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РЕЗИМЕ 

Основни циљ истраживања је да се анализирају извоз, регионалне дестинације, и ко-

мпаративна предност робних одсека агроиндустријских производа из Републике 

Србије у периоду 2010.–2015. Извоз аграра веома је значајан  за Републику Србију и 

представља основу развоја укупне агроиндустријске производње. Република Србија 

остварује значајне девизне приливе од извоза aгроиндустријских производа (просе-

чно 2,6 милијарди USD, 2010-2015.), са тенденцијом умереног раста. Највећи део 

извоза усмерен је у земље Европске уније и земље CEFTA. Последњих година расте 

извоз у Руску Федерацију, која би могла да постане значајније тржиште за Србију, 

због чињенице да Србија поседује бенефиције у виду споразума између две државе. 

У истраживаном периоду дошло је до пада географске концентрације извоза. У стру-

ктури извоза доминира сектор ˝Храна и живе животиње˝ са више од 80%. Упркос 

позитивним индикаторима, у извозу доминирају сировине и репроматеријали (више 

од 60%), са малим учешћем производа виших фаза прераде, што утиче на профита-

билност извоза. Концепт изражене компаративне предности, који објашњава спосо-

бност земље да са извозним производима конкурише истим (хомогеним) производи-

ма на међународном тржишту, указује да највећу вредност имају сектори ˝Житарице 

и производи на бази житарица˝ и ˝Шећер, производи од шећера и мед˝. Остали се-

ктори имају значајно мањи индекс изражене компаративне предности. 

Кључне речи: Република Србија, агроиндустријски производи, извоз, компаративна 

предност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

SUMMARY 

The main objective of this research is to analyze the export, regional destinations, and the 

comparative advantage of the commodity segment of agricultural products from the Re-

public of Serbia in the period 2010 to 2015 as well. Exports of agriculture is very impo-

rtant for Serbia and represents the basis of development of total agro-industrial production. 

The Republic of Serbia has a substantial foreign exchange inflows from аgricultural 

exports (an average of 2.6 billion USD, 2010-2015.), with a tendency to moderate growth. 

The bulk of exports is directed to the EU and CEFTA countries. In recent years, growth in 

exports to the Russian Federation has been noticed, and it could become a significant ma-

rket for Serbia, due to the fact that Serbia has benefits in the form of an agreement between 

the two countries. During the period there was a decline in the geographical concentration 

of exports. Export is dominated by sector 0 “Food and live animals“ with more than 80%. 

Despite of positive indicators,  dominant part of export still includes raw materials (more 

than 60%), with small share of products with higher levels of processing, which affects the 

profitability of export. The concept of revealed comparative advantage (RCA) explains the 

country's ability to export products to apply the same (homogeneous) products in the inte-

rnational market, indicates that the highest value sections are “Cereals and cereal prepara-

tions“ and “Sugars, sugar preparations and honey“. Other sections have significantly lo-

wer revealed comparative advantage indexes. 

Keywords: Republic of Serbia, agro-industrial products, export, comparative advantage.
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1.  УВОД 

Спољна трговина може се дефинисати као свака размена робе и услуга између при-

вредних субјеката који се не налазе у оквиру исте државе. Другим речима, у спољно-

трговинском пословању роба и услуге прелазе преко једне или више државних гра-

ница, па се спољна трговина назива још и међународном трговином.  

Значај спољне трговине произилази из потребе међународне размене робе и услуга, 

која је условљена разликама у природним богатствима и степеном развијености про-

изводних снага у разним земљама, као и међународном поделом рада. Наиме, одре-

ђене земље поседују тржишне вишкове у производњи одређених производа (инду-

стријских или пољопривредних). Извозом поменутих вишкова домаће производње, 

обезбеђују се средства за увоз оне робе која се у земљи не производи, или се не про-

изводи у довољним количинама. На пример, између земаља које имају вишкове по-

љопривредних производа и земаља са вишковима производа шумарства. Могућности 

извоза подстичу домаће произвођаче (и индустријске и пољопривредне) на масовну 

специјализовану, економичну и квалитетну производњу, рационалније пословање и 

укључивање у међународну робну размену (Ђоровић, Tомин, 2009.). 

Свако друштво има одређену структуру потреба, како у производним, тако и у по-

трошним добрима. Потребе (потрошња), задовољавају се једним делом из домаће 

производње, а другим делом из увоза. Исто тако, један део националне производње 

се троши у земљи, а други део се кроз извоз продаје субјектима (потрошачима) у 

другим земљама (Унковић, 2010.). 

Увоз - представља део националне потрошње (оруђе за рад, сировине, роба широке 

потрошње и сл.), који се задовољава куповином иностране (увозне) робе. 

Извоз - представља део националне производње, који се продаје иностраним субје-

ктима (нерезидентима), у циљу задовољавања њихових одређених потреба. 

Међународни промет пољопривредно-прехрамбених (агроиндустријских) производа 

представља интегрални део укупне светске трговине и одвија се у условима сложе-

них односа, као и веома значајних разлика у степену економске развијености поје-

диних земаља, али и других фактора (историјских, културних, конфесионалних, по-

литичких и сл.). И поред чињенице да се одвија у условима сложених односа, међу-
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народни промет агроиндустријских производа добија на значају, али се и одвија под 

изразито рестриктивним условима, првенствено због присуства разних баријера од 

стране економски развијених земаља. Наиме, развијене земље у борби за тржишта не 

поштују принципе слободне трговине и примењују разне рестриктивне мере, међу 

којима су најзначајније мере аграрног протекционизма (царине, ванцаринске дажби-

не, увозна ограничења и сл.). Ако се на све то дода и утицај мултинационалних ко-

мпанија, разних асоцијација земаља које имају за циљ унапређење трговине, као и 

утицај политичких одлука економски најразвијенијих земаља, може се доћи до за-

кључка да је ситуација на светском тржишту у већој мери последица државних инте-

рвенција, него производ деловања закона тржишта (Влаховић, 2015.).  

Вредност међународног промета агроиндустријских производа износи близу хиљаду 

милијарди (билион) USD (2014). У односу на укупан промет свих производа, промет 

агроиндустријских производа чини испод 10% и ако се посматра дугорочно, има те-

нденцију смањења. Већина земаља настоји да повећа сопствену производњу и тиме 

постигне што већи степен самодовољности и на тај начин умањи увозну зависност 

од других земаља (Влаховић, 2015.). 

Основни трендови на међународном тржишту хране су (Влаховић, 2015.): 

 Светско тржиште захтева висок квалитет производа. Само производи који 

испуњавају највише критеријуме могу наћи пут до купаца у свету. 

 Светском тржишту требају свежи примарни производи. Према томе, потребно 

је прилагодити производњу, транспорт и робни промет потребама потрошача 

(на пример, да млеко доспе до потрошача у што краћем року). 

 Светско тржиште тражи препознатљив производ, односно робну марку 

(brand), која представља гаранцију високог квалитета производа. 

 Светско тржиште тражи практичну амбалажу производа, како за трговину, та-

ко и за потрошаче. Амбалажа треба да буде еколошки компатибилна, односно 

да не загађује животну средину.  

 Светско тржиште захтева здравствено безбедну, еколошки чисту, биолошки 

вреднију, природну и органску храну. На увоз ових производа, високо разви-

јене земље практично немају никаква увозна ограничења и баријере. Органска 

пољопривреда у први план истиче квалитет и безбедност, што се огледа у 
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избегавању примене синтетичких минералних ђубрива, средстава за заштиту 

биља, регулатора прираста у сточарству, као и адитива за сточну храну. 

Извоз агроиндустријских производа представља основу развоја пољопривреде, а са-

мим тим и привреде у целини, због чега је са становишта националне економије од 

изузетног значаја. Робна размена са иностранством остварује се у оквирима укупне 

развијености привреде, која је детерминисана привредним системом и укупним дру-

штвено-економским односима. Извоз је условљен, пре свега, обимом и динамиком 

домаће пољопривредне производње, висином потрошње, нивоом подстицаја од стра-

не државе, као и царинским и другим нетарифним ограничењима земаља увозница 

(Влаховић, Величковић, 2016.). Извоз још више добија на значају због чињенице да 

ниска куповна моћ домаћег становништва не може да буде замајац веће агроинду-

стријске производње (Влаховић, 2015.). Aко се посматра хистограм 1, може се за-

кључити да су највећи извозници агроиндустријских производа економски развијене 

земље, које чине три четвртине укупног извоза, док је учешће земаља у развоју зна-

тно мање. Наведене разлике представљају резултат интензивне и продуктивне при-

марне пољопривредне производње у развијеним земљама, као и високо развијене 

прерађивачке индустрије уз разноврсну комбинацију мера аграрне политике 

(Влаховић, 2015.). 

Хистограм 1: Највећи извозници агроиндустријских производа у свету у 2015. 

години  (милијарди USD) 
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Агроиндустријски производи представљају веома значајан сегмент у спољнотргови-

нској размени Републике Србије. Значај агроиндустријских производа произилази из 

њиховог удела у спољнотрговинској размени Србије, нарочито у домену извоза. У 

структури укупног извоза Републике Србије, учешће агроиндустријских производа 

износи око 25% (Стефановић, Броћић, 2012.). Интезиван развој пољопривредно-пре-

храмбеног сектора, нарочито је значајан са становишта унапређења спољнотргови-

нске размене и представља стратешку основу за покретање привреде у целини 

(Јевтић и сар., 2007). Пољопривреда и прехрамбена индустрија у стварању бруто 

друштвеног производа земље (БДП) учествују са око 11,9% (www.pks.rs) и то: 

 пољопривреда, шумарство и рибарство 7,7% и 

 прехрамбена индустрија 3,3% 

Такође, треба истаћи да су агроиндустријски производи реализовали око 30% бруто 

домаћег производа у извозу, што указује да је ова група производа веома значајан 

чинилац привредног развоја Републике Србије (Томић и сар., 2011.). Агроиндустри-

јски сектор Србије, после дужег периода негативног спољнотрговинског салда, од 

2005. године поново остварује позитиван спољнотрговински биланс, који се конти-

нуирано повећава (Зекић и сар., 2009.). У Фискалној стратегији за 2014. годину, са 

пројекцијама за 2015. и 2016. годину Владе Републике Србије (Сл. гласник РС, 

97/2013) пољопривреда и прехрамбена индустрија означене су као један од сектора 

на чијим компаративним предностима ће се заснивати економска политика земље у 

посматраном периоду и од којих се очекује отпочињање новог инвестиционог и ра-

звојног циклуса (Поповић, Грујић 2014.). 

У Србији се на око 4,2 милиона хектара обрадивих пољопривредних површина годи-

шње произведе око 10 милиона тона пољопривредних производа у вредности од око 

3 милијарде еура (Томић и сар., 2011.). Због природних карактеристика земљишта, 

повољног утицаја климатских фактора и водних ресурса, Република Србија има ве-

лики пољопривредни потенцијал. Улазећи у токове европских интеграција, Републи-

ка Србија има шансу да искористи своје компаративне предности да би побољшала 

пласман сопствених пољопривредних производа на светском нивоу. Трговински спо-

разум земаља CEFTA представља само први степен либерализације до коначног при-

кључења у Светску Трговинску Организацију (WТО) и ЕУ, а до тада Србија мора

http://www.pks.rs/
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да заузме што бољу позицију у извозу агроиндустријских производа (Томић и сар., 

2011.). Важно је истаћи да Република Србија има више потписаних споразума о трго-

винским преференцијалима, а њихова примена имаће повољан утицај на повећање 

извоза агроиндустријских производа у наредном периоду. Међу потипсаним спора-

зумима истичу се (www.ras.gov.rs): 

 Прелазни трговински споразум и Споразум о стабилизацији и придруживању 

(ССП) са Европском Унијом (2008.), који је ступио на снагу 1. септембра 

2013. године (seio.gov.rs) 

 Споразум о слободној трговини Руске Федерације и Републике Србије (2000.) 

 Споразум о слободној трговини са Белорусијом (2009.) 

 Општи систем преференцијала, као својеврсна трговинска повластица која 

омогућава спољнотрговинску размену са САД. У јулу 2015. године, конгрес 

САД-а вратио је Републици Србији статус земље која поседује ову повласти-

цу 

 Споразум о слободној трговини са Турском (2009.) 

 Споразум о слободној трговини са земљама ЕФТА (Швајцарска, Лихтеншта-

јн, Норвешка, Исланд) (2009.) 

 Споразум о слободној трговини Србије и Казахстана (2010.) 

Као један од најзначајнијих фактора за повећање извоза агроиндустријских произво-

да и развоја (пољо)привреде у целини, истиче се повећање конкурентности произво-

дње. Према дефиницији Организације за Економску Сарадњу и Развој, конкурентно-

ст је мера способности земље да у слободним и равноправним тржишним условима 

произведе робе и услуге које пролазе тест међународног тржишта, уз истовремено 

задржавање и дугорочно повећање реалног дохотка становништва (OECD). Оце-

њује се да је национална економија конкурентна уколико је остварила раст бруто до-

маћег производа, односно раст животног стандарда становника који је одређен про-

дуктивношћу саме привреде, односно количином произведених добара по јединици 

уложеног. Конкурентност земље зависи од вредности произведених добара и услуга 

и то с обзиром на цене које се могу постићи на отвореном тржишту, али и од ефика-

сности којом се ти производи могу произвести (Шкуфлић и сар., 2011.). Портер де-

финише конкурентност као способност националне економије у коришћењу приро-

дних ресурса, физичког и људског капитала (Porter, 1990.). Заједничка карактеристи-

http://www.ras.gov.rs/
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ка пољопривреде Републике Србије, али и земаља у окружењу, јесте значајан број 

пољопривредних (сељачких) газдинстава са малим поседом. Укупан број пољопри-

вредних газдинстава у Републици Србији износи око 630 хиљада (popispoljo-

privrede.stat.rs). Њихово високо учешће значајно смањује продуктивност пољо-

привреде, а самим тим и пољопривредну производњу, што се негативно одражава и 

на примања газдинстава. Обим и структура пољопривредне производње значајно ва-

рирају под утицајем различитих, пре свега, агроеколошких фактора. Применом одго-

варајућих мера аграрне политике, може се побољшати стање у агроиндустријском 

сектору, како би се повећала конкурентност у глобалним размерама. 
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2. ЗНАЧАЈ ПРОБЛЕМА И ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 

Пољопривреда Републике Србије, због компаративних предности које поседује у 

производњи појединих агроиндустријских производа, одликује се значајним могу-

ћностима за извоз квалитетне и здравствено безбедне хране, у складу са захтевима 

тржишта, али за значајније извозне количине, потребно је обезбедити квалитет и ко-

нтинуитет у производњи. Из године у годину остварује се трговински суфицит, као 

једна од ретких позитивних ставки у спољнотрговинском билансу Републике Србије. 

Наведени подаци показују да Република Србија поседује потенцијал да постане зна-

чајан извозник хране, можда не по количинама, али сигурно по квалитету и препо-

знатљивости производа на међународном тржишту. Подаци Организације Уједиње-

них нација за храну и пољопривреду (FAO) говоре да су светске цене хране у јуну 

2016. године порасле за 4,2%, што је највећи раст у последње четири године 

(www.kamatica.com). Ако се има у виду да је та организација саопштила да у 2016. 

години већ пет месеци расту светске цене хране, намеће се закључак да би Републи-

ка Србија повећањем извоза могла да оствари значајна повећања на страни прихода. 

Овај рад управо представља детаљан преглед извоза агроиндустријских производа, 

помоћу којег је могуће сагледати стање и тенденције у аграрном извозу Републике 

Србије, из којег је могуће извући адекватне закључке, као и предложити одговарају-

ће мере за повећање истог. 

Циљ истраживања јесте да се сагледају главне карактеристике извоза агроиндустри-

јских производа Републике Србије у периоду 2010-2015. године, као и анализа извоза 

по робним секторима СМТК
1
, односно регионалним дестинацијама. Циљ је, такође 

да се сагледају фактори који су довели до испољених резултата и да се укаже на 

основне смернице експанзије извоза. На основу прикупљених података, сагледаће се 

компаративне предности, као и ограничавајући фактори, који значајно утичу на 

извозну експанзију, уз препоруке за њихово адекватно ублажавање. Резултати истра-

живања огледају се у истицању значаја извоза агроиндустријских производа као ви-

талног дела међународне трговине Републике Србије са остатком света.  

                                       
1 Стандардна Међународна Трговинска Класификација (прим. аут.) 

 

http://www.kamatica.com/
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3. ИЗВОРИ ПОДАТАКА И МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

Током истраживања коришћени су подаци Републичког Завода за Статистику (РЗС) - 

Робна размена са иностранством по секторима и одсецима СМТК за временски 

период 2010. - 2015., док је за потребе израчунавања индекса компаративних предно-

сти извоза агроиндустријских производа Републике Србије коришћена статистичка 

база података Уједињених Нација (UNCTADstat), као и база података Међународног 

Трговинског Центра (International Trade Centre - ITC). Истраживање се базира на тзв. 

“истраживању за столом“ (desk research) које подразумева прикупљање и обраду 

података из јавног домена (релевантна литература из научне области, приступ wеб-

сајтовима од међународног и националног значаја за дату област, прикупљање и 

анализа статистичких података и сл.). Подаци могу бити добијени из спољашњих 

или унутрашњих извора. 

Приликом истраживања коришћене су стандардне математичко-статистичке методе 

(аритметичка средина, стопа промене, коефицијент варијације). Поједини подаци 

приказани су одговарајућим табелама, графиконима и хистограмима. 

Основна класификација у статистици спољне трговине је Стандардна Међународна 

Трговинска Класификација - СМТК (eng. Standard International Trade Clasification - 

SITC) прописана од стране Статистичке Комисије Уједињених Нација (United Natio-

ns Statistical Comission). Ова класификација служи за публиковање података и разне 

аналитичке сврхе. Од 1. јануара 1988. године отпочела је примена СМТК - Рев. 3, а 

од 1. јануара 2010. у употреби је нова СМТК - Рев. 4. Ради се о хијерархијској, еко-

номској класификацији производа који учествују у робној размени између земаља и 

она класификује производе према степену производње. Највиши ниво агрегирања 

чине сектори, којих је десет и кодирани су једноцифреним бројевима од 0 до 9. Се-

ктори се даље деле на одсеке, који су кодирани са две цифре, од којих прва цифра 

означава сектор коме одсек припада. Садржај одсека чине групе, које се даље деле на 

подгрупе. Најнижи ниво класификације чине позиције (www.stat.gov.rs).  

 

 

http://www.stat.gov.rs/
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За потребе истраживања, коришћени су сектори који се односе на извоз агроинду-

стријских производа и то: 

 Сектор 0: Храна и живе животиње 

 Сектор 1: Пића и дуван 

 Сектор 4: Животињска и биљна уља, масти и воскови 

Један од најчешћих начина мерења компаративне предности је коришћење показате-

ља изражене компаративне редности, односно RCA индекс (eng. revealed comparative 

advantage). Овај концепт дефинисао је мађарски економиста Béla Alexander Balassa 

1965. године. Kонцепт објашњава способност или могућност неке земље да са својим 

извозним производима конкурише истим (хомогеним) производима из других зема-

ља (Јошић, 2008.). 

На основу података о географској структури извоза Републике Србије са иностранс-

твом, могуће је израчунати степен географске концентрације извоза (Gxj).Овај пока-

затељ рачуна се као корен из суме квадрата удела извоза у неку земљу (земљу s) по-

дељено са укупним извозом агроиндустријских производа Србије (земље j ) у години 

t (Јошић, 2008.).Прорачун је дат у следедој формули (Gini – Hirschmanov коефиције-

нт): 

 

Где је: 

Xkt - извоз земље j у земљу s у години t 

Xt  -  укупан извоз земље j у години t 
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4. РАДНА ХИПОТЕЗА 

У истраживању полази се од следећих претпоставки: 

 

 У истраживаном временском периоду, извоз агроиндустријских производа 

остварује пораст. 

 Најзначајније учешће у извозу има робни сектор: храна и живе животиње. 

