цена шљива/пшеница у периоду од 

1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину пшенице изражену у 

килограмима потребну за куповину 1 килограма шљиве. 

 

 
Извор: обрачун аутора 

Закључује се виша вредност паритета у првој анализираној години 2,89 (1994) у односу 

на последњу 2,27 (2019). Кретање вредности може се поделити у два карактеристична 

подпериода 1994-2008., и 2008-2019 године.  Подела на два подпериода произилази из 

чињенице да је до 2008.  године вредност паритета уз присутне осцилације опадала, а 

од 2008. доживела раст, такође 2008. године вредност паритета достиже минимум од 

0,88 килограма пшенице, за 1 килограм шљиве (табела 41). У првом подпериоду 1994-

2008. године, вредност расте у 1995. години на ниво од 4,30 килограма пшенице за 1 

килограм шљиве, што представља максималну вредност оствареног паритета током 

периода (табела 41). Специфично, изузев 1995., у 1999. (3,42), 2002. (2,26), и 2005. 

(2,64), долази до пораста вредности паритета, док су међупериоди дефинисани падом и 

стагнацијом вредности, осим 1998. (3,42), која у односу на 1997. (2,12), има тренд раста. 

Подпериод 2008-2019., као што је већ напоменуто, дефинисан је растом, с тим што у 

2013. (1,75), 2016. (3,09) и 2018. (3,53) години долази до стагнације и краткорајне 

негативне осцилације вредности. Негативна тенденција кретања вредности задржава се 

након 2018. и у 2019. години.  
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Графикон 32. Кретање паритета шљива/пшеница 1994-2019. 
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Табела 41. Дескриптивна анализа паритета шљива/пшеница 1994-2019.  

Паритет 
Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум Максимум (CV) 

Шљива/пшеница 0,88 4,30 2,30 45,96 -0,96 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 41, просечан паритет шљива/пшеница у 

посматраном периоду износи 2,30, уз изражено висок варијабилитет током периода  

(CV 45,96%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је карактера и 

указује пад вредности паритета на годишњем нивоу од 0,96%.  

Табела 42.  Модел за предвиђање паритета цена шљива/пшеница 2020-2024. 

Input: Š/P (Veljko)

Transformations: none

Model:(1,0,0) MS Residual= ,79768

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   24)

p Lower

95% Conf

Upper

95% Conf

Constant

p(1)

2,312785 0,317679 7,280256 0,000000 1,657128 2,968443

0,458093 0,186411 2,457437 0,021600 0,073360 0,842827

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 1,0,0), предвиђено је кретање паритета цена 

шљива/пшеница за период од 2020-2024. године (табела 43).   

 

Табела 43. Предвиђене вредности паритета цена шљива/пшеница 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Шљива/пшеница (1,0,0) 72,14 0,1773 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 0,448727 4,135378 2,292053 

2021 0,275756 4,330820 2,303288 

2022 0,244333 4,372537 2,308435 

2023 0,239098 4,382487 2,310792 

2024 0,238589 4,385156 2,311872 
извор: обрачун аутора 

Дефинисани модел је статистички значајн и указује да на текућу вредност паритета има 

статистички значајан утицај вредност из претходног периода, док утицај случајног 
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фактора није присутан. Предвиђена вредност паритета у последњој години периода 

предикције износи 2,311872, што је у односу на вишегодишњи просек пораст за 0,52%. 

Графички приказ 33, кретање паритета, потврђује наведене резултате. 

 

 

          Извор: обрачун аутора 
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Графикон 33. Паритет шљива/пшеница 2020-24. 
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2.3.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА  

У СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ 

 

У овом поглављу обухваћени су паритети цена сточарских производа постављени у 

односу на цену кукуруза, као најзаступљенијег и најважнијег жита, уједно и кључног 

сточног хранива. Тако постављени паритет дефинише количину кукуруза у 

килограмима, потребну за куповину једног килограма посматраног сточног производа. 