 Смањује се степен географске концентације извоза агроиндустријских прои-

звода из Републике Србије 

 Најзначaјније извозно тржиште за Републику Србију представља Европска 

унија. 

 Земље CEFTA региона смањују учешће у извозу агроиндустријских произво-

да. 

 Руска Федерација бележи пораст учешћа у извозу агроиндустријских прои-

звода из Републике Србије. 
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

5.1.1 ИЗВОЗ АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ИЗ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

Просечан извоз агроиндустријских производа у истраживаном временском периоду 

износио је 2,582 милиона US долара (графикон 1). Извоз бележи умерен и стабилан 

раст по стопи од 4,43% годишње. Такође, може се констатовати да је извоз релати-

вно стабилан, присутна су умерена варирања, на шта указује коефицијент варијације 

од 9,72%. У почетној анализираној години (2010.) извоз је износио 2,144 милиона US 

долара (графикон 1), да би у последњој достигао вредност од 2,686 милиона US до-

лара (2015.), што представља повећање од 542 милиона US долара. Рекордан извоз у 

истраживаном периоду забележен је у 2014. години и износио је 2,916 милијарди US 

долара. Просечан извоз per capita у анализираном периоду износио је 379 US долара 

по становнику (табела 1), а по активном пољопривреднику 1.861 US долар (2015.). 

Извоз по хектару обрадиве површине у посматраном периоду износио је 580 US до-

лара и усмерен је у 105 земаља света (2015.). Ако се посматра табела 1, приметно је 

да Република Србија остварује већи просечан извоз per capita од Хрватске и Румуни-

је, док заостаје за земљама попут Бугарске и Грчке. Ако се изузму разлике у броју 

становника поменутих земаља, разлоге за заостајањем треба тражити у недовољној 

искоришћености извозног потенцијала српске агроиндустрије, као и чињеници да су 

остале земље чланице Европске уније и Светске Трговинске Организације (WTO). 

Разлоге за заостатком треба тражити и у извозној структури и учешћу производа ви-

ше фазе прераде у истој.  

Табела 1: Просечан извоз агроиндустријских производа по становнику у периоду 

2010.-2015. (USD per capita) 

Држава  Просечан извоз  

 (USD per capita) 

Хрватска 354 

Грчка 478 

Румунија 247 

Бугарска 494 

Србија 379 

                                                                                 Извор:UNCTADstat; обрачун аутора 
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Аграрни сектор има значајно ућешће у структури укупне спољнотрговинске размене, 

па остварени резултати у овом сектору могу утицати на побољшање спољнотргови-

нског биланса и равнотеже укупне националне економије. Индиректно, пораст изво-

за стабилизује и девизни курс и инфлацију, тако да се може рећи да повећање извоза 

агроиндустријских производа доприноси остварењу укупне макроекономске стаби-

лности. Република Србија управо највећи суфицит спољнотрговинске размене оства-

рује у овој области. Захваљујући томе, остварује се мањи дефицит трговинског била-

нса услед увоза индустријских и осталих производа (Марковић, 2016.). 

Несумњиво, извоз агроиндустријских производа карактерише континуирани раст и 

значајни извозни резултати у истраживаном периоду, што свакако охрабрује, и пока-

зује да се тај тренд може очекивати и у годинама које следе. Позитивни резултати и 

растућа линија тренда извоза последица су, пре свега, примене Споразума о Стаби-

лизацији и Придруживању, односно добијања преференцијалног статуса на тржишту 

Европске уније, затим оствареној либерализацији у трговинској размени са земљама 

CEFTA, као и прмене споразума о слободној трговини са Руском Федерацијом. 

Графикон 1: Кретање извоза агроиндустријских производа из Републике Србије 

(2010-2015.), милијарди USD 

       

                                                                    Извор:Републички завод за статистику 

Извоз агроиндустријских производа у садашњем економском моменту, представља 

један од приоритетних економских циљева наше земље, а његове позитивне тенде-

нције имају значајан утицај и на развој агроиндустријског сектора у целини. Обим 
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извоза и остварени приходи утичу на економију директно и индиректно. Изградња 

стабилног и оптималног модела домаће агроиндустрије, кроз извозну оријентисано-

ст, као полуге бржег економског и друштвеног развоја може да се оствари већим 

инвестиционим улагањима у овај сектор, као и идентификацијом основних фактора 

развоја који утичу на спољнотрговинску размену (Стефановић, Броћић, 2012.). Пра-

кса показује да на повећање извоза утиче продуктивност и економичност у произво-

дњи, избор тржишта и квалитет производа, понуда асортимана производа за којима 

постоји тражња, ценовна конкурентност, динамика и континуитет испоруке, здра-

вствено безбедна исправност сертификованих производа, агроекономска политика и 

профитабилност у пословању (Игњатијевић и сар., 2012). 

Ако се посматра учешће у међународној размени агроиндустријских производа, мо-

же се закључити да Република Србија има доста скромно учешће. У структури све-

тског извоза, Република Србија учествује са 0,20%, док у европском извозу учествује 

са 0,47% (Прорачун на бази података UNCTADstat, 2016). Због процентуално малог 

учешћа у међународном промету, Србија је у позицији да се прилагођава условима 

који владају на међународном тржишту, јер није у могућности да утиче на токове и 

обележја размене.  

Фактори који су утицали на извоз агроиндустријских производа могу се поделити у 

две групе (Влаховић, 2015):     

Екстерни (макроекономски) фактори - фактори међународног окружења: 

 Затвореност појединих тржишта (EU, NAFTA, ASEAN, APEC и сл.). 

 Постојање разних видова баријера у извозу - у виду техничких, односно нета-

рифних баријера за увоз из тзв. „трећих“ земаља. Ту спадају ISO и HACCP 

стандарди, као и квантитативна, царинска и друга ограничења, која предста-

вљају основне мере аграрног протекционизма (квоте, контигенти, квантитати-

вне рестрикције, техничке баријере и сл.). 

 Република Србија није члан Светске Трговинске Организације (World Trade 

Organization) - тиме је смањена конкурентност на бази виших цена насталих 

услед виших царинских оптерећења. 
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Фактори интерне природе - домаћег окружења: 

 Лош економски положај примарне пољопривреде - примарна производња тре-

нутно није у могућности да озбиљније повећава производњу и тиме створи 

квалитетне количине за извоз. 

 Недостатак дугорочне, конзистентне и јасно дефинисане извозне политике у 

домену пољопривреде и прехрамбене индустрије - другим речима, недостатак 

дугорочне извозне стратегије у односу на садашње и потенцијалне конкуре-

нте. 

 Релативно ниска продуктивност рада у пољопривреди и прехрамбеној инду-

стрији - последица тога је ниска ценовна и квалитативна конкурентност на 

међународном тржишту, 

 Недостатак обртних средстава - пре свега, за повећавање примарне произво-

дње, припрему извоза и извоз. Ово представља хроничан проблем наше агро-

индустије и битан лимитирајући чинилац извоза. 

 Низак ниво извозних подстицаја за агроиндустријске производе - због тога 

наши производи, по правилу, нису ценовно конкурентни на међународном 

тржишту. Подстицаји ће морати да буду укинути уласком у WТО. 

 Релативно лоша организација наступа на међународном тржишту - компаније 

су недовољно организоване и флексибилне приликом наступа и освајања но-

вих тржишта 

 Осцилације у квалитету извозних производа - што руши стечени углед наше 

земље и сл. 

Ако се посматра структура извоза, може се закључити да је извоз агроиндустријских 

производа доминантно оријентисан на неколико група производа, који заузимају око 

2/3 укупног извоза ових производа из Србије. Најзначајнији су производи биљног 

порекла - воће и поврће, као и житарице и производи од житарица и шећер (табела 

2). Ниска заступљеност производа више фазе прераде,  производа месне индустрије, 

као и учешћа млечних производа указује на висок ниво екстензивности пољопривре-

де Републике Србије, односно неповољну производну структуру. У анализираном 

периоду, највећи раст извоза забележен је код извоза цигарета и износио је 55,64% 

годишње, док је шећер бележи највећи пад и то по стопи од 11,53%. Коефицијент ва-
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ријације од 10,49% указује да су код извоза пива забележене најмање осцилације у 

извозу, упркос умереном паду извоза по стопи од 2,32% годишње.  

Република Србија је традиционално велики произвођач и велики извозник жита, по-

себно кукуруза, чији је извоз у истраживаном периоду просечно износио 1,8 милио-

на тона  (табела 2) и чија производња и површине константно расту последњих годи-

на, на рачун пшенице, чија производња стагнира, а просечан извоз износио је 454 хи-

љаде тона. Значајни потенцијали за стабилизацију производње пшенице на нивоу ви-

шем од садашњег и даљи раст производње кукуруза постоје у расту приноса, посе-

бно у условима наводњавања (кукуруз). Развој терминског тржишта
2
 и приватног 

складиштења, као и увођење система класирања по квалитету допринели би повећа-

њу конкурентности, уз ослобађање дела засејаних површина за производе са већом 

додатом вредношћу. Извозом шећера, сојиних прерађевина и сунцокретовог уља 

остварују се значајни девизни приходи. Прерађивачки сектор је у великој мери моно-

полизован и диктира услове откупа. Капацитети су у рукама страних власника, било 

потпуно (шећеране) или делимично, заједно са малим бројем великих домаћих ко-

мпанија (уљаре). Такође, недостаје поуздан систем контроле квалитета у откупу 

(Поповић, Грујић 2014.). 

Табела 2: Најзначајнији извозни производи аграрног порекла (2010-2015.) 

                                                  Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

Колики је значај извоза агроиндустријских производа из Републике Србије, говори и 

податак да је у 2014. години на листи од 30 највећих нето извозника из Србије, чак 

                                       
2 Терминско или будуће тржиште (eng. futures market) је врста финансијског тржишта где се 

економска лица, тржишним уговором, обавезују на испоруку одређене количине робе у будућности 

(sr.wikipedia.org). 

 

Производ Количина 

извоза, 

тона 

Просек (2010-

2015), 

 мил.USD 

Стопа 

промене (%) 

СV (%) 

Кукуруз, у зрну 1.794.039 411,1 0,25 31,28 

Малине 74.513 197,3 10,29 24,33 

Шећер 212.341 149,2 -11,53 23,51 

Сунцокретово уље 96.131 109,2 -0,17 20,14 

Пшеница 453.706 106,3 4,91 57,52 

Цигарете 7.372 88,7 55,64 88,67 

Пиво 115.256 71,2 -2,32 10,49 
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14 компанија из области пољопривреде и прехрамбене индустрије, што је готово по-

ловина од укупног броја (The economy and finance board, 2015). Ова предузећа пре-

дстављају носиоце извозног потенцијала српске агроиндустрије у садашњем трену-

тку. Вредносно посматрано, највећи извозници агроиндустријских производа, прика-

зани су у табели 3. 

Табела 3: Највећи нето извозници агроиндустријских производа у 2014. години, 

прерачунато по текућем курсу долара, милиона USD 

                                                             Извор: The economy and finance board, 2015             

“Сојапротеин” A.Д. - Бечеј највећа је фабрика за прераду соје у Србији, а по разно-

врсности и квалитету производа, као и капацитету прераде од 250.000 тона годишње, 

спада у најзначајније прерађиваче NON-GМО соје у Европи, што даје додатну вре-

дност целокупном асортиману који компанија пласира на домаће и инострано тржи-

ште. Сојапротеин своје производе за људску и животињску употребу извози у преко 

50 земаља широм света. Највећи део извоза намењен је тржишту Европске уније, а 

затим земљама CEFTA, Русији, Турској, земљама Блиског и Средњег истока и Севе-

рне Aфрике. У протеклом периоду освојена су нова тржишта на азијском, афричком 

и америчком континенту. На извозну експанзију свакако је утицала и имплементаци-

ја бројних међународних стандарда квалитета, као и IP NON-GMО и „Дунав Соја“ 

програма. Сојапротеин се може похвалити широким спектром производа од соје, од 

протеинских до уљарских, који своју примену налазе у прехрамбеној индустрији 

(месној, пекарској, кондиторској, паста индустрији итд.), фармацеутској индустрији 

и исхрани животиња. То су сојини протеински концентрати, брашна и гризеви, те-

кстурати, сирово уље и лецитин (sojaprotein.rs). 

Као један од најбитнијих приоритета развоја пољопривреде, а самим тим и извоза, 

истиче се повећање конкурентности производње. Мере унапређења конкурентности 

односе се на повећање продуктивности, квалитет производње и сл. У анализи поди-

Предузеће Извоз (милиона USD) 

"Сојапротеин" A.Д. - Бечеј 68,4 

"Victoriaoil" A.Д. - Шид 55,6 

"Суноко" д.о.о. - Нови Сад 53,4 

"MK Commerce" д.о.о. - Нови Сад 39,5 

"Фабрика шећера ТЕ - ТО" A.D. - Сента 35,3 
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зања конкурентности неопходно је: унапредити квалитет производа, усмеравати про-

извођаче на производњу квалитетнијих сорти, спровођење маркетиншких активно-

сти, у циљу стварања робних марки и брендова како би се стекло поверење иностра-

них потрошача, повећање продуктивности у циљу смањивања трошкова производње, 

како би се остварила ценовна конкуренција. Свакако да конкурентске предности тре-

ба остварити користећи позитивне разлике природних потенцијала (климе, земљи-

шта, водних ресурса – иригационих система и сл.). Посебно треба да нагласити да је 

приоритет производња здраве, безбедне хране, која такође чини велики део неиско-

ришћених капацитета (Томић и сар. 2011.). Применом SWОТ анализе могуће је оце-

нити конкурентност агроиндустрије Републике Србије (табела 4). 

Табела 4: SWOT анализа агроиндустрије Републике Србије 

 

                                                                                                              Извор: Школа бизниса Број 3/2011 

На основу дате SWОТ анализе може се закључити да се применом одговарајућих ме-

ра поједине слабости могу трансформисати у снаге, док се претње могу отклонити 

или њихов утицај ублажити. Мултифункционалност пољопривреде подразумева ко-

ришћење ресурса пољопривреде, не само за производњу примарних пољопривре-

дних производа и хране већ и за друге намене: производњу енергије, агротуризам и 

услуге у туризму, ловни туризам, риболов, сеоски туризам, што све заједно води 

бржем привредном развоју. 

Снаге (strengths) Могућности (opportunities) 

 природни потенцијали 

(земљиште, клима, вода) 

 укрупњавање пољопривредних 

поседа 

 образована радна снага  унапређење производње 

 незагађени ресурси 

пољопривреде 

 боље коришћење земљишта 

 инсталирани прерађивачки 

капацитети 

 развој мултифункционалне 

производње 

 постојање образовних и 

саветодавних институција 

 већа еколошка (органска) 

производња 

Слабости (weaknesses) Претње (threats) 

 ситни поседи  ограничење извоза 

 проблем старачких домаћинста-

ва 

 недовољан утицај институција 

на развој 

 лоше коришћење водних 

потенцијала (за наводњавање) 

 подршка државе развоју 

пољопривреде 
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5.1.2 ИЗВОЗ АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА ПО СЕКТОРИМА И 

ОДСЕЦИМА СМТК 

5.1.2.1 Храна и живе животиње 

У структури извоза агроиндустријских производа из Републике Србије доминантан 

је робни сектор 0 - “Храна и живе животиње”, чија је просечна вредност у истражи-

ваном временском периоду износила 2,084 милиона US долара (табела 5), са уче-

шћем у укупном извозу од 80,72% (графикон 2), као и умереном и стабилном тенде-

нцијом раста од 4,48%. Током анализираног периода, поменути сектор био је при-

лично константан, о чему говори умерен коефицијент варијације од 9,72%. У поче-

тној посматраној години (2010.), извоз хране и живих животиња износио је 1,768 ми-

лиона US долара, што је уједно и најнижа вредност извоза нултог сектора (графикон 

3) у истраживаном временском интервалу, да би у последњој години (2015.) достигао 

вредност од 2,087 милион US долара, што је у нивоу просека. Рекордан извоз нултог 

одсека забележен је у 2014. години и износио је 2,367 милиона US долара.  

  Графикон 2: Структура извоза агроиндустријских производа из Републике Србије    

по робним секторима (2010-2015), % 

 

                                         Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

Aнализирајући структуру извоза поменутог нултог сектора, може се уочити да на-

јзначајнији извозни робни одсек у истраживаном периоду представља одсек 04 - 

“Житарице и производи на бази житарица”, чија просечна вредност извоза износи 
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706 милиона US долара (табела 5), са учешћем у структури укупног извоза од 27,3%. 

Извоз житарица бележи незнатан раст по стопи од 1,41%. Друго место у структури 

извоза нултог сектора заузима одсек 05 - “Поврће и воће”, са просечним извозом од 

651 милион US долара. Поменути сектор чини једну четвртину укупног извоза агро-

индустријских производа (25,2%), што недвосмислено указује на његов велики зна-

чај. Растућа линија тренда указује да се може очекивати умерено повећање извоза се-

ктора 0 у будућем временском периоду. 

Графикон 3: Кретање извоза сектора 0 - Храна и живе животиње (2010-2015.), 

милијарди USD 

 

                                                             Извор:Републички завод за статистику 

Извоз воћа и поврћа у истраживаном временском периоду бележи умерен раст и то 

по стопи од 7,22%. На трећем месту следи робни одсек 06 - “Шећер, производи од 

шећера и мед” са 180 милиона US долара и учешћем од 7% у структури укупног 

извоза. Наведени одсек у анализираном периоду остварује значајну тенденцију пада 

извоза од 9,71%. Пад је последица значајног опадања производње шећера у 2015. го-

дини, првенствено због значајног смањења површине под шећерном репом, што је 

оставило негативне последице и на извоз шећера, као и сложених услова на међуна-

родном тржишту (Влаховић, Пушкарић, Величковић, 2015.). Овај податак потврђује 

и висок коефицијент варијације који је у истраживаном периоду износио 20,80%. На-

пред наведени одсеци имају доминантну позицију у извозу агроиндустријских прои-

звода Републике Србије, са више од половине учешћа (59,5%). 
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Табела 5: Извоз агроиндустријских производа из Републике Србије, по 

секторима/одсецима СМТК (2010-2015.), 000 USD 

Сектор/Одсек СМТК (000 USD) 
Просек 

(000 USD) 

Учешће 

(%) 

Стопа 

Промене 

(%) 

СV 

(%) 

Укупан извоз 2,582.381 100,0 4,43 9,72 

0 Храна и живе животиње 2,084.514 80,7 3,50 9,10 

00  Живе животиње, осим животиња из одсека 03 57.553 2,2 -7,62 22,00 

01  Месо и прерађевине од меса 82.892 3,2 16,38 41,78 

02  Млечни производи и птичја јаја 87.528 3,4 5,22 14,30 

03  Рибе, љускари, мекушци и прерађевине 5.125 0,2 9,43 22,73 

04  Житарице и производи на бази житарица 705.942 27,3 1,41 13,63 

05  Поврће и воће  651.162 25,2 7,22 15,36 

06  Шећер, производи од шећера и мед 180.271 7,0 -9,71 20,80 

07  Кафа, чај, какао, зачини и производи од њих 82.850 3,2 0,11 4,06 

08  Сточна храна (осим жита у зрну) 113.449 4,4 8,31 20,57 

09  Разни производи за храну и прерађевине 117.740 4,6 9,96 20,82 

1    Пића и дуван                                                             325.184 12,6 13,54 24,43 

11  Пића                                                                            205.111 8,0 1,30 8,79 

12  Дуван и производи од дувана 120.073 4,7 37,81 65,26 

4   Животињска и биљна уља, масти и воскови 172.969 6,7 -1,34 14,43 

41  Животињска уља и масти                                                3.235 0,1 9,41 43,65 

42  Чврсте биљ. масти и уља, сирове,рафинисане          163.117 6,3 -1,50 14,30 

43  Животињске и биљне масти и уља, прерађене 6.617 0,3 -3.44 25,76 

                                                                             Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

00 - Живе животиње, осим животиња из одсека 03 - у истраживаном временском пе-

риоду, просечно је извезено живих животиња у вредности од 57,5 милиона US дола-

ра, што чини 2,23% укупног извоза, са тенденцијом значајног пада по стопи од 

7,62% (табела 5). У структутри извоза нултог сектора учествује са скромним уче-

шћем од 2,76%. Такође, присутне су значајне осцилације у извозу, о чему говори ко-
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ефицијент варијације од 22%. У почетној посматраној години (2010.) извоз живих 

животиња износио је 66,6 милиона US долара (графикон 4), да би у последњој 

(2015.) износио 58,6 милиона US долара, што представља смањење од 8 милиона US 

долара. Рекордан извоз живих животиња забележен је у 2011. години (74,1 милиона 

USD) и од тада бележи значајан пад све до 2015. године (графикон 4), када је дошло 

до благог повећања извоза, који је био у нивоу просека. Опадајућа линија тренда 

указује да извоз поменутог одсека има тенденцију пада, који се очекује и у будућно-

сти.  

Графикон 4: Кретање извоза одсека 00 - Живе животиње, осим животиња из одсека 

03 (2010-2015.), милиона USD 

 

                                                                    Извор:Републички завод за статистику 

Структуру одсека чини робна група 001 - Живе животиње, осим животиња из одсе-

ка 03 и даље се може рашчланити на одговарајуће подгрупе. Вредносно изражено, 

најзаступљенија подгрупа у истраживаном периоду била је подгрупа 0011990 - Гове-

да остала, осим чисте расе за приплод са 26,6 милиона USD (46,27%). На другом 

месту налази се подгрупа 0011910 - Телад, осим чисте расе за приплод са 12,8 мили-

она USD (22,32%), док је на трећем месту подгрупа 0012190 - Овце остале, живе са 

5,7 милиона USD (9,96%). Напред наведене подгрупе доминирају у структури извоза 

поменутог одсека, са више од три четвртине укупног извоза (78,55%). Говеда, свиње, 

овце, козе и копитари на територији Републике Србије морају бити обележени и ре-

гистровани за извоз, као и при увозу, ако нису намењени за непосредно клање, а по-
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даци о њиховом обележавању и кретању морају бити регистровани у Централној ба-

зи података о обележавању животиња. Животиња може да се стави у промет ако је 

обележена и регистрована и ако потиче из објеката или газдинстава регистрованих у 

Централној бази. Животиње у промету мора да прати одговарајући идентификацио-

ни документ, а животиње које напуштају епизоотолошку јединицу, мора да прати и 

Потврда о здравственом стању пошиљке у промету (www.vet.minpolj.gov.rs). Чињени-

ца је да се готово половина српског извоза сточарства своди на извоз живе стоке, и 

то телади. На тај начин распродајемо свој потенцијал и не користимо могућности за 

увећање вредности извоза хране кроз пласман производа месне индустрије на ино-

страно тржиште. Препорука је да се у наредном периоду посвети већа пажња повећа-

њу сточног фонда и развоју месне индустрије и искористи могућност извоза јунећег 

меса квалитета “baby beef”, пре свега на тржиште Европске уније. 

01 - Месо и прерађевине од меса - у анализираном периоду, извоз меса и месних пре-

рађевина износио је просечно 82,9 милиона US долара, и заузима скромних 3,21% у 

структури укупног извоза агроиндустријских производа из Републике Србије, одно-

сно 3,98% у структури извоза нултог сектора (табела 5). Извоз бележи значајан раст 

по стопи од 16,38%, што свакако представља охрабрујућ податак за оживљавање ме-

сне индустрије у Републици Србији. У истраживаном периоду забележена су и зна-

чајна осцилирања извоза меса и прерађевина, што потврђује изузетно висок коефи-

цијент варијације од 41,78%. Aко се посматра графикон 5, могу се уочити значајна 

позитивна кретања. Извоз се кретао од 59,6 милиона US долара у 2010. години, па до 

97,1 милиона у 2015. години, што представља повећање од 37,5 милиона US долара.  

Година апсолутног рекорда у извозу меса и прерађевина била је 2014. у којој је 

српски извоз меса достигао максимум у износу од 147,3 милиона US долара, пре све-

га због повећаног извоза меса у Руску Федерацију и представља резултанту увођења 

санкција од стране Европске уније према Русији. У наредном периоду постоје разло-

зи за оптимизам и очекује се да Република Србија направи значајнији помак у извозу 

меса и прерађевина. 

 

 

 

http://www.vet.minpolj.gov.rs/
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Графикон 5: Кретање извоза одсека 01 - Месо и прерађевине од меса (2010-2015.), 

милиона USD 

 

                                                             Извор:Републички завод за статистику 

Структуру одсека чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на одго-

варајуће подгрупе, и то: 

 011 - Месо, говеђе, свеже, расхлађено и смрзнуто 

 012 - Остало месо и јестиви отпаци, свеже, смрзнуто 

 016 - Месо и јестиви кланични производи, сољени, сушени 

 017 - Месо и јестиви кланични производи, конзервирани, нн 

Робна група 011 - Месо, говеђе, свеже, расхлађено и смрзнуто у истраживаном пери-

оду учествовала је просечно са 9,8 милиона US долара, односно са 10% у структури 

извоза одсека 01. Извоз говеђег меса бележи значајан пад по стопи од 15,89%. У 

истраживаном периоду забележене су и значајне осцилације у извозу говеђег меса, 

што потврђује коефицијент варијације од 44,57%. Вредносно посматрано, најзасту-

пљеније подгрупе у анализираном периоду биле су 0111120 - Месо јунеће са кости-

ма, свеже или расхлађено са 7 милиона USD (71,71%), 0111190 - Месо говеђе са ко-

стима, остало, свеже (12,34%), као и 0112120 - Месо јунеће са костима, смрзнуто 

са 1,2 милиона USD (6,49%). Наведене подгрупе чине 90,54% укупног извоза наведе-

не робне групе. Српска квота за извоз говедине на тржиште Европске уније је 8.000 

тона годишње, а на поменуто тржиште стигне само 450 тона (www.pks.rs), што дово-

љно говори о кризи сточарске производње, која се манифестовала смањењем укупне 
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производње меса. Према подацима Привредне Коморе Србије (ПКС), извоз јунећег 

меса квалитета “baby beef“ може да се карактерише као производ домаћег порекла, 

што представља додатну вредност. Препоручује се да би на повећање сточног фонда, 

поред помоћи у виду новчаних субвенција, требало утицати кроз смањење извоза 

живе стоке, дугорочну аграрну политику, удружени извоз и подстицање производње 

крава-теле (www.pks.rs). 

Робна група 012 - Остало месо и јестиви отпаци, свеже, смрзнуто у анализираном 

временском периоду износила је просечно 27,8 милиона US долара, што чини 

33,59% извоза поменутог одсека. Извоз наведене робне групе је у значајном порасту 

и то по стопи од 49,36%, нарочито у последње две посматране године (76,7, односно 

43 милиона US долара, РЗС). Коефицијент варијације износио је чак 97,33% у истра-

живаном периоду. Робне подгрупе које су имале највећи значај у извозу биле су 

0122210 - Трупови и полутке, свињски, смрзнути са 13,9 милиона USD (49,86%), за-

тим 0123400 - Живина исечена у комаде и отпаци, свежи са 3,1 милиона USD 

(11,26%) и 0123100 - Живина неисечена у комаде, свежа, расхлађена са 2,8 милиона 

USD (9,91%). Наведене подгрупе чине 71,03% укупног извоза робне групе 012. Еви-

дентно је да се у оквиру наведеног одсека уочавају позитивни трендови, испољени 

кроз рапидан раст производње и извоза у анализираном периоду. У јануару 2016., ау-

стријска компанија “Gierlinger Holding GmbH“ постала је власник кланичне инду-

стрије “Митрос“ из Сремске Митровице. У септембру 2016. године, започела је про-

изводња свињског меса за тржиште Руске Федерације, док је у октобру исте године 

отпочео извоз свињског меса на тржиште Европске уније. Фабрика у Сремској Ми-

тровици тренутно прерађује 800 свиња дневно, а капацитети ће се повећавати са по-

требама извоза. Компанија послује са око 100 домаћих коопераната, а до краја годи-

не очекује се потписивање уговора са још 700 коопераната из Републике Србије, јер 

да би “Митрос“ могао да извози на тржиште Руске Федерације, сировине морају да 

буду пореклом из Србије (novosti.rs). Поред капацитета у Аустрији и Србији, компа-

нија има производне погоне у Мађарској и Румунији, где запошљава око 800 људи 

(www.gierlinger-holding.com). 

Робна група 016 - Месо и јестиви кланични производи, сољени, сушени у истражива-

ном периоду учествовала је са 1,9 милиона US долара, односно са 2,34% у структури 

извоза поменутог одсека. Извоз сушених кланичних производа бележи значајан раст 
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по стопи од 19,71%. Као и у претходном случају, последње две истраживане године 

донеле су значајне помаке у извозу. Коефицијент варијације за анализирани период 

указује на значајна колебања и износи 46,16%. Подгрупе са највећим значајем у 

истраживаном периоду биле су 0161900 - Остало свињско месо, сушено, сољено, ди-

мљено са 1,2 милиона USD (60,33%), затим 0168100 - Месо говеђе, сушено, сољено, 

димљено са 447 хиљада USD (23,03%) и 0161200 - Свињске потрбушине и комади, 

сољене, сушене са 208 хиљада USD (10,74%). Наведене подгрупе чиниле су 94,10% 

извоза поменуте робне групе.  

Извоз робне групе 017 - Месо и јестиви кланични производи, конзервирани, нн у 

истраживаном периоду просечно износи 43,3 милиона US долара и чини 52,25% уку-

пног извоза одсека 01, односно представља најзначајнију робну групу у извозу поме-

нутог одсека. Извоз конзервираних кланичних производа бележи умерен раст по сто-

пи од 10,23%, а коефицијент варијације за анализирани период износи 21,82%. У 

структури извоза робне групе 017, најзначајније подгрупе су 0172010 - Кобасице, од 

меса, других кланичних производа или крви са 13,5 милиона USD (31,07%), затим 

0172090 - Ост. прехрамбени производи од производа из 01720 са 12,2 милиона USD 

(28,16%), и 0175090 - Производи остали, од свиња, конзервисани са 8,5 милиона USD 

(19,51%). Наведене подгрупе чиниле су 78,74% извоза поменуте робне групе. 

Компанија “Carnex” из Врбаса водећа је компанија на територији Републике Србије 

у области производње меса и прерађевина од меса, у 2014. години почела је са изво-

зом својих највећих брендова Carnex паштета и месних нарезака на тржишта Шва-

јцарске и Aустрије. “Carnex” је, након продора и успешног пословања на словена-

чком тржишту, наставио интензивирање својих извозних активности и у друге земље 

Европске уније. Осим тога, пласман производа на тржиште Европске уније, земаља 

CEFTA, али и на тржишта Царинске уније (Русија, Белорусија и Казахстан) 

представља велики успех и прилику за даљи развој и унапређење пословања, али и 

побољшање целокупне домаће привреде. “Carnex” је једна од ретких компанија у 

Србији која је задовољила све услове за добијање извозног контролног броја, који 

представља гаранцију квалитета и омогућава несметан извоз и трговину производа у 

Европску унију. Компанија са производним приступом “од њиве до трпезе”, који 

омогућава потпуну контролу целокупног процеса производње, од сопствене прои-

зводње сточне хране, узгајања свиња на домаћим фармама, закључно са произво-
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дњом финалног производа, постигла је највише стандарде квалитета производа и на-

ставиће континуирано да инвестира у проширење постојећих и изградњу нових капа-

цитета како би задовољила потребе купаца, и како би се одржала у кругу успешних, 

угледних и друштвено одговорних предузећа (carnex.rs).   

02 - Млечни производи и птичја јаја - у анализираном временском периоду, извоз 

млечних производа и јаја износио је просечно 87,5 милиона US долара, што чини 

3,39% укупног извоза агроиндустријских производа из Републике Србије, односно 

4,20% у структури извоза нултог сектора. Извоз одсека 02 карактерише умерен раст 

у периоду 2010-2015. и то по стопи од 5,22%, као и релативно константан извоз, што 

потврђује коефицијент варијације од 14,30%. Извоз млечних производа и јаја најни-

жу вредност имао је у почетној 2010. години (68,9 милиона US долара) да би у по-

следњој истраживаној години био 89,4 милиона (графикон 6). Рекордан извоз забеле-

жен је у 2014. години и износио је 107,5 милиона US долара. Умерен раст и узлазна 

линија тренда дају разлог за оптимизам у погледу извоза поменутог одсека. 

Структуру одсека чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на одго-

варајуће подгрупе, и то:  

 022 - Млеко и производи, осим бутера или сира 

 023 - Маслац и остале масноће од млека, млечни намази 

 024 - Сир и урда 

 025 - Птичја јаја и жуманца, свежа, сушена; беланца 
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Графикон 6: Кретање извоза одсека 02 - Млечни производи и птичја јаја (2010-

2015.), милиона USD 

  

                                                             Извор:Републички завод за статистику 

Робна група 022 - Млеко и производи, осим бутера или сира у истраживаном време-

нском периоду учествовала је са 50,5 милиона US долара, односно 51,78% укупног 

извоза одсека 02, што указује да ова робна група доминира у извозу поменутог одсе-

ка. Извоз карактерише умерени пад по стопи од 2,47%, док коефицијент варијације у 

износу од 13,13% указује на релативно стабилан извоз у анализираном периоду. У 

структури извоза доминирају следеће подгрупе: 0221200 - Млеко и павлака са преко 

1% до 6% масноће са 17,9 милиона USD (35,43%), затим 0223300 - Сладолед, са или 

без додатака какаа са 16,8 милиона USD (33,29%) и 0223110 - Јогурт, неаромати-

зован, без воћа и шећера са 9,3 милиона USD (18,34%). Наведене робне подгрупе чи-

не 87,06% укупног извоза робне групе 022. Према подацима Министарства пољопри-

вреде, у Републици Србији у преради млека учествује око 200 млекара (без регистро-

ваних објеката за производњу у домаћинству). Велике млекаре чине 10% од укупног 

броја, али је то истовремено и 90% инсталираних прерађивачких капацитета. Млека-

ре великих капацитета су “Имлек”, “Млекара Суботица” које су у саставу инвести-

ционог фонда "Mid Europa Partners", затим “Млекара Шабац”, “Сомболед” и “Мле-

копродукт Зрењанин”. Приватизацијом млекара у Србији на тржишту млека прису-

тно је све више иностраних компанија које се боре за водећу улогу у региону. У томе 

доминантну улогу имају компаније које послују у оквиру мултинационалног инве-

стиционог фонда "Mid Europa Partners". Процењује се да се дневно преради око 1,1 
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милиона литара млека, а од тога “Имлек” има највеће учешће од 700.000 литара (Ве-

љковић и сар., 2015.). Компанија "Имлек" инвестирала је 2016. године више од 30 

милиона еура у производњу, иновације и подршку сточарима. Од тога 24 милиона 

уложила је у Србији, а шест у регион, а захваљујући прелевманима које је држава 

увела, “Имлек” је очувао производњу и сточарима исплаћивао просечну цену млека 

од 37 динара по литру
3
, када је она у ЕУ износила око 25 динара (novosti.rs). За рура-

лно подручје Србије производња млека представља значајну развојну шансу, али у 

процесу европских интеграција доћи ће до пада броја мањих млечних фарми као и 

мањих млекара и очекује се укрупњавање производних капацитета у овом сектору, 

што показују искуства земаља у окружењу. На развијеном европском тржишту 

опстаће млекаре које су са својим производима квалитативно и ценовно конкуре-

нтне, које су у стању да задовоље стандарде квалитета и своје производе пласирају у 

извоз. Највећи проблем за мале произвођаче у новим земљама чланицама било је 

усклађивање са ЕУ стандардима. Извоз млека и млечних производа заснован је на 

производима мање додатне вредности и нижег степена прераде у односу на увоз, а 

извозни резултати у великој мери зависе од степена конкурентности који се постиже 

на тржишту. Млечни производи из Србије нису увек конкурентни у погледу трошко-

ва производње, цена и квалитета што додатно отежава боље позиционирање на ино-

страном тржишту (Вељковић и сар.,2015.). Како се наводи у Уредби о изменама Уре-

дбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2016. годи-

ни, повећан је укупан износ за премије за млеко са 3,4 на 3,63 милијарде динара. 

Премија за млеко износи 7 динара по литру (www.agrosmart.net).                                                 

Компанија “Nestle Adriatic S doo” управља фабриком сладоледа у Старој Пазови. Фа-

брика запошљава више од 200 људи у сезони и поред производње за домаће тржи-

ште, извози сладоледе на тржишта земаља у региону као што су Црна Гора, Македо-

нија, Босна и Херцеговина, Aлбанија и Хрватска. "NESTLE Icecream" добио је 2010. 

године лиценцу за извоз производа у земље Европске уније. Захваљујући модерној 

технологији, иновацијама и квалитету које пружа потрошачима, у Србији су креира-

ни сладоледи који су брзо освојили и европско тржиште. Фабрика сладоледа у Ста-

рој Пазови почела је средином децембра 2011. да производи сладоледе за Европску 

                                       
3 1 еуро = 123,97 динара (прим. аут) 
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унију. Сладоледи са етикетом “made in Serbia” извозе се у Италију, Шпанију, По-

љску, Француску, Финску, Шведску, Данску, Aустрију итд. (nestle-icecream.rs). 

Робна група 023 - Маслац и остале масноће од млека, млечни намази у истражива-

ном периоду учествовала је просечно са 5,2 милиона US долара, што чини 5,91% 

укупног извоза одсека 02. Извоз млечних намаза и маслаца карактерише умерени ра-

ст и то по стопи од 3,57%. Коефицијент варијације у анализираном периоду износи 

16,78%. Најзаступљенија подгрупа била је подгрупа 0230020 - Млечни намази са 2,9 

милиона USD и чини више од половине извоза поменуте робне групе (56,87%).  

Робна група 024 - Сир и урда у истраживаном временском периоду учествовала је 

просечно са 30 милиона US долара, односно 34,30% извоза одсека 02. У периоду 

2010-2015. извоз сира значајно је у порасту, а стопа промене износи 20,77%. У по-

следње три анализиране године дошло је до повећања извоза, а рекордна година би-

ла је 2014. са извозом у вредности од 45,7 милиона US долара. Коефицијент варија-

ције за анализирани период указује на значајна одступања и износи 35,96%. У стру-

ктури извоза поменутог одсека доминирају подгрупе 0249910 - Сир остали, не за 

прераду са 16,1 милиона USD (53,75%) и 0249100 - Свеж (незрео) сир, укључујући и 

од сурутке, и урда са 12,8 милиона USD (42,69%) и чине 96,44% извоза поменутог 

одсека. Република Србија годишње на тржиште Руске Федерације извезе сира у вре-

дности од 12 милиона US долара. Неколико домаћих компанија у овом тренутку 

извози сиреве, а међу њима су “Млекара Шабац” из Шапца, “Имлек” из Београда и 

“Млекара Куч” из Крагујевца, док је још неколико мањих произвођача добило до-

зволе и креће са продајом млечних производа на овим тржиштима. Према подацима 

Привредне Коморе Србије, било би значајно успети да се посебне врсте сирева осло-

боде трошкова од око 15%, колико износи царина и тако омогућити да буду ценовно 

конкурентни. Производњом аутохтоних белих сирева попут: “Хомољског”, “Сјени-

чког”, “Златиборског”, “Златарског” “Милешевског” и других отварају се нове изво-

зне шансе, при чему не треба искључити и органску производњу сирева. За сиреве из 

Србије заинтересовано је руско тржиште, као и поједине европске земље, тако да ову 

групу производа треба што боље тржишно позиционирати у погледу побољшаног 

уједначеног квалитета и робне препознатљивости (Вељковић и сар., 2015.). Потписи-

вањем евроазијског трговинског споразума, осим руског, отварају се нова тржишта 

Белорусије, Казахстана, Јерменије и Киргистана, која могу донети нове извозне мо-
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гућности. Ово је тренутно велика шанса за произвођаче специјалних врста сирева, 

који тренутно нису ценовно конкурентни на руском тржишту, а добро су прихваћени 

код тамошњих потрошача (Антељ, 2016). 