 Паритети цена тумачени у овом поглављу су: 

1. Паритет цена товне свиње/кукуруз, 

2. Паритет цена кравље млеко/кукуруз, 

3. Паритет цена товни пилићи/кукуруз. 
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2.3.2.1. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА ТОВНЕ 

СВИЊЕ/КУКУРУЗ 

 

На графикону 34, приказано је кретање паритета цена товне свиње/кукуруз у периоду 

од 1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину кукуруза 

изражену у килограмима потребну за куповину 1 килограма товних свиња. 

 

 
Извор: обрачун аутора 

 

Закључује се динамично кретање вредности током периода, са присутно вишим нивоом 

вредности у првој 18,75 (1994), у односу на последњу анализирану годину 13,10 (2019). 

Паритетни максимум остварен је 1998. године, при чему 1 килограм товних свиња 

вреди као 23,58 килограма кукуруза, док је минимална вредност паритета остварена 

2007. године, кад је за 1 килограм товних свиња било неопходно издвојити 7,19 

килограма кукуруза (табела 44). Током читавог периода, присутна кретања дефинишу 

постизање високих разлика у нивоима паритета између појединачних година. 

Карактеристичне године раста вредности паритета су 1995. (24,31), 1998. (23,58), 2002. 

(18,06), 2005. (22,63), 2009. (21,08), 2014. (16,70), 2017. (17,97), 2018. (17,75) година. 

Периоди између паритетних врхова, дефинисани су стагнацијом и падом вредности, 

при чему године које претходе садрже у себи тренд раста, а које долазе након 

паритетног врха тренд пада вредности. Стабилнији тренд раста вредности присутан је 

током 2012., 2013. и 2014. године. Крај периода, поновно након раста током 2017., 2018. 
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Графикон 34. Кретање паритета товне свиње/кукуруз 1994-2019. 
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године, у 2019. години, који је приближно сличног карактера као и пад са почетак 

периода, остварен 1996. године.  

 

Табела 44. Дескриптивна анализа паритета товне свиње/кукуруз 1994-2019.  

Паритет 
Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене % 
Минимум Максимум (CV) 

Т. свиње/кукуруз 7,19 23,58 14,25 34,86 -1,43 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 44, просечан паритет цена товне 

свиње/кукуруз у посматраном периоду износи 14,25, уз изражен варијабилитет током 

периода (CV 34.86%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је 

карактера и указује пад вредности паритета на годишњем нивоу од 1,43%. 

 

Табела 45. Предвиђене вредности паритета цена товне свиње/кукуруз 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Товне свиње/кукуруз (2,0,0) 150,97 0,1589 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 4,3389 19,2831 11,8110 

2021 7,1965 22,1871 14,6918 

2022 6,5329 23,9296 15,2313 

2023 4,7426 22,1955 13,4691 

2024 4,1863 22,3856 13,2860 
извор: обрачун аутора 

На основу оцењеног модела (АРИМА 2,0,0), предвиђено је кретање паритета цена товне 

свиње/кукуруз за период од 2020-2024. године (табела 45).  Дефинисани модел указује 

да на текућу вредност паритета статистички значајан утицај има вредност из претходне 

две године, док није присутан утицај случајног фактора из претходног периода, 

временске серије. Предвиђене вредности паритета дефинисане су у интервалу 

варијације вредности паритета у целокупном предикционом периоду 11,8110-15,2313 

килограма кукуруза за килограм товних свиња. Предвиђене вредности су испод 

вишегодишњег просека, осим 2021. и 2022. године, што указује на раст, стагнацију и 

пад вредности током периода. Просечна вредност паритета током периода предикције 
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је мања од вишегодишњег просека за 3,87%, што је у складу са негативном просечном 

стопом промене. 

Графички приказ 35, кретање паритета, потврђује наведене резултате. 

 

Извор: обрачун аутора 
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Графикон 35. Паритет товне свиње/кукуруз 2020-2024. 
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2.3.2.2. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ЦЕНА КРАВЉЕ 

МЛЕКО/КУКУРУЗ 

 

На графикону 36 приказано је кретање паритета цена кравље млеко/кукуруз у периоду 

од 1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину кукуруза 

изражену у килограмима потребну за куповину 1 литре крављег млека.  