Један од извозника сира на тржиште Руске Федерације, компанија “Beocapra d.o.o” 

из Кукујеваца код Шида, специјализована је за производе од козјег млека. Њихови 

екстрамасни козји сиреви  на руском тржишту су међу најцењенијим и продају се по 

цени и до 50 еура за килограм (Антељ, 2016). Компанија “Beocapra d.o.o”основана је 

2009. године. Седиште компаније се налази у селу Кукујевци (општина Шид) на око 

100 километара од Београда. На овом локалитету, то јест земљишту у власништву 

компаније површине од око 4 хектара, налазе се и фарма и млекара. У овом тренутку 

производи око 1.000 литара сопственог сировог козјег млека по дану, а заједно са 

млеком из откупа прерађује између 1.500 и 2.000 литара дневно. План је да се до кра-

ја 2014. године активирају сви производни капацитети за дневну прераду до 4.000 

литара козјег млека. Циљ компаније није само производња и прерада козјег млека, 

већ и искоришћавање осталих ресурса и „нус продуката“ узгоја коза. У петогоди-

шњем плану је изградња постројења за производњу козјег хумуса, као и успоставља-

ње сарадње са месно-прерађивачком индустријом.“Козари” је бренд под којим ко-

мпанија производи и продаје врхунске производе од козјег млека, као што су: проби-

отски напитак “Чудо”, јогурт, пастер млеко, сурутка, бели сир у кришкама, димљени 

сир, сир у маслиновом уљу, сиреви са плеснима и додацима и сл. (beocapra.rs). 

Робна група 025 - Птичја јаја и жуманца, свежа, сушена; беланца у истраживаном 

периоду учествовала је просечно са 1,8 милиона US долара, односно 2,07% у стру-

ктури извоза одсека 02. Извоз јаја бележи значајан раст по стопи од 22,70%. Коефи-

цијент варијације у истраживаном периоду износио је 42,27%. Највеће учешће у по-

сматраном периоду имала је подгрупа 0251010 - Живинска јаја у љусци, свежа, ко-

нзервисана, кувана са 1,5 милиона USD (84,75%). 

03 - Рибе, љускари, мекушци и прерађевине - извоз рибе и рибљих прерађевина у 

истраживаном периоду износио је просечно 5,2 милиона US долара (табела 5). Одсек 

03 представља одсек са најмањим учешћем у структури извоза агроиндустријских 

производа из Републике Србије и чини свега 0,2% укупног извоза, као и 0,2% извоза 

нултог сектора. Упркос овој чињеници, карактерише га значајан раст, и то по стопи 
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од 9,43%, док је коефицијент варијације за период 2010-2015. износио 22,73%, што 

указује на значајне осцилације. Извоз рибе и прерађевина у почетној истраживаној 

години (2010.) износио је 4,3 милиона US долара (графикон 7), да би у последњој 

2015. години достигао вредност од 5,8 милиона US долара. Рекордан извоз забеле-

жен је у 2014. години и износио је 7,1 милион US долара. Aко се посматра графикон 

7, могу се уочити позитивна кретања у извозу рибе и прерађевина, а узлазна линија 

тренда показује да се и у наредном периоду могу очекивати позитивни резултати.  

Структуру одсека 03 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 034 - Рибе, свеже, расхлађене или смрзнуте 

 035 - Риба, сушена, сољена, у саламури, димљена 

 036 - Љускари и бескичмењаци 

 037 - Рибе, љускари, мекушци и сл., конзервисани 

Графикон 7: Кретање извоза одсека 03 - Рибе, љускари, мекушци и прерађевине 

(2010-2015.), милиона USD 

 

                                                             Извор:Републички завод за статистику 

Извоз робне групе 034 - Рибе, свеже, расхлађене или смрзнуте износио је просечно 

1,7 милиона US долара, односно 32,37% извоза одсека 03. Бележи значајан раст по 

стопи од 46,90% годишње, нарочито у последње две истраживане године, што указу-

је да се у оквиру ове робне групе дешавају позитивни помаци, односно значајна по-

већања извоза, а коефицијент варијације износио је 78,41%. Највеће учешће у анали-
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зираном периоду имале су подгрупе 0341220 -Лососи, свежи или расхлађени са 740 

хиљада USD (44,59%), затим 0341130 - Шаран, жив са 348 хиљада USD (20,98%) и 

0342700 - Ослићи, смрзнути са 123 хиљаде USD (7,41%). Наведене подгрупе дале су 

готово три четвртине (72,98%) извоза поменуте робне групе. Очигледно је да се не 

ради о наглом скоку домаће производње рибе, већ о увозу, доради и даљој продаји на 

иностраним тржиштима, односно реекспорту. По Споразуму о стабилизацији и при-

друживању, Република Србија има квоту за извоз од 60 тона шарана по повољнијим 

условима на тржиште Европске уније. У Србији се под рибњацима налази око 14.000 

хектара (од тога су на 14.000 хектара шарански, а остало само на 14 хектара су па-

стрмски рибњаци). Међутим, од укупног броја чак 20 посто шаранских рибњака је 

запуштено и налази се ван употребе. На површини од око 11.000 хектара рибњака 

који су у функцији, годишње се производи 12.500 до 15.000 тона рибе (agroservis.rs). 

Тржиште рибе у Републици Србији је махом неуређено и неорганизовано. Постоји 

проблем у подели надлежности између 4 различита министарства. Србија све више 

увози рибу и рибље производе, која ниским ценама конкурише пласману домаће сла-

тководне рибе. Највише рибе из увоза долази из Вијетнама, Тајланда, Aргентине и 

Норвешке (Смедеревац-Лалић, 2013.). 

Робна група 035 - Риба, сушена, сољена, у саламури, димљена у истраживаном пери-

оду учествовала је са 244 хиљаде US долара, односно чинила је свега 4,76% укупног 

извоза одсека 03. У почетној 2010. години није забележен извоз поменуте робне гру-

пе. Највеће учешће имала је подгрупа 0353010 - Лососи и филети од њих, димљени, 

која заправо чини целокупан извоз ове групе, односно 232 хиљаде USD (95,05%). 

Остале подгрупе имају занемарљиво учешће у структури извоза робне групе 035. У 

Републици Србији регистровано је 11 компанија које имају извозне бројеве за извоз 

рибе и прерађевина од рибе на тржиште Европске уније. То су “Јухор” Јагодина, 

“Carnex”  Врбас, “Неопланта”  Нови Сад, “ДТД Рибарство” Бачки Јарак, “Ancora 

Nuova” Београд, “Васовић д.о.о.” Чачак, “Кристал Со д.о.о.” Београд, “Tunalux” Бе-

оград, “Principal Duo d.o.o.” Чачак и “Barbe Seafood d.o.o.” Пожега. За извоз прера-

ђевина од морске рибе у Европску унију, компаније морају да имају регистрован 

објекат за прераду рибе за извоз, одговарајуће ветеринарске сертификате, као и 

CATCH сертификат (Малешевић, 2016). 
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Слика 1: Прерађивачки капацитети компаније “ДТД Рибарство” - Бачки Јарак 

 

                                                                                         Извор:feedtec.rs 

Учешће робне групе 036 - Љускари и бескичмењаци у истраживаном периоду било је 

74,6 хиљада US долара, односно 1,46% извоза одсека 03. Извоз је у анализираном 

периоду бележио умерен раст од 2,86%, а коефицијент варијације износио је 49,16%. 

Најзаступљенија подгрупа у оквиру робне групе 036 била је 0363500 - Остали меку-

шци и водени бескичмењаци, свежи са 33,6 хиљада USD и чини готово половину 

извоза наведене робне групе (45,02%). Почетком 2016. године, компанија "PTC 

Germany Group GmbH" из Кемпена (Немачка) покренула је производњу рибе и пре-

рађевина у Смедереву. У почетку ће риба у смедеревски погон долазити из иностра-

нства, али ће бити истражен потенцијал да се риба узгаја и у Србији. Капацитет у 

преради рибе је 30.000 тона годишње, који ће бити достигнут за три године. Компа-

нија поседује погоне за прераду рибе у Немачкој, Пољској, Турској и Украјини, као 

и у одређеним земљама Далеког истока (srbija.gov.rs). 

Робна група 037 - Рибе, љускари, мекушци и сл., конзервисани учествовала је просе-

чно са 3,1 милион US долара односно 61,41%, што представља робну групу са најве-

ћим учешћем у оквиру одсека 03. Извоз конзервиране рибе и мекушаца бележи уме-

рен пад у истраживаном периоду и то по стопи од 5,48%. Коефицијент варијације од 

12,57% указује на умерена колебања извоза током анализираног временског интерва-

ла. Најзаступљеније подгрупе биле су 0372200 - Мекушци и остали водени бескичме-

њаци, конзервисани, нн са 1,5 милиона USD (48,10%) и 0371600 - Остала риба, при-

премљена или конзервисана, нн са 1,2 милиона USD (36,72%). Наведене подгрупе чи-

ниле су 84,82% извоза поменуте робне групе. Подаци Министарства пољопривреде 

показују да свих 11 српских компанија које имају дозволе за извоз рибљих произво-
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да и прерађевина на тржиште Европске уније испуњавају стандарде за пласман на 

поменуто тржиште. Међутим, међу њима је мало оних које се заиста баве риба-

рством - већином је реч о кланицама и индустријама за прераду меса. То значи да 

оне махом увозе морску рибу, прерађују је, препакују и извозе на европско тржиште. 

При том, поштују строге европске стандарде, од хигијенских услова брода који лови 

рибу до легалности улова, као и стандарде у преради и паковању. Постоје реални по-

тенцијали да се производња рибе на постојећим рибњацима утростручи, а површине 

под рибњацима повећају најмање десет пута. Уз стимулативну политику државе и 

добру стратегију развоја рибарства, Република Србија би лако могла од великог уво-

зника да постане велики извозник своје рибе. Извоз српске рибе базирао би се пре 

свега на тржиште земаља Европске уније, која имају годишњи дефицит од 1,5 мили-

она тона рибе, али и Руске Федерације, која годишње увози око милион тона (Мале-

шевић, 2016).  

04 - Житарице и производи на бази житарица - представљају одсек са највећим уде-

лом у извозу агроиндустријских производа из Републике Србије и у анализираном 

временском интервалу извезено је просечно житарица у вредности од 705,9 милиона 

US долара, односно 27,34% укупног извоза (табела 5). У структури извоза нултог се-

ктора поменути одсек учествовао је са 33,87%. Карактерише га незнатан раст по сто-

пи од 1,41%, док коефицијент варијације од 13,63% указује да су у извозу присутна 

умерена колебања. У почетној истраживаној 2010. години, извоз житарица и прера-

ђевина износио је 579 милиона US долара (графикон 8), што је уједно и најнижа вре-

дност у анализираном временском интервалу. У последњој 2015. години, извоз је 

вредносно износио 640 милиона US долара, док је у 2012. години постигнут макси-

мум од 835 милиона US долара. Aко се посматра графикон 8, уочава се да је извоз 

житарица достигао максимум и да се у будућности очекује стагнација, односно извоз 

на приближном нивоу као и у анализираном временском периоду.  

Житарице доминирају извозом Србије, а Србија доминира извозом житарица у окви-

ру CEFTA групације. Удео извоза житарица из Србије чини 67% укупног извоза жи-

тарица на нивоу CEFTA земаља (Sedeev, 2012.). Највећи извозници житарица међу 

агроиндустријским предузећима у Републици Србији су “MK Commerce” Нови Сад, 

“Ћирић и син” Сакуле, “Agroglobe” Нови Сад, “Конзул” Нови Сад и “Делта Aграр” 

Београд (zitasrbije.rs).  
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Графикон 8: Кретање извоза одсека 04 - Житарице и производи на бази житарица 

(2010-2015.), милиона USD 

 

                                                            Извор:Републички завод за статистику 

Структуру одсека 04 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то 

 041 - Пшеница и наполица, у зрну 

 042 - Пиринач 

 043 - Јечам, у зрну 

 044 - Кукуруз, у зрну 

 045 - Житарице у зрну, остале 

 046 - Брашно, прекрупа и гриз од пшенице 

 047 - Прекрупа и брашно, од осталих житарица 

 048 - Производи од житарица, брашна, скроба 

Учешће робне групе 041 - Пшеница и наполица, у зрну у истраживаном периоду 

износило је просечно 121,2 милиона US долара, односно 17,17% укупног извоза жи-

тарица. У структури извоза нултог сектора, учешће пшенице било је 5,81%. Извоз 

пшенице у истраживаном периоду је незнатно растао, односно стагнирао и то по сто-

пи од 1,98%. Међутим, коефицијент варијације показује значајна колебања и износи 

58,76%, пре свега због чињенице да је 2013. године забележен рекордан извоз пше-

нице у износу од 266 милиона US долара. Наиме, у поменутој години извоз пшенице 
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износио је 1,1 милион тона, што је апсолутни рекорд Србије (zitasrbije.rs). Најзасту-

пљеније подгрупе у извозу биле су 0412020 - Пшеница обична, остало са 90 милиона 

USD (74,29%), затим 0412030 - Пир
4
 и наполица за сетву са 15 милиона USD 

(12,40%) и 0411020 - Тврда пшеница, остало са 12,6 милиона USD (10,40%). Наведе-

не подгрупе чиниле су 97,09% извоза наведене робне групе. Пшеница је пољопри-

вредни производ којим се највише тргује у свету. Просечни раст извоза пшенице у 

периоду 2006-2011. показује да извоз Србије расте чак 164% брже од просечног све-

тског раста извоза. Република Србија највећи је извозник пшенице међу земљама 

CEFTA групације, а пшеница представља традиционално значајан производ у изво-

зу. Треба истаћи да извоз пшенице константно расте од 2008. године и у протеклим 

годинама увећан је чак 4 пута (Sеdееv, 2012.). 

Робна група 042 - Пиринач учествовала је просечно са 505 хиљада US долара у 

истраживаном периоду, и чини занемарљивих 0,07% извоза одсека 04. Извоз пири-

нча бележи пад по стопи од 3,79% а коефицијент варијације износио је 23,49%. Пи-

ринач је култура која се не узгаја на подручју Републике Србије и извежене количи-

не су последица реекспорта, односно увоза сировина, њихове прераде или дораде и 

извоза финалних производа (Влаховић, 2015.). 

Робна група 043 - Јечам, у зрну у посматраном периоду учествовала је у просеку са 

5,3 милиона US долара или 0,75% извоза поменутог робног одсека. Извоз јечма 

карактерише значајан раст по стопи од 24,48%, а коефицијент варијације од 54,54% 

потврђује да су осцилације у извозу у анализираном периоду биле значајне. Извоз 

јечма своди се на две подгрупе и то у највећем делу на 0430020 - Јечам у зрну, 

пиварски  са 4,8 милиона USD (91,80%) и 0430010 - Јечам у зрну, семенски у знатно 

мањем обиму, 422 хиљаде USD (8,20%). Извоз јечма из Републике Србије чини 12% 

укупног извоза јечма у оквиру земаља CEFTA (Sedeev, 2012.).  

Робна група 044 - Кукуруз, у зрну представља најзначајнију робну групу и извозни 

артикал са највећим учешћем у струкури извоза производа агроиндустријског поре-

                                       
4 Пир (крупник, динкел, спелта) једна је од најстаријих врста житарица, а потиче из Азије. Постао је 

популаран јер не изазива алергије. Жилаво и тврдо зрно даје хрскавост јелу кад се комбинује с другим 

житарицама. Од пира се могу припремати различита јела, а од брашна се може пећи и хлеб који је бо-

љи ако се комбинује с брашнима других житарица. Садржи мање глутена од пшенице, па га подносе 

чак и људи интолерантни на глутен. Лако је пробављива житарица па је добра за прехрану деце и ста-

ријих особа (poljoprivrednik.org). 
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кла. Учествовао је просечно са 411 милиона US долара, што чини 58,22% извоза ро-

бног одсека 04, 33,86% извоза нултог сектора, односно 15,92% укупног извоза агрои-

ндустријских производа из Републике Србије. У анализираном периоду извоз бележи 

стагнацију, што се може протумачити да је постигнут одређени максимум. Стопа 

промене за период  2010-2015. износила је 0,25%. Међутим, забележена су и одређе-

на колебања у извозу, што потврђује коефицијент варијације од 31,25%. Наиме, пре-

ма подацима удружења “Жита Србије”, у 2013. години због последица суше и поја-

ве афлатоксина
5
 у зрну кукуруза извежено је око 500.000 тона (210 милиона US до-

лара, РЗС), што је пет пута мање него претходних година. Смањењу извоза у великој 

мери допринео је и престанак заинтересованости иностраних купаца због појаве 

отровних супстанци (svevesti.com). Структуру извоза кукуруза чине подгрупе 

0449000 - Кукуруз, остали са 370,2 милиона USD (90%) и 0441010 - Кукуруз семе-

нски, хибридни са 37,2 милиона USD (9,05%) и практично чине целокупан извоз на-

ведене робне групе (99,5%). Према последњим истраживањима, Република Србија 

налази се на 10. месту у свету по извозу кукуруза (Workman, 2016.), односно чини 

1,4% укупног светског извоза (испред Мексика и Индије, иза Русије и Парагваја) и 

сврстава се међу најзначајније извознике у свету.  

Робна група 045 - Житарице у зрну, остале учествовала је у истраживаном време-

нском периоду са 852 хиљаде US долара, односно 0,12% укупног извоза одсека 04. 

Извоз осталих житарица стагнирао је у анализираном периоду и стопа промене изно-

сила је 0,23%, док коефицијент варијације показује присуство значајних осцилација 

и износи 30,33%. Међу осталим житарицама, највећи удео имале су подгрупе 

0459900 - Житарице у зрну, нн са 441 хиљаду USD (51,81%), затим 0452010 - Овас, у 

зрну, семенски са 177 хиљада USD (20,75%), и 0452090 - Овас, у зрну, остали са 161 

хиљаду USD (18,87%). Наведене подгрупе чиниле су 91,43% извоза робне групе 045. 

Робна група 046 - Брашно, прекрупа и гриз од пшенице у извозу житарица и прои-

звода од житарица учествовала је просечно са 47,1 милиона US долара, односно 

6,68% извоза робног одсека 04. Извоз брашна, гриза и прекрупе бележи незнатан пад 

                                       
5 Афлатоксини су природни микотоксини које производе многе врсте Aspergillus гљива, од којих су 

најзначајније Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Афлатоксини су отровни и спадају међу најка-

нцерогеније познате супстанце. Афлатоксини се стварају на пољу и током складиштења, а најчешће 

се могу наћи у кукурузу, сусаму, кикирикију, памуку, пиринчу, пистаћима, семенкама бундеве, баде-

му, лешнику, сунцокрету, соји, сушеном воћу, зачинима, млеку и млечним производима и месу 

(sr.wikipedia.org). 
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и то по стопи од 1,87% и прилично је константан, што потврђује коефицијент варија-

ције од 11,44%. Незнатан пад био је последица привремене рестрикције извоза пше-

нице и брашна у 2011. години, како би се домаће тржиште стабилизовало у погледу 

снабдевености и цена (tanjug.rs), као и отежаног извоза брашна у Македонију (Мари-

нковић, 2015). Највећи удео имала је подгрупа Брашно од пшенице која доминира са  

44,5 милиона USD (94,41%). Млинско - пекарска индустрија у републици Србији ра-

сполаже са прерадним капацитетима од 2,1 милиона тона пшенице. Постоји преко 

350 млинова разних капацитета, од малих, приватних па до великих, индустријских. 

Највећи капацитети за производњу пшеничног брашна су “Данубиус” Нови Сад, 

“Житко” Бачка Топола, “Фиделинка” Суботица, “Житопромет-Братство” Сре-

мска Митровица, као и читав низ других капацитета (Влаховић, 2015). 

Учешће робне групе 047 - Прекрупа и брашно, од осталих житарица износило је 

просечно 8,5 милиона US долара, односно 1,21% извоза одсека 04. Извоз брашна и 

прекрупе од осталих житарица бележи пад по стопи од 8,33% годишње, уз присутне 

извозне осцилације. Коефицијент варијације износи 24,19%. Највеће учешће имала је 

подгрупа 0472100 - Гриз и прекрупа од кукуруза која је у истраживаном периоду уче-

ствовала са 7 милиона USD (81,93%).  

Робна група 048 - Производи од житарица, брашна, скроба имала је просечно уче-

шће од 111,4 милиона US долара, односно 15,78% извоза одсека 04. Поменута робна 

група има, после кукуруза и пшенице, највеће учешће у структури извоза наведеног 

одсека. Извоз бележи тренд умереног раста по стопи од 2,59% и прилично је конста-

нтан, што потврђује коефицијент варијације од 8,30%. У структури извоза робне гру-

пе 048, највећи удео има подгрупа 0484220 - Слатки бисквити, вафли и обланде са 

61,1 милион USD (54,82%), затим 0484900 - Остали пекарски производи са 25,9 ми-

лиона USD (23,21%) и 0481100 - Производи добијени бубрењем, пржењем житари-

ца са 14,1 милиона USD (12,64%). Наведене подгрупе чиниле су 90,67% укупног 

извоза робне групе 048. Република Србија годишње извезе око 42.000 тона слаткиша 

у готово све земље света, што је, према подацима Привредне коморе Србије, трећина 

укупне производње наше кондиторске индустрије. Производња у том сектору је у 

сталном порасту. У производњи слаткиша наше фирме су одавно усаглашене са про-

писима ЕУ. Све више произвођача води рачуна и о амбалажи. Највећи извозници би-

сквита и вафли су "Swisslion-Takovo" Београд, "Штарк" Београд, "Бамби" Пожаре-
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вац, "Пионир" Суботица, "Банини" Кикинда, “Jaffa” Црвенка и "Кондива" Бујановац. 

Међу извозницима има и малих предузећа, попут "Меделе" из Врбаса, која извезе 70 

одсто своје укупне производње (pks.rs).  

05 - Поврће и воће - извоз одсека 05 у анализираном временском периоду износио је 

просечно 651,2 милиона US долара, односно чинио је четвртину укупног извоза 

агроиндустријских производа (25,22%). У структури извоза нултог сектора, наведени 

одсек учествовао је са 31,24%, што га чини другим најважнијим одсеком, одмах иза 

житарица. Извоз поврћа и воћа у периоду 2010-2015. карактерише раст по стопи од 

7,22% годишње. Коефицијент варијације у износу од 15,36% указује да су у извозу 

присутна умерена колебања. У почетној посматраној години (2010.) извоз поврћа и 

воћa износио је 528,9 милиона US долара (графикон 9), што је уједно најнижа вре-

дност за истраживани период, да би у последњој 2015. години достигао максимум 

(764 милиона USD), што представља повећање од 235,1 милиона US долара. Чиње-

ница је да се од извоза одсека 05 може очекивати извозна експанзија у наредном пе-

риоду, што указује и узлазна линија тренда и значајни извозни резултати, нарочито у 

последње три анализиране године.  

Структуру одсека 05 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 054 - Поврће, свеже, смрзнуто или прерађено 

 056 - Поврће, корење и гомоље, прерађено, нн 

 057 - Воће, свеже или суво 

 058 - Воће припремљено и производи (осим сокова) 

 059 - Сокови од воћа и поврћа, неферментисани, без алкохола 
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Графикон 9: Кретање извоза одсека 05 - Поврће и воће (2010-2015.), милиона USD 

 

                                                             Извор:Републички завод за статистику 

Робна група 054 - Поврће, свеже, смрзнуто или прерађено у истраживаном периоду 

учествовала је просечно са 72,2 милиона US долара, што чини 11,09% извоза одсека 

05. За извоз поменуте робне групе може се рећи да стагнира, односно бележи незна-

тан пад по стопи од 0,82%, док коефицијент варијације од 17,97% указује на одређе-

не осцилације. У структури извоза робне групе 054, највећи удео има подгрупа 

0546990 - Поврће остало и мешавине поврћа, смрзнуто са 18,8 милиона USD 

(26,05%), затим 0546920 - Грашак, смрзнут са 7,6 милиона USD (10,57%) и 0546930 

- Пасуљ и боранија, смрзнути са 6,1 милиона USD (8,40%). Наведене подгрупе чине 

45% укупног извоза робне групе 054. Потребно је истаћи да извоз свежег поврћа у 

Републици Србији бележи значајан квантитативни раст извоза у истраживаном пери-

оду. Међутим, има најмање учешће у вредносној структури извоза поврћа и прерађе-

вина (22%). Исказано по јединици, вредност извоза свежег поврћа износи 0,46 US 

долара по килограму, а смрзнутог 0,99 US долара. Вредност прерађеног поврћа изно-

си 1,96 US долара по килограму, што је дупло више у односу на смрзнуто а четири 

пута више од свежег поврћа. Прерађено поврће представља производ са додатном 

вредношћу. Неопходно је веће учешће прерађевина од поврћа у извозу, као и веће 

учешће смрзнутог поврћа. На тај начин боље би се користили капацитети домаће 

индустрије за прераду, радна снага и остварила би се већа профитабилност извоза. У 

нашој земљи постоје бројни индустријски капацитети за прераду поврћа: “Флора” 
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Бечеј, “Фриком” Београд, “СЛ Таково” Горњи Милановац, “Јуком” Таванкут, “Хи-

гло” Хоргош, “Нектар” Бачка Паланка, “Аретол“ Нови Сад, „Воћар Паланка“ 

Смедеревска Паланка, “Zdravo Оrganic“ Селенча и сл. Постоји и велики број релати-

вно мањих капацитета за прераду, који су у великој мери технички и технолошки 

инфериорни у односу на високо развијене земље. Застарелост технологије и опреме 

у прерађивачкој индустрији, чини лимитирајући фактор у развоју и производњи но-

вих производа и проширење асортимана прерађевина од поврћа. Једна од слабости 

јесте и ниска продуктивност рада, која за последицу има релативно високе цене пре-

рађевина од поврћа, што за последицу има ниску конкурентност извоза. На међуна-

родном тржишту постоји значајна конкуренција у домену прерађевина од поврћа у 

којој главне улоге имају квалитет и цена (Влаховић, Величковић, 2016.).  

Учешће робне групе 056 - Поврће, корење и гомоље, прерађено, нн у истраживаном 

периоду просечно је износило 50 милиона US долара, односно 7,67% извоза одсека 

04. Као и у претходном случају, присутан је незнатни пад извоза по годишњој стопи 

од 0,46%. Извоз је био прилично стабилан, што показује коефицијент варијације од 

10,16%. Највећи удео имале су подгрупе Кромпир, конзервисан, осим у сирћету, не-

смрзнут са 12,3 милиона USD (24,67%), затим Остало поврће, конзервисано, осим у 

сирћету, несмрзнуто са 11,7 милиона USD (23,47%) и Јестиве печурке, сушене са 7,5 

милиона USD (15,07%). Наведене подгрупе дале су укупно 63,21% извоза робне гру-

пе 056. Неопходно је пратити и развијати нове методе конзервирања поврћа и посту-

пке који се интензивно усавршавају: јонизирајуће зрачење, фотодинамичка инакти-

вација, микроталасни процесинг (микроталаси и радиофреквенције), загревање и 

ултразвук, третман хидростатичким притиском – високи притисак, загревање еле-

ктроотпорним ефектом и индукцијом, високонапонске пулсне технике – пулсирајуће 

магнетско поље и нови амбалажни материјали (Живковић, 2000.). 

Робна група 057 - Воће, свеже или суво имала је просечно учешће од 152,8 милиона 

US долара, што чини 23,46% извоза робног одсека 05. Извоз воћа представља знача-

јан сегмент извоза агроиндустријских производа са учешћем од 5,91% у структури 

укупног извоза. У истраживаном периоду, извоз воћа бележи значајан раст по стопи 

13,60%. Коефицијент варијације за анализирани период износи 26,21%, што указује 

да су присутне осетне осцилације, као последица значајног вредносног повећања 

извоза. У структури извоза робне групе 057, највећи удео имале су подгрупе 0574000 
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- Јабуке, свеже са 65,4 милиона USD (42,78%), затим 0579900 - Воће суво, нн и ме-

шавине језграстог и сувог воћа са 17,3 милиона USD (11,32%) и 0579340 - Шљиве и 

дивље шљиве, свеже са 16,4 милиона USD (10,73%). Наведене подгрупе дале су уку-

пно 64,83% извоза робне групе 057. За Републику Србију јабука представља значајан 

извозни производ и битно утиче на платни биланс земље. Извоз чини замајац развоја 

укупне домаће воћарске производње и представља императив за развој (Влаховић и 

сар., 2015.). У односу на укупну производњу, у извоз доспева скоро трећина (30,6%) 

остварене домаће производње, што говори да је производња значајно извозно орије-

нтисана. И поред неспорно остварених добрих извозних резултата, може се конста-

товати да је извоз још увек, недовољно организован, често се одвија стихијски, без 

јасно дефинисаног плана и добро испланираног маркетиншког приступа. У структу-

ри светског извоза Србија има скромно учешће од 0,74% (FАО, 2013). Један од на-

јзначајнијих проблема извоза је чињеница да су у извозу присутна значајна колебања 

и осцилације и често се дешава да једне године Србија извезе у одређену земљу зна-

чајне количине, да би већ у следећој години извоз био занемарљив (Величковић, 

2014). За побољшање извозне активности и обезбеђење извозне конкурентности 

српске јабуке, потребно је обезбедити (Влаховић и сар., 2015.): 

 Квалитетан плод који се добија подизањем засада сорти са квалитетним осо-

бинама (Гала, Пинк Лејди, Бребурн, Фуџи и сл.) као и увођење њихових кло-

нова, 

 Изградњу нових и адаптацију старих капацитета хладњача са контролисаном 

атмосфером, било да се ради о ULO (са ниским садржајем кисеоника), ULE 

(ниски садржај етилена) или RAPID CA (брзо успостављање контролисане 

атмосфере), 

 Формирање препознатљиве марке производа (нпр. Apples from Serbia), 

 Редефинисање мера аграрне политике, 

 Стимулисање извоза (до уласка Србије у СТО), 

 Примена маркетинг концепта, са оптималним комбиновањем инструмената 

маркетинг микса (производ, цена, дистрибуција и промоција). 

Робна група 058 - Воће припремљено и производи (осим сокова) имала је просечно 

учешће у анализираном периоду у износу од 335,9 милиона US долара, и са уделом 

од 51,59% представља најзначајнији сегмент робног одсека 05, односно са уделом од 
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16,07% у структури извоза нултог сектора, као и једног од носилаца извозног поте-

нцијала укупног извоза агроиндустријских производа Републике Србије, са учешћем 

у укупном извозу од 13,01%. Извоз наведене робне групе у истраживаном периоду 

испољио је позитивна кретања и то по стопи од 8,54% годишње уз одређена осцили-

рања, што потврђује коефицијент варијације од 16,73%. У структури извоза највећи 

значај имале су подгрупе 0583220 - Малине, смрзнуте, без шећера са 194,9 милиона 

USD (58,02%), затим 0583920 - Вишње, смрзнуте, без шећера са 44,3 милиона USD 

(13,20%) и Купине и дудиње, смрзнуте, без шећера са 36,7 милиона USD (10,92%). 

Наведене подгрупе чиниле су 82,14% извоза поменуте робне групе. У Републици 

Србији воће се прерађује и складишти у више од 180 хладњача, углавном мањих ка-

пацитета. Укупан инсталирани капацитет хладне прераде износи 303.315 тона, од че-

га се користи 218.368 тона. Тренутно, 49 хладњача имају или су у процесу увођења 

стандарда ISO 9001 и HACCP (Средојевић, 2011). Значајни капацитети за прераду 

смрзнутог воћа су: “Elixir Food” Шабац, “Фрувела д.о.о” Лајковац, “Master Frigo 

Fruits” Пожега и многи други.  

“Elixir Food”, чланица “Elixir Group”, један је од највећих прерађивача и извозника 

замрзнутог воћа и поврћа из Србије. У свом саставу има три фабрике лоциране у на-

јзначајнијим воћарским крајевима Србије, који су због свог географског положаја и 

повољних климатских услова, познати по производњи најквалитетнијег воћа и по-

врћа. Хладњаче се налазе у Шапцу, Ивањици и Бајиној Башти. Најмодерније техно-

логије, стручно и добро обучено особље као и рад по највишим светским стандарди-

ма обезбеђује висок ниво квалитета производа. Компанија има укупне прерадне и 

складишне капацитете од 18.500 тона замрзнутог воћа и поврћа са дневним капаци-

тетом од 550 тона. Добру прои-звођачку праксу, у складу са захтевима стандарда 

GLOBAL GAP, “Elixir Food” спроводи и на сопственим плантажама вишања, мали-

не и јагода, са циљем ширења и унапређења сертификоване производње воћа. “Elixir 

Food” је 80% прихода од продаје реализовао на иностраним тржиштима, а извоз 

остварује у 26 земаља (elixirfood.rs).  

Смрзнуто јагодасто воће може да се стави у промет у следећим категоријама: “роле-

нд”, “брух”, ”блок”, “гриз” и “смрзнута каша”, зависно од тога да ли су плодови у 
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смрзнутом производу цели, појединачни или у деловима плода и међусобно слепље-

ни (Влаховић, 2015.). 

 

 Под појмом “роленд” подразумева се смрзнуто јагодасто воће које у јединици 

паковања садржи најмање 80% масе појединачних целих смрзнутих плодова. 

 Под појмом “брух” подразумева се смрзнуто јагодасто воће које у јединици 

паковања садржи најмање 50% до 80% масе појединачних целих смрзнутих 

плодова. 

 Под појмом “блок” подразумева се јагодасто воће које у јединици пакова- 

ња садржи мање од 50% масе појединачних целих смрзунтих плодова. 

 Под појмом “гриз” подразумева се смрзнуто јагодасто воће које се састоји 

од делова смрзнутих плодова, а у паковању се налази у растреситом 

стању. Служи за воћне јогурте и сл. 

 Под појмом “смрзнута каша” подразумева се маса добијена пасирањем 

плодова. Конзервише се смрзавањем на температури од –30 степени. 

 

Најчешће врсте смрзнутог воћа су: малина, вишња, јагода, кајсија, шљива, крушка, 

бресква и друге. 

Слика 2: Постројења за замрзавање малине компаније “Elixir food” 

 

                                                                                Извор:elixirfood.rs 

Робна група 059 - Сокови од воћа и поврћа, неферментисани, без алкохола учество-

вала је просечно са 40,3 милиона US долара, односно 6,19% укупног извоза одсека 

05. Извоз сокова бележи незнатан пад у анализираном временском периоду, и то по 
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стопи од 1,50%, уз присутна колебања што потврђује коефицијент варијације од 

16,93%. У структури извоза сокова највећи удео имале су подгрупе 0599500 - Сок од 

осталог појединачног воћа или поврћа са 23,7 милиона USD (58,87%) и 0599400 - 

Сок од јабука са 12,2 милиона USD (30,36%). Наведене подгрупе чиниле су 89,23% 

извоза робне групе 059. У Републици Србији постоји значајан број капацитета за 

производњу воћних и сокова од поврћа: “Нектар” Бачка Паланка, “СЛ Таково” Го-

рњи Милановац, “Fresh & Co.” Београд, “Вино Жупа” Александровац, “Фрувита” 

Београд, “Rauch Srbija” Коцељева и др.  

Компанија “Нектар” из Бачке Паланке, лидер је у преради воћа и производњи 

воћних сокова у региону, са потпуно заокруженим процесом производње. Годишње 

преради више од 100.000 тона различитих сировина - воћа и поврћа и та прерада се 

одвија на пет локација - у Бачкој Паланци, Владичином Хану, Ариљу, Скопљу и 

Ајдовшчини (Словенија). Од априла 2005. године,“Нектар” је са 50% удела у тржи-

шту, постао домаћи лидер у индустрији. Извоз готових производа је усмерен на ре-

гион и земље ЕУ. У Босни и Херцеговини “Нектар” је такође на првом месту, а у 

Македонији је трећи. Развијени су планови за проширење пословања и на тржишта 

осталих земаља у региону. Главне дестинације за извоз воћних концентрата и каша 

су тржишта ЕУ, Русије и САД. “Нектар” такође успешно извози своје готове и по-

луготове производе широм света: од Хонг Конга и Аустралије до Америке и Канаде. 

Захваљујући свом успешном пословању ван граница наше земље, “Нектар” је по-

стао једна од водећих компанија за производњу воћних сокова у југоисточној Европи 

(nectar.rs). 

Слика 3: Фабрика “Нектар” у Бачкој Паланци 

 

                                                                                            Извор:rtv.rs 
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06 - Шећер, производи од шећера и мед - извоз робног одсека 06 у истраживаном 

временском периоду износио је просечно 180,3 милиона US долара, што чини 8,65% 

извоза нултог сектора, односно 7% укупног извоза агроиндустријских производа из 

Републике Србије и трећи је најзначајнији робни одсек у оквиру нултог сектора. 

Извоз наведеног робног одсека, у којем доминира извоз шећера, у периоду 2010-

2015. бележи значајан пад по стопи од 9,71% годишње. Пад извоза последица је зна-

чајног пада површина под шећерном репом у Републици Србији, која је са 70 хиљада 

хектара у 2010., опала на свега 45 хиљада хектара у 2015. години, односно за 28 хи-

љада хектара (Влаховић и сар. 2016.). Коефицијент варијације за истраживани пери-

од износио је 20,80% и указује на значајно присуство осцилација у извозу. У поче-

тној анализираној години (2010.), извоз је износио 215,8 милиона US долара (графи-

кон 10), да би у последњој посматраној години (2015.) износио свега 114,1 милиона 

US долара, што је разлика од чак 101,7 милиона US долара. Наведене чињенице и си-

лазна линија тренда недвосмислено указују да се у оквиру овог одсека морају преду-

зети одређене мере како би се извоз повратио на ниво са почетка истраживаног пери-

ода, пре свега у повећању површина под шећерном репом и повећањем капацитета за 

производњу шећера.  