 

 

Извор: брачун аутора 

 

Закључује се нижи ниво вредности у првој 1,88 (1994) у односу на последњу 2,20 (2019) 

годину анализираног периода. Крива кретања вредности паритета има тренд раста, при 

израженим осцилацијама, услед чега се могу установити три карактеристична 

подпериода 1994-2001., 2001-2012. и  2012-2019. година. На почетку првог подпериода 

у годинама 1994., 1995., 1996. и 1997. вредност паритета стагнира и опада, да би дошло 

до прелаза у благи раст 1998. (2,24), након чега до краја подпериода долази до 

стагнације вредности, да би у последњој 2001. (1,26) доживела благи пораст. Поменути 

подпериод, карактеристичан је по остварењу минималне вредности паритета у 2000. 

години, када је за куповину 1 литре крављег млека било неопходно издвојити 1,12 

килограма кукуруза (табела 46). Подпериод 2001-2012., карактеристично 2002. (1,90), 

2005. (2,20) и 2008. (2,41) године доживљава вредносне врхове, након чега, протеком 

две године, пад у 2004. (1,41), 2007. (1,51), 2010. и 2011. (1,67). У поменутом 

подпериоду, вредност паритета достиже максимум у 2008., када је за 1 литру млека 

било неопходно издвојити 2,41 килограма кукуруза (табела 46).  У трећем подпериоду, 
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паритет из тренда раста до 2014. (2,31), прелази у стагнацију и пад, да би на крају 

периода, вредност поновно почела да расте (2018., 2019.).  

Табела 46. Дескриптивна анализа паритета кравље млеко/кукуруз 1994-2019.  

Паритет 
Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум Максимум (CV) 

К. Млеко/кукуруз 1,12 2,41 1,85 20,57 0,65 

    
извор: обрачун аутора. 

 

Просечна вредност паритета кравље млеко/кукуруз износи 1,85, уз присутан 

варијабилитет током периода (CV 20.57%). Просечна годишња стопа промене је 

позитивног карактера и указује раст вредности паритета на годишњем нивоу од 0,65%. 

Табела 47.  Модел за предвиђање паритета цена к. млеко/кукуруз 2020-2024. 

Input: KM/K (Veljko)

Transf ormations: none

Model:(1,0,1) MS Residual= ,10518

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   23)

p Lower

95% Conf

Upper

95% Conf

Constant

p(1)

q(1)

1,862348 0,089308 20,85315 0,000000 1,67760 2,047095

-0,281703 0,288356 -0,97693 0,338770 -0,87821 0,314808

-0,776676 0,171875 -4,51884 0,000154 -1,13223 -0,421125

 извор: обрачун аутора. 

На основу оцењеног модела (АРИМА 1,0,1), предвиђено је кретање паритета цена 

кравље млеко/кукуруз за период 2020-2024. године (табела 48).   

Табела  48. Предвиђене вредности паритета цена товне свиње/кукуруз 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Кравље млеко/кукуруз (1,0,1) 20,71 0,2040 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 1,230962 2,572769 1,901866 

2021 1,102625 2,599807 1,851216 

2022 1,111071 2,619898 1,865484 

2023 1,106591 2,616338 1,861465 

2024 1,107687 2,617507 1,862597 
извор: обрачун аутора 
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Дефинисани модел је статистички значајан и указује да на текућу вредност паритета 

статистички значајан утицај има вредност случајног фактора из претходне године. 

Утицај вредности из претходног периода постоји, али он није статистички значајан. 

Вредност паритета у последњој години предикционог периода износи 1,862597, што је 

у односу на вишегодишњи просек анализираног периода пораст за 0,68%. 

Графички приказ 37, кретање паритета, потврђује наведене резултате. 

 
      Извор: обрачун аутора 

  

Forecasts from ARIMA(0,0,1) with non-zero mean

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

1
.5

2
.0

2
.5

Године 

П
а

р
и

т
ет

 

Графикон 37. Паритет кравље млеко/кукуруз 2020-2024. 
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2.3.2.3. АНАЛИЗА И ПРЕДВИЂАЊЕ ПАРИТЕТА ТОВНИ ПИЛИЋИ/КУКУРУЗ 

 

На графикону 38 приказано је кретање паритета цена товни пилићи/кукуруз у периоду 

од 1994-2019. године. Овако постављен паритет дефинише количину кукуруза 

изражену у килограмима потребну за куповину 1 килограма товних пилића.  