Графикон 10: Кретање извоза одсека 06 - Шећер, производи од шећера и мед (2010-

2015.), милиона USD 

 

                                                          Извор:Републички завод за статистику 
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Структуру одсека 06 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 061 - Шећер, меласе и мед 

 062 - Производи од шећера 

Робна група 061 - Шећер, меласе и мед у истраживаном периоду учествовала је про-

сечно са 171 милиона US долара, што чини 94,83% извоза робног одсека 06. Евиде-

нтно је да извоз наведене робне групе доминира извозом наведеног робног одсека. У 

структури извоза нултог сектора робна група 061 учествује са 8,20%, а у структури 

укупног извоза са 6,62%, што сврстава шећер међу најзначајније извозне артикле ме-

ђу агроиндустријским производима. Међутим, извоз шећера бележи значајан пад по 

стопи од 9,98% годишње у истраживаном периоду, а коефицијент варијације указује 

на значајна осцилирања и износи 21,74%. У структури извоза шећера меласе и меда 

највећи удео имале су подгрупе 0612910 - Шећер од шећерне репе, трске, чврст, ра-

финисан са 149,2 милиона USD (87,30%), затим 0615900 - Меласа од шећерне репе и 

остале меласе са 10,2 милиона USD (5,96%) и 0616000 - Мед, природни са 9,8 мили-

она USD (5,73%). Наведене подгрупе чине 98,99% укупног извоза поменуте робне 

групе. У Републици Србији данас је у функцији неколико фабрика шећера, чији пре-

радни капацитет на бази просечно 100 дана прераде, износе око пет милиона тона 

шећерне репе. Дневни капацитети индустрије шећера крећу се од четири до шест хи-

љада тона прераде шећерне репе. У поређењу са капацитетима у развијеним евро-

пским земљама (10-12 хиљада тона дневне прераде), капацитети у Републици Србији 

релативно су мали. Сматра се да није рационално оптимирати капацитете мање од 

осам до десет хиљада тона дневне прераде. Просечна извозна цена на нивоу је од 749 

US долара по тони. У циљу веће конкурентности домаћих произвођача шећера на 

иностраним тржиштима, поред увођења производних и извозних субвенција потре-

бно је и дефинисати производне квоте. То значи да би унапред било познато колико 

свака фабрика може да произведе шећера. Уколико планирани циљеви буду остваре-

ни, произвођачи шећера би уз адекватну подршку државе могли би да извезу око 200 

хиљада тона шећера (Влаховић и сар., 2016.). Индустрија шећера је следећа: 

“Суноко” – налази се у саставу “MK Group“. Поседује три шећеране које су у фу-

нкцији: у Врбасу, Пећинцима, Ковачици, Сенти и Бачу. Највећи је домаћи произво-
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ђач и извозник шећера. Заузима 51% домаћег тржишта шећера. Чланице компаније, у 

току кампање прераде око два милиона тона шећерне репе, која се сеје на више од 

40.000 хектара обрадиве површине из чега се, на годишњем нивоу, произведе скоро 

300.000 тона шећера. Један од највећих капацитета је индустрија шећера “Бачка” 

Врбас. Пуштена је у погон 1913. године. Капацитет прераде шећеране износи око 

6.000 тона репе/дан (sunoko.rs.). 

Слика 4: Шећерана “Бачка” у Врбасу 

 

                                                                                       Извор:sunoko.rs 

Максимални планирани годишњи капацитет је: 80.000 тона шећера, 22.000 тона ме-

ласе и 23.000 тона пелетираног сувог резанца (sunoko.rs). Матична компанија и већи-

нски власник шећерана у Сенти и Новој Црњи била је компанија “Finanziaria Sacca-

rifera Italo-Iberica S.p.A.” из Италије, са седиштем у Ћезени. Средином марта 2016. 

године већински власник шећеране постаје компанија “Суноко”.  

“Hellenic Sugar“ – у саставу ове компаније послују две шећеране – Фабрика шећера 

"Црвенка" у Црвенки и Фабрика шећера "Шајкашка" у Жабљу. Дневни капацитет 

прераде шећерне репе износи десет хиљада тона. Фабрика шећера "Црвенка" спада 

међу најстарије (1912. год.) и водеће међу српским шећеранама. Номинални капаци-

тет јој је 6.500 тона шећерне репе и 900 тона шећера дневно. Уз то и 350 тона суше-

них брикетираних резанаца и 250 тона меласе. До данас је прерадила преко 25 мили-

она тона шећерне репе и произвела преко 3,3 милиона тона шећера (secerana-crve-

nka.rs). 

Робна група 062 - Производи од шећера у истраживаном периоду учествовала је про-

сечно са 9,3 милиона US долара, што чини 5,17% извоза робног одсека 06. Извоз 

бележи пад по стопи од 5,30%, а коефицијент варијације износи 17,33%. У структури 
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извоза производа од шећера највећи удео имала је подгрупа 0622900 - Остали прои-

зводи од шећера, без какаа са 8,8 милиона USD (94,75%). 

07 - Кафа, чај, какао, зачини и производи од њих - извоз робног одсека 07 у истражи-

ваном временском периоду износио је просечно 82,9 милиона US долара, што чини 

3,97% извоза нултог сектора, односно 3,21% укупног извоза агроиндустријских про-

извода из Републике Србије. Извоз наведеног робног одсека, у периоду 2010-2015. 

бележи незнатан раст, односно стагнацију по стопи 0,11% годишње и прилично ко-

нстантан извоз, без пристуства значајних осцилација. Коефицијент варијације износи 

4,06% и најнижи је од свих робних одсека у оквиру извоза агроиндустријских прои-

звода, што потврђује константу извоза наведеног робног одсека. У почетној истра-

живаној години (2010.), извоз је износио 84,1 милиона US долара (графикон 11), да 

би у последњој години (2015.) износио 83 милиона US долара. Рекордан извоз забе-

лежен је у 2014. години и износио је 87 милиона US долара. Стабилност и конста-

нтност главне су карактеристике извоза одсека 07 и овај тренд може се очекивати и у 

годинама које следе.  

Графикон 11: Кретање извоза одсека 07 - Кафа, чај, какао, зачини и производи од 

њих (2010-2015.), милиона USD 

 

                                                                    Извор:Републички завод за статистику 
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Структуру одсека 07 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 071 - Кафа и замене кафе 

 072 - Какао 

 073 - Чоколада и остали прехрамбени производи са какаом,нн 

 074 - Чај и мате-чај 

 075 - Зачини 

Робна група 071 - Кафа и замене кафе учествовала је просечно са 9,2 милиона US 

долара, што чини 11,08% укупног извоза одсека 07. Извоз карактерише нагли скок 

извоза по стопи од 50% годишње. Коефицијент варијације потврђује присуство на-

глих осцилација, нарочито од 2012. године, када долази до осетног повећања извоза, 

и у анализираном периоду износи 66,56%. У структури извоза доминирале су по-

дгрупе 0712010 - Кафа, пржена, са кофеином са 5,1 милиона USD (55,30%) као и 

0713100 - Екстракти, есенције и концентрати кафе са 4 милиона USD (43,52%). На-

ведене подгрупе чиниле су 98,82% извоза робне групе 071. Српско тржиште кафе по-

дељено је између два велика произвођача домаће кафе, који заједно чине више од 

70% продаје. “Гранд кафа“, држи 39% српског тржишта кафе, док “Дон кафа“ има 

учешће од 33%. Обе ове компаније су део ширег ланца страних компанија: Гранд ка-

фа део је хрватске мултинационалне компаније “Атлантик Група“, док је “Дон ка-

фа“ у власништву израелске компаније “Strauss Group“ (Живановић, 2014.). 

Робна група 072 - Какао учествовала је просечно са 3,5 милиона US долара, што чи-

ни 4,26% извоза одсека 07. Као и у претходном случају, присутан је нагли скок изво-

за по стопи 41,93%. Коефицијент варијације у посматраном периоду износи 56,89%. 

У структури извоза доминира подгрупа 0722000- Какао у праху без додатог шећера 

са 2 милиона USD (57,79%).  

Робна група 073 - Чоколада и остали прехрамбени производи са какаом,нн учество-

вала је просечно са 59,4 милиона US долара, што чини 71,68% извоза робног одсека 

07. Извоз наведене робне групе, у којој доминира извоз чоколаде, у анализираном 

периоду бележи пад извоза по стопи од 5,56% годишње. Коефицијент варијације 

указује на релативно стабилан извоз и износи 11,15%. У структури извоза доминира-

ју подгрупе 0739000 - Остале чоколаде и производи са какаом, нн са 31,6 милиона 
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USD (53,27%) и Остали прехрамбени производи са какаом, блокови, шипке са 26,6 

милиона USD (44,79%). Наведене подгрупе чиниле су 98,06% извоза робне групе 

073. Домаћи произвођачи кондиторских производа имају добру технологију, квали-

тетне кадрове и квалитетне производе, међутим још не успевају да буду конкурентни 

на страним тржиштима, пре свега због цена основних домаћих сировина које ова 

индустрија користи (шећер, млеко у праху, маслац, специфичне биљне масти и сл.), а 

које су значајно изнад цена сировина које плаћају конкурентске кондиторске компа-

није из земаља Европске уније, Турске, али и окружења (Милошевић, 2015.). На ранг 

листи 100 највећих глобалних призвођача чоколаде и слаткиша америчког магазина 

“Candy Industry“, компанија “Пионир“ заузела је 93. место, са приходом од 135 

милиона US долара (www.candyindustry.com).  

“Пионир“ д.о.о. - Привредно друштво за производњу чоколаде, бомбона и пецива је-

дан је од водећих произвођача кондиторских производа на југу Европе са традици-

јом дугом 100 година. Седиште компаније налази се у Београду, док су производни 

капацитети инсталирани у фабрикама у Суботици, Земуну, Параћину и Прокупљу. 

Производни асортиман Пионира подељен је спрам четири фабрике, иако највећи се-

гмент производње чини фабрика у Суботици, где су настали највећи брендови Пио-

нира: “Медено Срце“, “Негро“ бомбоне и “Галеб“ чоколада (pionir.rs).  

Слика 5: Фабрика “Пионир“ у Суботици 

 

                                                                                         Извор: agroupm.com 

Робна група 074 - Чај и мате-чај учествовала је просечно са 561 хиљаду US долара у 

истраживаном временском периоду, што чини 0,68% извоза робног одсека 07. Извоз 

http://www.candyindustry.com/
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наведене робне групе бележи негативна кретања, односно пад по стопи од 4,22%. 

Коефицијент варијације указује на релативно нестабилан извоз и износи 17,53%. У 

структури извоза доминирају подгрупе 0741100 - Зелени чај (неферментисан), у па-

ковању до 3кг са 237,3 хиљаде USD (42,26%) и 0741400 - Остали црни чај, ферме-

нтисан и делимично ферментисан са 129,7 хиљада USD (23,10%). Наведене подгру-

пе чиниле су 65,36% извоза поменуте робне групе. 

Учешће робне групе 075 - Зачини у истраживаном периоду износило је просечно 10,2 

милиона US долара, односно 12,30% извоза робног одсека 07. У извозу зачина забе-

лежена су негативна кретања, односно пад по стопи од 6,05% годишње. Коефицијент 

варијације указује на релативну нестабилност извоза и износи 18,95%. У структури 

извоза зачина доминирају подгрупе 0751300 -Паприка рода (Capsicum, Pimenta), су-

ва, млевена са 7,9 милиона USD (58,75%) и 0752600 - Семе аниса, коморача, корија-

ндера, кима, клеке са 1,3 милиона USD (19,78%). Наведене подгрупе чине 78,53% 

извоза поменуте робне групе. Зачинска паприка једна је од најзначајнијих зачинских 

биљкака у Републици Србији. С обзиром на повољне климатске и земљишне услове, 

успешно се гаји у нашој земљи, а посебно на подручју АП Војводине, где је сконце-

нтрисано око 90% целокупне производње. У јужној Србији узгаја се у околини Ле-

сковца - село Доња Локошница, као и у Левчу (Милишић, 2015.). Код зачинске па-

прике користе се физиолошки зрели и осушени плодови, од којих се мељавом добија 

црвени прах под трговачким називом “алева паприка“. Осим слатке, гаји се и љута 

зачинска паприка која садржи алкалоид капсаицин, значајан у исхрани и фармацеу-

тској индустрији (Марковић, 2005.). Млевена паприка за нашу земљу представља 

значајан извозни артикал, јер се велики део производње износи на страно тржиште. 

На северу Бачке између насеља Мартонош, Хоргош и Кањижа преради се више зачи-

нске паприке него што је потребно читавој Србији. Зачинска паприка произведена на 

подручју Републике Србије била је светски позната и тражена. Када изађе на евро-

пско тржиште, наша зачинска паприка у ринфузи кошта од 3 до 3,5 евра по килогра-

му. Међутим, иако по укусу, ароми и квалитету спада у најбоље, купци се радије 

одлучују за паприку из Шпаније или Кине која кошта од 1 до 2 евра (Илијин, 2012.). 

Да би српска зачинска паприка на европском тржишту била ценовно конкурентна, 

препорука је да треба субвенционисати производњу зачинске паприке, формирати 

удружења произвођача, као и заштитити географско порекло. Најзначајнији капаци-
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тети за прераду зачинске паприке у Републици Србији су “Алева“ Нови Кнежевац, 

“Витамин“ Хоргош, “Моравка Про“ Лесковац, “Арома“ Футог и други. 

08 - Сточна храна (осим жита у зрну) - извоз робног одсека 08 у истраживаном вре-

менском периоду просечно је износио 113,4 милиона US долара, што чини 5,44% 

извоза нултог сектора, односно 4,39% укупног извоза агроиндустријских производа 

из Републике Србије. Извоз сточне хране, у периоду 2010-2015. бележи раст по сто-

пи од 8,31%. Коефицијент варијације указује на пристуство извозних одступања и 

износи 20,57%. У почетној анализираној години (2010.), извоз сточне хране износио 

је 74 милиона US долара (графикон 12), што је уједно најнижа вредност у посматра-

ном периоду, да би у последњој посматраној години (2015.) износио 109,9 милиона 

US долара, што представља повећање од 35,9 милиона US долара. Рекордан извоз за-

бележен је у 2014. години и износио је 135,9 милиона US долара. Пораст извоза и 

узлазна линија тренда дају разлог за оптимизам у погледу извоза сточне хране и мо-

же се очекивати даљи пораст у будућности.  

Графикон 12: Кретање извоза одсека 08 - Сточна храна (осим жита у зрну) (2010-

2015.), милиона USD 

 

                                                           Извор:Републички завод за статистику 

Структуру одсека чини робна група 081 - Сточна храна (осим жита у зрну) и даље 

се може рашчланити на одговарајуће подгрупе. Вредносно посматрано, најзаступље-

није подгрупе биле су 0819900 - Производи за исхрану животиња,нн са 42,3 мили-

она USD (37,25%), затим 0815200 - Резанци од шећерне репе; други отпаци од шеће-
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ра са 23,5 милиона USD (20,75%) и 0813500 - Уљане погаче и остаци, од семена су-

нцокрета са 16,7 милиона USD (14,72%). Наведене подгрупе чиниле су 72,72% изво-

за робне групе 081. Предузеће “Геби“ д.о.о. из Чантавира основано је 1983. године и 

са око 20% учешћа у укупној производњи и пласману сточне хране, представља ли-

дера на тржишту Републике Србије. Фабрика данас запошљава око 200 људи у фа-

брици у Чантавиру (општина Суботица) и још 30 теренских представника који уз по-

моћ 23 дистрибутера на територији Србије снабдевају преко 2.000 малопродајних 

објеката богатом палетом производа овог предузећа. На овај начин се продаје 65% 

укупне годишње производње. Око 10% производа се пласира великим сточним фа-

рмама, које робу купују директно у предузећу, а преосталих 25% производње се 

извози и пласира на тржишта Босне и Херецеговине, Црне Горе, Македоније, Руму-

није и UNMIK Косова (gebi.rs). 

Слика 6: Фабрика “Геби“ у Чантавиру 

 

                                                                                                    Извор:gebi.rs 

09  - Разни производи за храну и прерађевине - извоз одсека 09 у истраживаном пе-

риоду износио је просечно 117,7 милиона US долара, односно чинио је 5,64% извоза 

нултог сектора. Учешће у укупном извозу агроиндустријских производа одсека 09 

износи 4,56%. Извоз разних прехрамбених производа, у периоду 2010-2015. бележи 

значајан раст по стопи од 9,56%. Коефицијент варијације указује на пристуство изво-

зних одступања и износи 20,81%. У почетној анализираној години (2010.), извоз је 

износио  87,2 милиона US долара (графикон 13), што је уједно најнижа вредност у 

истраживаном периоду, да би у последњој посматраној години (2015.) износио 126,1 
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милиона US долара, што је повећање од 38,9 милиона US долара. Рекордан извоз за-

бележен је у 2014. години и износио је 146,6 милиона US долара. Извоз разних пре-

храмбених производа и прерађевина бележи константан раст, а узлазна линија тре-

нда показује да се слични извозни резултати у оквиру наведеног одсека могу очеки-

вати и у годинама које следе.  

Структуру одсека 09 чине следеће робне групе, које се даље могу раш-чланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 091 - Маргарин и друге јестиве масноће 

 098 - Јестиви производи и прерађевине, нн 

Графикон 13: Кретање извоза одсека 09 - Разни производи за храну и прерађевине 

(2010-2015.), милиона USD 

 

                                                           Извор:Републички завод за статистику 

Робна група 091 - Маргарин и друге јесиве масноће у анализираном временском пе-

риоду учествовала је просечно са 9,7 милиона US долара, што чини 8,20% извоза ро-

бног одсека 09. Извоз маргарина и јестивих масноћа у посматраном периоду бележи 

стагнацију, односно растао је незнатно по стопи од 1,19%. Коефицијент варијације за 

истраживани период износи 12,64%, што указује на релативно стабилан извоз. Вре-

дносно посматрано, најзаступљенија подгрупа била је 0910100 - Маргарин (искључу-

јући течни маргарин) и у анализираном периоду учествовала је просечно са 9 милио-

на USD, односно 93,41% укупног извоза робне групе 091.  
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Учешће робне групе 098 - Јестиви производи и прерађевине, нн у истраживаном пе-

риоду износило је просечно 108,1 милиона US долара, односно 91,80% извоза робног 

одсека 09. Извоз јестивих производа и прерађевина бележи значајан раст по стопи од 

10,78% годишње. Коефицијент варијације за анализирани период износи 22,23% и 

указује на значајна осцилирања. Вредносно посматрано, најзаступљеније подгрупе 

биле су 0989900 - Остали производи за исхрану са 60,9 милиона USD (56,36%), за-

тим 0986010 - Квасац, активан са 7,2 милиона USD (6,67%) и Супе, чорбе и препара-

ти за ове производе са 6 милиона USD (5,52%). Наведене подгрупе чиниле су 68,55% 

извоза робне групе 098. 

5.1.2.2 Пића и дуван 

Друго место у структури извоза агроиндустријских производа заузео је робни сектор 

1 - ”Пића и дуван” чија је просечна вредност у истраживаном временском периоду 

износила 325,2 милиона US долара (табела 5), са учешћем у укупном извозу од 

12,59% (графикон 2). Извоз пића и дувана у истраживаном временском интервалу 

карактеришу позитивна кретања, односно значајан раст по стопи од 13,54% годи-

шње, док коефицијент варијације показује присуство значајнијих осцилација и изно-

си 24,43%. У почетној анализираној години (2010.), извоз пића и дувана износио је 

231,9 милиона US долара (графикон 14), што уједно представља најнижу вредност, 

да би у последњој (2015.) достигао вредност од 440,6 милиона US долара, што пре-

дставља рекордан извоз сектора 1 у периоду 2010-2015, односно повећање од 208,7 

милиона US долара. Сектор 1 представља сектор са највећим растом од сва три наве-

дена сектора у оквиру извоза агроиндустријских производа, па се у наредном пери-

оду с правом може очекивати његова даља извозна експанзија, на шта указује и узла-

зна линија тренда. 
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Графикон 14: Кретање извоза сектора 1 - Пића и дуван (2010-2015.), милиона USD 

 

                                                                 Извор:Републички завод за статистику 

11 - Пића - извоз одсека 11 у посматраном периоду износио је просечно 205,1 мили-

она US долара, односно чинио је 63,07% извоза сектора 1. Учешће робног одсека 11 

у укупном извозу агроиндустријских производа износи 7,94%. Извоз пића у периоду 

2010-2015. бележи стагнацију, односно незнатно је растао по стопи од 1,30% годи-

шње. Коефицијент варијације износи 8,79% и указује на стабилан извоз, без већег 

присуства осцилација. У почетној посматраној години (2010.), извоз пића износио је 

176,5 милиона US долара (графикон 15), да би у последњој (2015.) достигао вредност 

од 189 милиона US долара, што представља повећање од 12,5 милиона US долара. 

Рекордан извоз забележен је у 2014. години и износио је 222,5 милиона US долара. 

Константност и стабилност извоза главне су одлике извоза пића у анализираном вре-

менском периоду, а линија тренда указује да се такво стање може очекивати и у бу-

дућности. Континуитет и интензитет раста зависиће, пре свега, од успешне имплеме-

нтације маркетиншког приступа и репозиционирању домаћих брендова у циљу њи-

ховог пласмана на тржишта на којима до сада нису били присутни. Препорука дома-

ћим произвођачима у том смислу односила би се на интензивнија улагања у јачање 

постојећих и развој нових брендова који би били у сагласности са специфичним по-

требама иностраних тржишта (Матовић, 2010.). 
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Графикон 15: Кретање извоза одсека 11 - Пића (2010-2015.), милиона USD 

 

                                                                 Извор:Републички завод за статистику 

Структуру одсека 11 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 111 - Безалкохолна пића, непоменута на другом месту 

 112 - Алкохолна пића 

Робна група 111 - Безалкохолна пића, непоменута на другом месту у анализираном 

временском периоду учествовала је просечно са 102 милиона US долара, што чини 

готово половину (49,75%) извоза робног одсека 11, односно 31,38% извоза сектора 1. 

У структури извоза агроиндустријских производа, извоз безалкохолних пића, без во-

ћних сокова учествује са 3,95%. Извоз безалкохолних пића бележи умерен раст по 

стопи од 2,13% годишње. Коефицијент варијације за анализирани период износи 

7,50% и указује на стабилан извоз, без значајнијих осцилација. Вредносно посматра-

но, најзаступљеније подгрупе биле су 1110290 - Остала безалкохолна пића, нн са 

59,2 милиона USD (58%), затим 1110210 - Воде са додатком шећера са 26,6 милиона 

USD (26,10%) и 1110210 - Воде минералне, газиране, без шећера са 13,9 милиона 

USD (13,64%). Наведене подгрупе чиниле су 97,74% извоза поменуте робне групе. 

Компанија “Књаз Милош А.Д.“ из Аранђеловца је међу највећим произвођачима ми-

нералне воде, безалкохолних и енергетских напитака у југоисточној Европи. Први је 
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произвођач минералних вода и напитака са сертификатом ИСО 22000, којим се омо-

гућава пласман производа на тржиште Европске Уније, док је Књазова лабораторија 

једна од најопремљенијих и најсавременијих у региону (superbrands.rs). У 2015. го-

дини, компанија је повећала извоз на тржиште САД-а за скоро 20% у односу на пре-

тходну, 2014. годину, користећи, пре свега бенефите поновног одобравања Генера-

лног система преференцијала за бесцарински извоз на тржиште САД-а у виду пове-

ћања извоза и повећавања сарадње са америчким компанијама (instore.rs). Портфо-

лио компаније Књаз Милош обухвата брендове: “Књаз Милош“, “Aqua Viva“, “Re-

Mix Knjaz“, “Guarana“, “Gusto“, “Golf“ i “Aqua Una“. Континуираним улагањем у 

технологије, сталним иновацијама и очувањем високог квалитета производа уз ста-

лна дизајнерска побољшања, запошљавањем младих стручних кадрова, обукама и 

усавршавањем запослених, “Књаз Милош“ улаже у културу лидерског, домаћинског 

пословања. Пласирањем квалитетних производа “Књаз Милош“ јача поверење по-

трошача, а разноврсним производним програмом, који из дана у дан допуњује и ме-

ња, прати трендове на домаћем и иностраном тржишту, креирајући укусе нових ге-

нерација (knjaz.rs). Бренд “Књаз Милош“ представио је нови дизајн и боју паковања 

за асортиман вода која су у понуди овог бренда. Па је тако популарна минерална во-

да “Књаз Милош“ у новој флаши зелене боје, док је блаже газирана у флаши новог 

дизајна у плавој боји (brendovi.net.). 

Робна група 112 - Алкохолна пића у истраживаном периоду учествовала је са 103,1 

милиона US долара, односно са приближно истим учешћем као робна група 111 

(50,25%), што чини 31,70% извоза сектора 1. У структури извоза агроиндустријских 

производа, извоз алкохолних пића учествовао је са 3,99%. Извоз бележи стагнацију, 

односно незнатан раст по стопи од 0,48%. Коефицијент варијације за посматрани пе-

риод износи 10,78%, што указује да је реч о релативно стабилном извозу, без прису-

ства већих осцилација. Вредносно посматрано, подгрупе са највећим учешћем биле 

су 1123000 - Пиво од слада (укључујући светло, јако и црно пиво) са 71 милион USD 

(68,88%), затим 1121700 - Вина од свежег грожђа; шира са заустављеном ферме-

нтацијом са 16,1 милиона USD (15,65%) и 1122090 - Ферментисана пића, нн; меша-

вине са безалкохолним пићима са 5,4 милиона USD (5,20%). Наведене подгрупе чи-

ниле су 89,73% извоза наведене робне групе. У односу на вино и дестилована алко-

холна пића, остварени обим и интензитет производње пива у Републици Србији су 
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знатно повољнији и овом производу обезбеђују доминантну позицију од око 69% 

учешћа у укупној домаћој производњи алкохолних пића. Ово учешће у корист пива, 

резултанта је бројних производних и тржишних чинилаца, а пре свега, трошкова 

производње, сировинске основе, цена, куповне моћи и избора потрошача на домаћем 

тржишту (Ђоровић и сар., 2012.). Основна карактеристика пиварске индустрије у Ре-

публици Србији је постојање неколико пивара великог капацитета. Највећа је “Апа-

тинска пивара“ из Апатина, која послује у саставу “Molson Coors Europe Group“, са 

капацитетом од 4,5 милиона хектолитара, затим следе компаније “United Serbian 

Breweries“ са капацитетима у Зајечару и Новом Саду, члан “Heineken“ групе са 3,5 

милиона хектолитара, “Carlsberg Srbija“ из Челарева са 2,5 милиона хектолитара, 

“Београдска индустрија пива (БИП)“ са милион хектолитара, док “Јагодинска пива-

ра“ има капацитет од 0,5 милиона хектолитара пива (svetpiva.rs). Од јануара 2015. 

године, прво пиво из Србије које ће се истовремено наћи на тржиштима САД и Руске 

Федерације је “Ваљевско Пиво“. “Ваљевска пивара“ потписала је уговоре о извозу 

са компанијама “Баљан продукт“ из Москве и “Лав импорт“ из Чикага. Ова држа-

вна пивара на руско тржиште Русију ће испоручити лименку од пола литра, а на 

тржиште САД флашу од 0,33 литра (Вујанац, 2015.).  

Производња вина у Републици Србији износи  240 милиона литара, што прерачунато 

по становнику износи 33 литра (2013-14). У односу на почетак деведесетих година 

XX века производња вина има тенденцију опадања (Влаховић, 2015.). У европској 

производњи, Србија учествује са 5% и налази се у првој половини европских земаља. 

Од укупне количине произведеног грожђа од 80 до 85% преради се у вино, знатно 

мањи део (15-20%) користи се за потрошњу у свежем стању. Носилац производње 

чине породична домаћинства са доминантним учешћем од преко 80%. Прерада гро-

жђа у вино одвија се у винаријама и подрумима који се налазе у оквиру агроинду-

стријских предузећа и индивидуалних произвођача. У нашој земљи налази се укупно 

30 већих винарија и педесетак већих подрума. У производњу вина укључено је више 

од 100 хиљада домаћинстава. Највећи “индустријски” произвођачи вина у Републи-

ци Србији су “Вино Жупа“, Александровац “Рубин“, Крушевац “Вршачки виногра-

ди“, Вршац “Винарија Чока” и др. Поред великих, индустријских произвођача вина 

постоји велики број винарија и винских подрума који производе изванредна вина за 

домаће, а у последње време и за међународно тржиште: “Александровић“ Топола, 
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“Ковачевић“ Бачка Паланка, “Вински двор“ Суботица (Палић), “Бонониа“ Бано-

штор, “Ковачевић“ Ириг, “Мачков подрум“ Ириг, “Виндуло“ Темерин,  “Јелић“ Ва-

љево, “Недин“ Вршац, “Стојковић“ Баноштор, “Прекогачић“ Беочин, “Киш“ Сре-

мски Карловци, “Бајило“ Сремски Карловци и многи други. Винарија “Александро-

вић“ из Винче код Тополе у 2015. години почела је извоз првих вина из Србије у Ја-

пан, у оквиру пословног аранжмана са компанијом “Маkoto investments“. Прва испо-

рука бројала је 5.000 боца, а потом ће следити испорука још 10.000 боца. Винарија 

Александровић има 75 хектара сопствених винограда, поседује подрум вина од 2.000 

метара квадратних капацитета 500.000 литара вина годишње, и богато извозно иску-

ство, али извоз вина у Јапан представља посебан изазов (Вучковић, 2015.). 

12 - Дуван и производи од дувана - извоз робног одсека 12 у посматраном периоду 

износио је просечно 120,1 милиона US долара, односно чинио је 36,93% извоза се-

ктора 1. Извоз дувана и производа од дувана у истраживаном периоду бележи знача-

јан раст по стопи од 37,82% годишње и представља робни одсек са највећим растом 

од свих робних одсека у оквиру извоза агроиндустријских производа. Коефицијент 

варијације износи 65,26% и указује на значајно присуство извозних осцилација у 

анализираном временском интервалу. У почетној посматраној години (2010.), извоз 

дувана и производа од дувана износио је 55,3 милиона US долара (графикон 16) што 

представља најнижу вредност, да би у последњој (2015.) достигао вредност од 251,5 

милиона US долара, што је уједно и рекордан извоз и представља повећање од 196,2 

милиона US долара. 

Структуру одсека 12 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 121 - Дуван, сиров или непрерађен; отпаци од дувана 

 122 - Дуван, прерађен 
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Графикон 16: Кретање извоза одсека 12 - Дуван и производи од дувана (2010-2015.), 

милиона USD 

 

                                          Извор:Републички завод за статистику 

Робна група 121 - Дуван, сиров или непрерађен; отпаци од дувана у истраживаном 

периоду учествовала је просечно са 27,8 милиона US долара, што чини 23,14% изво-

за робног одсека 12. Извоз бележи незнатан пад по стопи 0,47%, док коефицијент ва-

ријације од 12,09% показује да у извозу није било значајнијих осцилација. Вредно-

сно посматрано, највеће учешћа имала је подгрупа 1212000 - Дуван, делимично или 

потпуно изжиљен са 23 милиона USD (82,62%).  

Учешће робне групе 122 - Дуван, прерађен у анализираном временском периоду про-

сечно је износило 92,3 милиона US долара, односно 76,86% извоза робног одсека 1. 

Извоз прерађеног дувана бележи значајан раст по стопи од 55,64% годишње а коефи-

цијент варијације указује на значајне осцилације и износи 85,83%. Ово се нарочито 

односи на последње две истраживане године када се вредност извоза повећала за пет 

пута у односу на почетну посматрану годину. Вредносно посматрано, највеће уче-

шће имала је подгрупа Цигарете које садрже дуван са 87,4 милиона USD (94,65%). 

У почетној анализираној години (2010.), извоз цигарета износио је 24,5 милиона 

USD, док је у последњој 2015. години достигао 216,1 милиона USD, што је повећање 

од 191,6 милиона USD. Од 2013. година, Република Србија има много повољнију си-

туацију за извоз цигарета у Хрватску, јер се примењује режим трговине који важи за 

Европску унију, што значи да извоз цигарета у Хрватску нема више царину 38 одсто, 
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него нула одсто. Хрватска фабрика цигарета неће моћи да злоупотребљава домина-

нтан положај на домаћем тржишту, тако да неће моћи да примењује нецаринске ба-

ријере према земљама извозницама, јер ће, поред правила конкуренције, важити и 

друга правила ЕУ која онемогућавају државама чланицама да прибегавају нецари-

нским баријерама (novosti.rs). Дуванска индустрија Србије представља један од ста-

билнијих сектора привреде, са учешћем од око 14 одсто у укупним буџетским прихо-

дима и уделом од 2,6 одсто у БДП-у. Ниво страних инвестиција у дуванску инду-

стрију износи преко 1,2 милијарде евра, што само потврђује дугорочни интерес до-

маћих, а посебно страних компанија за континуирани развој ове профитабилне прои-

зводње у Србији (novosti.rs). 

5.1.2.3 Животињска и биљна уља, масти и воскови 

Треће место у структури извоза агроиндустријских производа заузео је робни сектор 

4 - ”Животињска и биљна уља, масти и воскови” чија је просечна вредност у истра-

живаном временском периоду износила 173 милиона US долара (табела 5), са уче-

шћем у укупном извозу од 6,70% (графикон 3). Извоз уља, масти и воскова у истра-

живаном временском интервалу карактеришу негативна кретања, односно незнатан 

пад по стопи од 1,34% годишње, док коефицијент варијације показује да није било 

значајнијих осцилација у извозу и износи 14,43%. У почетној посматраној години 

(2010.), извоз уља, масти и воскова износио је 144,2 милиона US долара (графикон 

17), што уједно представља најнижу вредност, да би у последњој (2015.) достигао 

вредност од 157 милиона US долара. Рекордан извоз сектора 4 у периоду 2010-2015, 

био је у 2011. години и износио је 200,8 милиона USD долара. Након 2013. године 

дошло је до осетнијег пада извоза, стога се линија тренда креће благо силазном пута-

њом. Међутим, последња 2015. година је завршена са незнатним порастом, тако да у 

будућности се може очекивати повратак на ниво извоза из 2013. године.  
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Графикон 17: Кретање извоза сектора 4 - Животињска и биљна уља, масти и воскови 

(2010-2015.), милиона USD 

 

                                                                    Извор:Републички завод за статистику 

41 - Животињска уља и масти - извоз робног одсека 41 у истраживаном периоду 

износио је просечно 3,2 милиона US долара, што чини 1,87% укупног извоза робног 

сектора 4. Извоз масти и уља анималног порекла бележи раст по стопи од 9,41% го-

дишње. Коефицијент варијације износи 43,65% и указује на значајно присуство изво-

зних осцилација у анализираном временском интервалу. У почетној истраживаној 

години (2010.), извоз масти и уља износио је 1,6 милиона US долара (графикон 18), 

да би у последњој (2015.) достигао вредност од 2,1 милиона US долара. Рекордан 

извоз одсека 41 у периоду 2010-2015, био је у 2014. години и износио је 5,7 милиона 

US долара. Присуство наглих скокова у извозу уља и масти анималног порекла кара-

ктерисао је истраживани период, нарочито у 2011. и 2014. години. Упркос узлазној 

линији тренда, извоз поменутог робног одсека карактеришу нагле осцилације, које се 

могу очекивати и у наредном периоду, те стога се не могу дати дугорочније прогнозе 

у погледу извоза анималних масти и уља. Структуру одсдека 41 чини робна група 

411 - Животињска уља и масти, која се даље може рашчланити на подгрупе. Вре-

дносно посматрано, највеће учешће имала је подгрупа 4112010 - Свињска масноћа, 

за индустријску употребу са 1,4 милиона USD (43,83%). 
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Графикон 18: Кретање извоза одсека 41 - Животињска уља и масти (2010-2015.), 

милиона USD 

 

                                                                            Извор:Републички завод за статистику 

42 - Чврсте биљне масти и уља, сирове, рафинисане - извоз робног одсека 42 у истра-

живаном периоду износио је просечно 163,1 милиона US долара, што чини 94,03% 

извоза робног сектора 4. Извоз рафинисаних биљних уља и масти бележи незнатан 

пад по стопи од 1,50%. Коефицијент варијације износи 14,30% и указује да у ана-

лизираном временском интервалу нису забележене значајније осцилације у извозу. У 

почетној истраживаној години (2010.), извоз биљних масти и уља износио је 137,9 

милиона US долара (графикон 19), да би у последњој (2015.) достигао вредност од 

150,2 милиона US долара, што представља повећање од 12,3 милиона US долара. Ре-

кордан извоз одсека 42 у периоду 2010-2015, био је у 2011. години и износио је 189 

милиона US долара. У последње две анализиране године забележени су слабији 

извозни резултати. Међутим, уколико се понови извоз из периода 2011-2013., када је 

извоз био у просеку око 180 милиона USD, могу се очекивати озбиљнији помаци и 

позитиван тренд извоза.  

Структуру одсека 42 чине следеће робне групе, које се даље могу рашчланити на 

одговарајуће подгрупе, и то: 

 421 - Чврсте биљне масти, уља “мека“ 

 422 - Чврсте биљне масти и уља 
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Графикон 19: Кретање извоза одсека 42 - Чврсте биљне масти и уља, сирове, 

рафинисане (2010.-2015.), милиона USD 

 

                                                             Извор:Републички завод за статистику 

Робна група 421 - Чврсте биљне масти, уља “мека“ у истраживаном периоду уче-

ствовала је просечно са милиона 162,6 US долара, што чини 99,70% извоза робног 

одсека 42. Извоз бележи незнатан пад, односно стагнира по стопи од 1,50% годишње 

а коефицијент варијације показује да није било значајнијих осцилација у извозу и 

износи 14,33%. Вредносно посматрано, највеће учешће имале су подгрупе 4215900 - 

Уље од сунцокрета и шафранике, рафинисано са 80,3 милиона USD (49,36%), затим 

4211100 - Сојино уље, сирово, и његове фракције са 43 милиона USD (26,43%) и 

4215100 - Уље од сунцокрета и шафранике, сирово 28,9 милиона USD (17,80%). На-

ведене групе чиниле су 93,59% извоза наведене робне групе. У Републици Србији 

постоји неколико индустријских капацитета за производњу сунцокретовог уља: 

“Дијамант“ Зрењанин, “Витал“ Врбас, “Вictoriаoil“ Шид, “Сунце А.Д.“ Сомбор, 

“Банат А.Д.“ Нова Црња. Компанија “Victoriаoil“, чланица “Victoriа“ групе, у 2016. 

години почела је да извози јестиво сунцокретово и сирово сојино уље на тржиште 

Кине. Компанија је извезла први контигент флашираног рафинисаног сунцокретовог 

уља у боцама од једног и пет литара, које су се преко кинеског партнера нашле у 

малопродаји. Ова компанија највећи извоз реализује у земљама у непосредном 

окружењу - Аустрији, Словачкој, Словенији, Грчкој и Албанији, а на иностраном 

тржишту прода више од половине укупне производње. Годишње преради 230.000 
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тона сунцокрета и 85.000 тона соје и уљане репице које у највећој мери откупљује од 

домаћих пољопривредника претварајући их у готове и полуготове производе 

(novаekonomijа.rs). 

Слика 7: Фабрика “Victoriаoil“ у Шиду 

 

                                                                                                  Извор:victoriаoil.rs 

Робна група 422 - Чврсте биљне масти и уља у истраживаном периоду учествовала 

је просечно са 475,6 хиљада US долара, што чини 0,29% извоза робног одсека 42. 

Извоз чврстих биљних масти стагнира, односно бележи незнатан пад по стопи од 

0,27%, а коефицијент варијације указује на релативно стабилан извоз и износи 

9,19%. Вредносно посматрано, највеће учешће имала је подгрупа Остале биљне ма-

сноће, сирове, рафинисане, фракције са 280 хиљада USD (58,89%). 

43 - Животињске и биљне масти и уља, прерађени - извоз робног одсека 43 у истра-

живаном периоду износио је просечно 6,6 милиона USD долара, што чини 3,82% 

извоза робног сектора 4. Извоз прерађених биљних уља и масти анималног порекла 

бележи умерен пад по стопи од 3,45%. Коефицијент варијације износи 26,76% и ука-

зује на значајне извозне осцилације. У почетној истраживаној години (2010.), извоз 

прерађених животињских масти и уља износио је 4,8 милиона US долара (графикон 

20), да би у последњој (2015.) достигао вредност од 4,7 милиона US долара. Реко-

рдан извоз одсека 43 у периоду 2010-2015, био је у 2011. години и износио је 8,5 ми-

лиона US долара. Осетан пад извоза у анализираном временском периоду и силазна 

линија тренда указују да се и у будућности може очекивати континуирани пад извоза 

наведеног робног одсека. Структуру одсека 43 чини подгрупа 431 - Животињске и 

биљне масти, уља. Вредносно посматрано, најзаступљенија подгрупа била је 

4312200 - Биљне масти и уља, хидрогенизовани са 5,6 милиона USD (84,31%). 
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Графикон 20: Кретање извоза одсека 43 - Животињске и биљне масти и уља, 

прерађени (2010-2015.), милиона USD 

 

                                                                                            Извор:Републички завод за статистику 

5.1.3 РЕГИОНАЛНО ОДРЕДИШТЕ ИЗВОЗА АГРОИНДУСТРИЈСКИХ 

ПРОИЗВОДА 

Степен географске концентрације извоза агроиндустријских производа (Gxj),  изра-

чунат је за Србију у периоду 2010. – 2015. за све земље са којима Србија учествује у 

размени (n2015=105) и  просечно износи 29,9% (табела 6). На основу података из табе-

ле 6 може се закључити да је у периоду 2010. – 2015. дошло до благог пада геогра-

фске концентрације извоза (Gxj) са 31,5% 2010. године на 27,2% у 2015. години, и то 

по стопи од 3,68% годишње, што указује да се српски извоз агроиндустријских прои-

звода концентрише на различита тржишта, односно да извоз не зависи од малог бро-

ја земаља. 