 

  

 
Извор: обрачун аутора 

Закључује се осетно виши ниво вредности посматраног обележја у првој 35,69 (1994), у 

односу на последњу 6,64 (2019) годину. Целокупна линија кретања вредности паритета 

товни пилићи/кукуруз може се поделити на два карактеристична периода од 1994-2007., 

и 2007-2019. године. У првом периоду, поменуте 2019. године, вредност достиже свој 

максимални ниво, тј  за куповину 1 килограма товних пилића, било је неопходно 

издвојити 35,69 килограма кукуруза (табела 49). Уочава се присутна тенденција пада 

вредности, уз краткотрајне скокове 1998. (17,91) и 2003. (17,84). Пад нивоа вредности  

из 1995. (24,31) у 1996. (10,49), представља вредност која се налази на нивоу 

вишегодишњег просека (табела 49). У периоду од 2007-2019. долази до остваривања 

минималне вредности, односно 2010. године је за 1 килограм товних пилића, било 

неопходно издвојити 5,49 килограма кукуруза. Вредности паритета током целокупног 

подпериода налазе се на нивоу испод вишегодишњег просека, при чему у почетном 

делу долази до краткотрајних трендова раста у односу на период који претходи 2009. 

(9,42), 2014 (8,60). Крај периода дефинисан је стабилним односом цена товних пилића и 

кукуруза. 
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Табела  49. Дескриптивна анализа паритета товни пилићи/кукуруз 1994-2019.  

Паритет 

Интервал варијације 

Просек 

Коеф. 

варијације 

% 

Просечна 

стопа 

промене 

% Минимум 
Максиму

м 
(CV) 

Т. пилићи/кукуруз 5,49 35,69 11,85 67,54 -6,50 

    
извор: обрачун аутора. 

 

На основу резултата приказаних у табели 49, просечна вредност паритета товни 

пилићи/кукуруз у посматраном периоду износи 11,85, уз изражен, јак варијабилитет 

током периода (CV 67.54%). Израчуната просечна годишња стопа промене негативног 

је карактера и указује пад паритета цена товни пилићи/кукуруз на годишњем нивоу од 

6,50%.  

Табела 50.  Модел за предвиђање паритета цена т. пилићи/кукуруз 2020-2024. 

Input: TP/K (Veljko)

Transformations: none

Model:(1,0,1) MS Residual= 65,190

Paramet.

Param. Asympt.

Std.Err.

Asympt.

t(   24)

p Lower

95% Conf

Upper

95% Conf

p(1)

q(1)

0,925080 0,120158 7,698874 0,000000 0,677087 1,173074

0,395171 0,354547 1,114581 0,276068 -0,336578 1,126921

 извор: обрачун аутора 

На основу оцењеног модела (АРИМА 1,0,1), предвиђено је кретање паритета цена 

товни пилићи/кукуруз за период 2020-2024. године (табела 51.).   

Табела 51. Предвиђене вредности паритета цена товни пилићи/кукуруз 2020-2024.  

Паритет АРИМА модел AICc SE 

Товни пилићи/кукуруз (1,0,1) 148,9 4,5519 

Година Минимум (95%) Максимум (95%) Предвиђање 

2020 -10,6619 22,66621 6,002174 

2021 -13,3066 24,41162 5,552494 

2022 -15,4158 25,68879 5,136503 

2023 -17,1459 26,64922 4,751678 

2024 -18,5907 27,38203 4,395684 
извор: обрачун аутора 
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Дефинисани модел указује да на текућу вредност паритета има статистички значајан 

утицај вредност из претходног периода, док утицај случајног фактора постоји, али он 

није значајaн. У последњој години предикционог преиода очекује се вредност паритета 

4,395684, што је у односу на вишегодишњи просек анализиране серије пад за 62,9 %. 

Графички приказ 39, кретање паритета, потврђује наведене резултате. 

 
Извор: обрачун аутора  
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Графикон 39. Паритет товни пилићи/кукуруз 2020-2024. 
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3. ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА 

 

 

 

 

У овиру поглавља „Дискусија резултата истраживања“ сумирани су и дефинисани 

кључни квантитативни резултати истраживања. Резултати се односе на појединачне 

пољопривредне производе у оквиру група.  

Жита 

Просечна цена пшенице у анализираном периоду изсносила је 140 EUR/t. Током 

периода, испољена је тенденција раста цене по просечној годишњој стопи промене од 

1,72%. Спроведено истраживање  показује да ће пшеница у последњој години 

предикционог периода остварити ниво од 163,4 EUR/t, што је за 16,67% више у односу 

на вишегодишњи просек. 

Цена кукуруза у анализираном периоду бележи кретање као и цена пшенице. 

Тенденција раста присутна је током анализираног периода, по просечној годишњој 

стопи промене од 1,69%. У будућем периоду очекује се раст цене кукуруза у последњој 

години на 130,5  EUR/t, што је у односу на вишегодишњи просек повећање за 8,04%. 

Паритет цена кукуруз/пшеница није завистан од вредности из претходног периода, док 

је утицај случајног фактора статистички значајан. Ценовни однос током периода 

указује на већу апсолутну вредност пшенице у односу на кукуруз, при чему је просечна 

вредност паритета кукуруз/пшеница 0,93. У последњој години периода перидикције 

очекује се пад вредности у односу на вишегодишњи просек за 3,83%. 

Индустријско биље  

Апсолутна вредност соје током периода показује тендецију раста. Раст цене је присутан 

по просечној годишњој стопи промене од 1,86%. У последњој години предикционог 

периода очекује се цена од 318 EUR/t, што је повећање од 8,8% у односу на просек. 

Апсолутна вредност пшенице, мања је у односу на соју, при чему је просечан паритет 
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на нивоу 2,16. Предикциони модел указује на статистички значајан утицај случајног 

фактора. Предвиђањем се дефинише пад вредности паритета у последњој години за 

0,71% у односу на вишегодишњи просек серије. 

Кретање цене сунцокрета, током периода има позитивну стопу промене од 1,11% и 

тренд раста. У предикционом периоду за очекивати је раст цене сунцокрета у 

последњој години на ниво од 253,5 EUR/t, што је за око 1,37% више у односу на 

просечну цену остварену током периода. Однос цена сунцокрет/пшеница није 

условљен вредношћу из претходног периода, а ни вредношћу случајног фактора. 

Просечан паритет износи 1,87. У периоду предикције, очекује се стабилна вредност 

паритета, при чему ће се оправдати негативан карктер стопе промене, односно 

предвиђена вредност паритета у последњој години је нижа за 1,01% у односу на просек 

серије. 

Цена шећерне репе током периода има несигнификантан тренд раста. Истраживањем је 

утврђена позитивна просечна годишња стопа промене 0,63%. Током предикционог 

периода присутно је стабилно кретање цене, које је на нивоу вишегодишњег просека 31 

EUR/t. Паритет шећерна репа/пшеница током периода показује тренд пада, при чему се 

повећава вредност шећерне репе у односу на пшеницу. Просечно током периода износи 

0,27. Предикциони модел је статистички значајан и указује да не постоји значајан 

утицај вредности из претходног периода и случајног фактора на текућу вредност. 

Очекује се да вредност у последњој години периода предикције буде на нивоу 

вишегодишњег просека (31 EUR/t). 

Воће 

Апсолутна вредност јабуке током анализираног периода испољва тенденцију пада. 

Просечна годишња стопа промене негативног је карактера и износи 1,56%. Негативна 

тендеција присутна је и у предикционом периоду, при чему вредност у последњој 

години износи 323,5  EUR/t, што је уједно и мање од вишегодишњег просека за 13,51%. 

Утврђен паритет цене јабуке и пшенице је под утицајем вредности из претходног 

периода. Током анализираног периода задржава стагнацију и пад вредности при чему 

сведочи негативна стопа промене утврђена истраживањем. У последњој години, 

паритет је на нивоу је од 2,64, што је испод вишегодишњег просека од 3,30 за 19,87%. 
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Малина, кроз период остварује раст цене на тржишту, упркос осцилаторном кретању. 

Просечна годишња стопа промене позитивног је карактера и на нивоу од 3,16%, што и 

потврђује раст цене малине у предикционом периоду. У последњој години 

предикционог периода, вредност малине износи 1.425,3 EUR/t, што је уједно и више у 

односу на вишегодишњи просек за 26,54%. Ценовни однос малине према пшеници није 

у статистички значајној зависности према вредности из претходног периода, али је 

значајан утицај случајног фактора. Очекује се вредност паритета у последњој години од  

10,84, што је за разлику од релативног положаја јабуке, више у односу на просечну 

вредност паритета током анализираног периода за 64,03%.  

Цена шљиве у анализираном периоду испољава тренд раста, што доказује 

истраживањем утврђена просечна годишња стопа промене од 1,74%.  Током 

предикционог периода, цена бележи стабилан раст, те у последњој години прогнозе 

износи 370,6 EUR/t. Током целокупног периода предикције цена шљиве већа је у 

односу на вишегодишњи просек, при чему у последњој години за 32,37%. На вредност 

постављеног паритета малина/пшеница утицај има вредност из претходне године, док 

утицај случајног фактора није присутан. У последњој години се очекује пад вредност у 

односу на вишегодишњи просек за 0,52% што је у складу са негативном стопом 

промене паритета током анализираног периода.  

Сточни производи 

Кретање апсолутне вредности товних свиња у анализираном периоду има негативну 

тенденцију. Истраживањем утврђена је просечна годишња стопа промене негативног 

карактера 0,21%. У предикционом периоду присутан је несигнификантан пад 

вредности. У последњој години предикционог периода предвиђена је вредност 1.583,3 

EUR/t што је 4,04% мање од израчунатог вишегодишњег просека. Паритет утврђен 

према вредности кукуруза нестабилног је карактера. Предложени модел дефинише 

статистички значајну зависност текуће вредности према вредности из претходне две 

године, при чему утицај случајног фактора није статистички значајан. У складу са 

кретањем вредности током периода, модел дефинише најпре раст, затим стагнацију и 

пад вредности паритета. У последњој години предикције за очекивати је однос товне 

свиње/кукуруз 13,29 што је за 6,76% мање у односу на вишегодишњи просек.  



Мастер рад,    Вељко Шарац дипл. аекон. 

 

87 
 

Апсолутна вредност крављег млека, насупрот вредности товних свиња, испољава раст 

вредности током периода. Просечна годишња стопа промене позитивног је карактера и 

износи 2,57%.  Фактори од утицаја, ток вредности у предикционом периоду усмеравају 

у позитивном правцу, односно долази до раста цене крављег млека. У последњој 

години предикционог периода прогнозира се вредност од 0,3065 EUR/l, при чему је то 

повећање од 27,72% у односу на вишегодишњи просек. Однос цене кравље 

млеко/кукуруз, има нестабилно кретање, при чему цена млека на крају периода заузима 

повољнији положај у односу на цену кукуруза. У моделу је утврђен статистички 

значајан утицај случајног фактора на текућу вредност анализираног обележја, док 

утицај из претходног периода није препознат као значајан. У последњој години 

предикције очекује се вредност паритета изнад вишегодишњег просека серије за 0,68%. 

Цена товних пилића током анализираног периода испољвава пад вредности. 

Израчуната просечна годишња стопа промене негативног је карактера и износи 1,63%. 

У последњој анализираној години очекује се вредност од 746,1 EUR/t, што је уједно и 

мање од вишегодишњег просека за 39,4%. Паритет товни пилићи/кукуруз има 

негативну тенденцију током периода. Изабрани модел не дефинише статистичку 

значајност утицаја случајног фактора из претходног периода, док је утицај вредности 

обележја из претходног периода на текућу вредност значајна. Током предикционог 

периода вредност паритета опада, при чему је последњој години за очекивати пад у 

односу на вишегодишњи просек серије за 62,9%. 
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4. ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

 

На основу добијених резултата истраживања могу се донети следећи закључци:  

 

 У анализираном периоду 2002-2019. године, просечна цена пшенице износила је 140 

EUR/t, уз присутан варијабилитет временске серије (CV 21,62%). Просечна цена 

кукуруза је 120 EUR/t, уз присутан варијабилитет (CV 21,84%). За очекивати је раст 

цене пшенице и кукуруза по стопи од 1,7%. Током анализираног периода 1994-2019. 

године, релативни положај кукуруза према пшеници просечно је износио 0,93. 

Варијабилност по годинама је умерена CV=19,58%. У предикционом периоду за 

очекивати је нижу али стабилну вредност паритета 0,89. 

 

 Током периода од 2002-2019. године, просечна цена соје износила је 290 EUR/t, уз 

присутан варијабилитет (CV 29.01%). Просечна цена сунцокрета је 250 EUR/t, при 

присутном варијабилитету (CV 30,49%). Просечна цена шећерне репе је износила 31 

EUR/t, уз присутан блажи варијабилитет (CV 15,73%). У наредном периоду 

присутна је тенденција раста цена сва три усева (соја=1,86%, сунцокрет=1,11%, 

шећерна репа=0,63%). Релативни ценовни положај индустријског биља према 

пшеници, у периоду 1994-2019. године, у односу соја/пшеница просечно је износио 

2,16 (CV 18,66%), сунцокрет/пшеница 1,87 (CV 21,86%) и шећерна репа/пшеница 

0,27 (CV 41.25%). Релативни ценовни положај индустријског биља према житима 

показује опадајућу тенденцију (соја/пшеница -0,71%, сунцокрет/пшеница -1,01%, 

шећерна репа/сунцокрет -1,77%). 

 

 У периоду од 2002-2019. године, цена јабуке је била просечно на нивоу од 370 

EUR/t, при умереној варијацији вредности (CV 17,45%). Малина, уз значајно виши 

ниво варијација (CV 36,32%), остварила је просечну цену од 1.130 EUR/t. У односу 

према јабуци и малини, цена шљиве остварује највиши варијабилитет вредности 
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(CV 45,58%), док је просечна цена мања и од јабуке и од малине и износи 280 

EUR/t. Вредност јабуке и малине на крају периода бележи растући тренд као и цена 

шљиве. У наредном периоду, код јабуке долази до пада вредности по стопи од 

1,56% на годишњем нивоу, док код малине у складу са присутним трендом долази 

до раста по годишњој стопи од 3,16%. За шљиву се предвиђа просечан годишњи 

раст цене од 1,74%. Релативни положај цене воћа према пшеници, у периоду 1994-

2019. године, у односу јабука/пшеница просечно је износио 3,30 (CV 53,71), 

малина/пшеница 6,61 (CV 60,28%) и шљива/пшеница 2,30 (CV 45,96). У наредном 

периоду (2020-2024.), у случају јабуке присутна је тенденција пада предвиђене 

вредности у односу на пшеницу, док малина и шљива остварују раст. Паритет 

јабуке и шљиве према пшеници има тенденцију пада (-0,96, односно -3,04), док 

малина има изузетно повољну тенденцију побољшања паритета од 11,76% 

годишње. 

 

 Током анализираног периода 2002-2019., вредност товних свиња просечно је 

износила 1.650 EUR/t, при благој варијабилности појаве (CV 21,81%). Просечна 

цена крављег млека износила је 0,24 EUR/l, уз такође присутан умерен 

варијабилитет вредности током периода (CV 18,95%). Цена товних пилића просечно 

се кретала око 1.040 EUR/t, док је варијабилност нешто виша у односу на цену 

товних свиња и крављег млека (CV 28%). Цена товних свиња показује тенденцију 

пада по стопи од 0,21%, као и цена товних пилића по годишњој стопи од 1,63%. 

Цена крављег млека има стопу раста од 2,57% годишње. Релативни положај цена 

сточарских производа према кукурузу у периоду 1994-2019., просечно је износио: 

товне свиње/кукуруз 14,25, кравље млеко/кукуруз 1,85 и товни пилићи/кукуруз 

11,85. Паритета  цена товнe свиње/кукуруз у предикционом периоду бележи пад 

вредности од 3,87%, товни пилићи/кукуруз 6,50%, док паритет крављег млека према 

кукурузу расте по стопи од 0,65%. 
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