Због свог географског положаја на подручју јужне Европе, Република Србија највећу 

вредност извоза остварује управо са европским земљама. Ако се посматра извоз 

агроиндустријских производа по економским групацијама и одабраним земљама, уо-

чава се да је најзначајнији спољнотрговински партнер Србије Европска унија, у коју 

је Србија просечно извозила 1,277 милиона US долара у анализираном периоду (та-

бела 7), односно 49,43% од укупне количине просечног извоза. 
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Табела 6: Степен географске концентрације извоза агроиндустријских производа 

Републике Србије у периоду 2010. – 2015.,% 

 

 

 

 

 

 

            

                                Извор: Републички завод за статистику; обрачун аутора 

Поред Европске уније, значајне количине агроиндустријских производа одлази у зе-

мље чланице CEFTA (961,8 милиона USD; 37,24%). Последњих година значајно ра-

сте извоз у Руску Федерацију (197,4 милиона USD; 7,64%)  који је у исраживаном пе-

риоду растао по стопи од 18,98% годишње. Руска Федерација би могла постати мно-

го значајније тржиште за Србију, због чињенице да Србија поседује одређене бене-

фиције у виду споразума две државе.  

Графикон 21: Регионална одредишта аграрног извоза из  Републике Србије (2010. - 

2015.), % 

 

                                       Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

Ако се посматра табела 7, може се закључити да су европске земље највећи купци 

агроиндустријских производа из Републике Србије, што је и логично јер су тргови-

Европска унија, 

49,43% 

CEFTA, 37,24% 

Руска 

Федерација, 

7,64% 

САД, 0,87% Остале земље, 

4,81% 

Година Степен географске концентрације(Gxj ) 

2010. 31,5% 

2011. 33,2% 

2012. 31,1% 

2013. 27,6% 

2014. 28,5% 

2015. 27,2% 

Просек 29,9% 

Стопа промене (%) -3,68% 
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нске, културолошке и друге везе најјаче управо са европским земљама. Разлог за ову 

појаву свакако треба тражити и у нижим транспортним трошковима, због близине 

поменутих тржишта. Последњих неколико година извоз на тржиште САД-а је у зна-

чајном порасту и то по стопи од 31,97% годишње и ту се могу очекивати већи пома-

ци, због чињенице да је наша земља поседује трговинске повластице у виду Општег 

система преференцијала. 

Табела 7: Географска дисперзија извоза агроиндустријских производа из Републике 

Србије (2010-2015.), 000 USD 

                       Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

Ако се посматра хистограм 2, може се констатовати да је најзначајнији спољнотрго-

вински партнер у извозу агроиндустријских производа БиХ, која је у анализираном 

периоду апсорбовала агроиндустријских производа у вредности од 427,5 милиона 

USD. Евидентно је да је извоз претежно оријентисан на земље окружења, као и зе-

мље чланице Европске Уније.  Приликoм кoнципирaњa стрaтeгиje извoзa нa мeђунa-

рoднo тржиштe прeднoст трeбa дa имajу eврoпскe зeмљe. У тoм смислу, сaрaдњa трe-

бa дa будe успoстaвљeнa сa бaлкaнским зeмљaмa зa кoje нaс вeжe вишeдeцeниjскa 

усмeрeнoст, кao и кoмпaтибилнoст приврeдa зeмaљa бившe СФРJ (Томић, Влаховић, 

2003.). Укoликo дoђe дo бржeг oбнaвљaњa eкoнoмскe сaрaдњe сa бившим рeпубликa-

мa СФРJ, мoжe сe oчeкивaти пoрaст нaшeг извoзa. Пoштo je свeтскo тржиштe joш 

увeк рeлaтивнo зaтвoрeнo, мнoги дoмaћи прoизвoђaчи свojу пeрспeктиву у извoзу ви-

дe упрaвo нa oвим тржиштимa. Тo пoтврђуje и чињeницa рaниje мeђусoбнe испрeплe-

тaнoсти прoизвoдњe унутaр бившe Jугoслaвиje (Ковачевић, 1999.). 

 

Регион/зemља Просек Учешће 

% 

Стопа промене (%) 

Европска унија 1.276.558 49,43 3,82 

CEFTA 961.765 37,24 -1,83 

Руска Федерација 197.421 7,64 18,98 

САД 22.453 0,87 31,97 

Остале земље 124.184 4,81 41,71 

Укупно 2.582.381 100,00 4,43 
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Хистограм 2: Најзначајнији спољнотрговински партнери у извозу агроиндустријских 

производа (2010. - 2015.), милиона USD 

 

                                                                            Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

Извоз у Европску унију - највећи део извоза агроиндустријских производа усмерен је 

ка земљама Европске уније и у анализираном временском периоду износи 1,277 ми-

лиона US долара (табела 7), што чини готово половину (49,43%) укупног извоза и ра-

стао је по умереној и стабилној стопи од 3,82% годишње. У почетној (2010.) години 

извоз је износио 1,034 милиона US долара (графикон 22), да би у последњој (2015.) 

био на нивоу од 1,260 милиона US долара, што је повећање од 226 милиона US дола-

ра. Рекордан извоз у истраживаном интервалу забележен је у 2014. години и износио 

је 1,416 милиона US долара. У структури извоза, најзаступљенији су робни одсеци 

04 - “Житарице и производи на бази житарица“ са 457,9 милиона USD (35,87%), 

затим 05 - “Поврће и воће“ са 420,5 милиона USD (32,94%) и 06 - “Шећер, произво-

ди од шећера и мед“ са 143,7 милиона USD (11,26%). Наведени робни одсеци чини-

ли су 80,07% извоза на тржиште Европске уније. У априлу 2008. године потписан је 

Споразум о стабилизацији и придруживању (ССП) и Прелазни трговински споразум 

(ПТС), као део ССП који регулише питања међусобне трговине. Даном ступања на 

снагу Споразума, Европска унија укинула је царине и дажбине са једнаким дејством 

на увоз пољопривредних производа пореклом из Србије, осим увоза живе јунади и 

јунећег меса (обухваћених тарифним бројевима 0102, 0201, 0202 Комбиноване номе-

нклатуре), шећера (тарифни бројеви 1701, 1702) и вина (тарифни број 2204), док се 

на увоз производа из тарифних глава 07 (поврће) и 08 (воће), чији је увоз, поред ца-
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рина, оптерећен и прелевманом, исти укида а задржава се само аd vаlorem царинска 

стопа (чл. 11. ПТС). (Томић и сар. 2010.). 

Графикон 22: Кретање извоза агроиндустријских производа Републике Србије по 

економским групацијама и одабраним земљама (2010. - 2015.), милиона USD 

 

                                                                    Извор:Републички завод за статистику 

Од како је одобрен преференцијални приступ српских пољопривредних и прехра-

мбених производа тржишту ЕУ, остварен је значајан раст извоза. Дошло је до пове-

ћања индикатора отворености домаће привреде, који указује на могућности земље да 

користи компаративне предности. За већи извоз агроиндустријских производа на 

тржиште ЕУ, потребно је постићи усаглашеност са низом хоризонталних и вертика-

лних прописа европских директива. Најзаштићенији производи наког окончања при-

мене Прелазног трговинског споразума јесу меркантилни кукуруз, трешње и вишње, 

пшенично и кукурузно брашно, суве шљиве, паприка, жив шаран и други производи. 

Главна слабост извоза на тржиште ЕУ је његова структура. Високо учешће произво-

да који се сврставају у примарне секторе више сведочи о отежаном извозу индустри-

јских производа, него што указује на конкурентност извоза примарних сектора (Вла-

ховић, Величковић, 2016.). Србија, са једне стране, не успева да у већој мери обезбе-

ди раст већег броја, пре свега, производа више фазе прераде, док ЕУ са друге стране, 

иако извози већи број производа на тржиште Србије, не успева да на том тржишту 

значајније повећа своје присуство. Република Србија своје трговинске односе базира 

на већ „опробаним“, пре свега примарним производима (Стегић, 2016.). Имајући у 
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виду структурне и динамичке карактеристике светске увозне тражње, намеће се по-

треба брзог прилагођавања извоза Србије овим захтевима. Технолошко кашњење до-

маће за светском привредом, отежава сустизање конкурената на светском тржишту, 

па се радикално реструктурирање сектора домаће привреде намеће као приоритетан 

циљ. Он се тешко може реализовати без снажнијег прилива директних страних инве-

стиција у виду нове опреме и технологије, који би убрзао промену структуре домаће 

производње и допринео подизању конкурентности на виши ниво. Одатле и происти-

чу захтеви за креирање привлачног инвестиционог амбијента у Србији, који би моти-

висао стране инвеститоре да повећају директна улагања у домаћу привреду (Коваче-

вић, 2006). Најзначајнији спољнотрговински партнери у оквиру земаља чланица 

Европске уније приказани су на хистограму 3. 

Хистограм 3: Најзначајнији спољнотрговински партнери у аграрном извозу Србије 

(ЕУ, 2010. - 2015.), милиона USD 

 

  

                                         Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

На првом месту највећих увозника међу земљама чланицама ЕУ налази се Румунија 

у коју је просечно извезено агроиндустријских производа у вредности од 354 мили-

она US долара (хистограм 3), односно 27,73% извоза у Европску Унију. Извоз у Ру-

мунију бележи стагнацију, односно незнатно је растао по стопи од 0,95%. Коефици-

јент варијације износи 24,33% и указује на присуство значајнијих одступања. У стру-

ктури извоза најзаступљеније робне групе биле су 044 - Кукуруз, у зрну са 259 милио-

на USD (73,17%), затим 041 - Пшеница и наполица, у зрну са 67,8 милиона USD 
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(19,18%) и 061 - Шећер, меласе и мед са 16,4 милиона USD (4,63%). Наведене робне 

групе чиниле су 96,98% извоза агроиндустријских производа у Румунију. Евидентно 

је да се извоз на тржиште Румуније своди на извоз примарних производа, односно 

сировина, те да учешћа производа више фазе прераде готово и да нема. Суштински, 

ово не значи да је Румунија највећи увозник пољопривредних производа из Србије 

јер се житарице и шечер превозе до црноморске луке Констанца, одакле се транспо-

ртују на даље дестинације (sedeev.org).  

Друго место у структури највећих увозника заузела је Немачка у коју је у истражи-

ваном периоду извезено агроиндустријских производа у вредности од 175,6 милиона 

US долара (хистограм 3), односно 13,76% извоза у Европску унију. Извоз у Немачку 

бележи стабилан раст по стопи од 7,88% годишње, док коефицијент варијације изно-

си 18,33% и указује на значајнија оступања у извозу. У структури извоза најзасту-

пљеније робне групе биле су 058 - Воће припремљено и производи (осим сокова), са 

115,1 милиона USD (65,55%), затим 059 - Сокови од воћа и поврћа са 11,8 милиона 

USD (6,73%) и 057 - Воће, свеже или суво са 7,7 милиона USD (4,40%). Наведене ро-

бне групе чиниле су 76,68% извоза агроиндустријских производа у Немачку. Већ 

традиционално најзначајнији агроиндустријски производи у извозу су: смрзнуте ма-

лине, купине, вишње, сок од вишања, сок од јабуке, сушено поврће, шећер итд. Као 

што се и види, најзначајнији по вредности извоза јесу производи биљног порекла 

(воће), сирови или прве фазе прераде. Немачка је једна од држава са којима Србија у 

области пољопривреде има највећу спољнотрговинску размену. У том контексту, 

није неочекивано то што је Немачка један од највећих инвеститора у Републику 

Србију и сигурно је да агроиндустријски комплекс може бити једно од поља где је 

могуће остварити успешну сарадњу (Веселиновић, 2010.). 

На трећем месту највећих увозника земаља чланица Европске уније налази се Ита-

лија у коју је просечно извезено производа у вредности од 127,3 милиона US долара 

(хистограм 3), што чини 9,97% извоза у Европску унију. Извоз у Италију бележи не-

знатан раст по стопи од 0,75% годишње, док коефицијент варијације указује на 

осцилације и износи 18,42%. У структури извоза најзаступљеније робне групе биле 

су 081 - Сточна храна (осим жита у зрну) са 27,7 милиона USD (21,77%), затим 044 

- Кукуруз, у зрну са 22,6 милиона USD (17,78%) и 061 - Шећер, меласе и мед са 19,2 
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милиона USD (15,11%). Наведене робне групе чиниле су 54,66% извоза агроинду-

стријских производа у Италију. Умерен раст и стабилан извоз главне су одлике изво-

за агроиндустријских производа на тржиште Европске уније у анализираном пери-

оду, односно очекује се да овај тренд буде настављен и у будућности. Приметне су 

стагнације извоза у оним земљама где доминира извоз кукуруза, као резултанта до-

стизања максимума у извозу ове сировине. 

Извоз у земље CEFTA - (Босна и Херцеговина, Република Македонија, Црна Гора, 

Албанија, Молдавија и Унмик - Косово) Просечно је износио 961,8 милиона US до-

лара, (без података за Унмик - Косово), односно чинио је 37,24% укупног извоза (та-

бела 7). Извоз у поменуту економску групацију у истраживаном периоду опада по 

стопи од 1,83% годишње. У почетној (2010.) години извоз је износио 930 милиона 

US долара (графикон 22), да би у последњој (2015.) био на нивоу од 870,3 милиона 

US долара, што је смањење од 59,7 милиона US долара. Рекордан извоз у посматра-

ном интервалу забележен је у 2011. години и износио је 1,066 милиона US долара. У 

структури извоза, најзаступљенији су робни одсеци 04 - “Житарице и производи на 

бази житарица“ са 240,5 милиона USD (25%), затим 11 - “Пића“ са 156,2 милиона 

USD (16,24%) и 03 - “Млечни производи и птичја јаја“ са 64,6 милиона USD (6,72%). 

Споразум о слободној трговини између земаља Западног Балкана, CEFTA Plus 

(CEFTA 2006), који је потписан 19. децембра 2006. године у Букурешту, првенствено 

се односи на привреду и има за циљ нулти царински режим за све индустријске про-

изводе, док за пољопривредне производе подразумева нулти режим за око 90% прои-

звода. Потписивање CEFTA 2006 споразума има и снажан маркетиншки аспект за зе-

мље Западног Балкана, јер је гаранција страним инвеститорима да се у регион може 

улагати. Кључне препреке примени овог споразума и даље су нецаринске баријере и 

нагомилани политички проблеми између земаља чланица (Симић, и сар., 2011.). 

Главна функција CEFTA споразума односи се првенствено на убрзавање процеса 

приступања WТО и ЕУ. Економске предности огледају се у могућности које доноси 

либерализација слободне трговине: слободан проток људи, роба и капитала, више-

струко повећање размене, усклађивање привредног развоја, стварање знатно већег 

тржишта, подизање производне сарадње на виши ниво и сл. (Влаховић, Кузман, Ма-

ксимовић 2009.). Најзначајнији спољнотрговински партнери у оквиру земаља члани-

ца CEFTA приказани су на хистограму 4. 
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Хистограм 4: Најзначајнији спољнотрговински партнери у аграрном извозу Србије 

(CEFTA, 2010.-2015.), милиона USD   

 

                                        Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

На првом месту највећих увозника међу земљама чланицама CEFTA налази се Босна 

и Херцеговина, у коју је просечно извезено производа у вредности од 427,3 милиона 

US долара (хистограм 4), што чини скоро половину извоза у земље CEFTA (44,43%). 

Босна и Херцеговина уједно је и земља у коју је извезено вредносно највише агрои-

ндустријских производа у истраживаном периоду, што се може тумачити близином 

поменутог тржишта. Извоз бележи незнатан раст по стопи од 1,53% годишње, док 

коефицијент варијације од 6,44% указује да није било значајних осцилација. У стру-

ктури извоза најзаступљеније робне групе биле су 112 - Алкохолна пића са 59 мили-

она USD (13,82%), затим 048 - Производи од житарица, брашна, скроба у којој до-

минирају бисквити и вафли са 43 милиона USD (10,07%) и 044 - Кукуруз, у зрну са 

40,9 милиона USD (9,58%). Наведене групе чиниле су 33,47% извоза у БиХ. На осно-

ву наведеног, може се констатовати да је извоз агроиндустријских производа шаро-

лик и да је тржиште БиХ веома зависно од увоза пољопривредних и прехрамбених 

производа из Србије. Такође, приметно је да значајне количине чине производи више 

фазе прераде.  

Друго место у структури највећих увозника међу земљама CEFTA заузела је Црна 

Гора у коју је у истраживаном периоду извезено агроиндустријских производа у вре-

дности од 286,9 милиона US долара (хистограм 4), односно 29,83% извоза у земље 

CEFTA групације. Извоз бележи умерен пад по стопи од 3,45%, док коефицијент ва-

ријације износи 9,80% и указује да у извозу није било значајних одступања. У стру-
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ктури извоза најзаступљеније робне групе биле су 111 - Безалкохолна пића, непоме-

нута на другом месту са 39,1 милиона USD (13,65%), затим 022 - Млеко и произво-

ди, осим бутера или сира са 25,7 милиона USD (8,94%) и 001 - Живе животиње, 

осим животиња из одсека 03 са 24 милиона USD (8,36%). Наведене робне групе чи-

ниле су 30,95% извоза у Црну Гору. Као и у претходном случају, реч је о тржишту 

које је веома зависно од увоза прехрамбених производа из Србије и региона и на које 

се извозе разноврсни агроиндустријски производи. Црна Гора из региона и Европске 

уније сваке године увезе хране у вредности 425 милиона USD - протеклих година ви-

ше и од укупног извоза државе. Све то чини је зависном од увоза хране. Поред дома-

ће производње, која задовољава једва половину домаћих потреба, Црна Гора увози 

воће и поврће у вредности од 47 милиона USD. На јаја и млеко потрошила је готово 

53 милиона USD (balkans.aljazeera.net). 

На трећем месту највећих увозника земаља чланица CEFTA налази се Република Ма-

кедонија у коју је просечно извезено производа у вредности од 171 милион US дола-

ра (хистограм 4), што чини 17,78% извоза у поменуту економску групацију. У истра-

живаном периоду извоз је бележио незнатан раст по стопи од 1,20% годишње, док 

коефицијент варијације од 5,04% показује да није било већих извозних осцилација. У 

структури извоза најзаступљеније робне групе биле су 061 - Шећер, меласе и мед са 

13,8 милиона USD (8%), затим 421 - Чврсте биљне масти, уља “мека“ са 13,8 мили-

она USD (8%) и 041 - Пшеница и наполица, у зрну са 13,6 милиона USD (8%). Наве-

дене робне групе чине једну четвртину (24%) извоза у Републику Македонију. Као 

пример нецаринских баријера међу земљама CEFTA, може се навести мера о ограни-

чењу увоза пшенице и брашна, коју је Македонија увела јула 2013. године. Мера је 

предвиђала да за један килограм увезене пшенице македонски увозници морају да 

купе три килограма домаће, а за један килограм увезеног брашна четири килограма 

домаћег жита. Међутим, након што је сазван комитет CEFTA, уредба је опозвана, по-

што Македонија као чланица CEFTA није смела да донесе такву одлуку која је усред 

жетве довела до тога да је извоз жита из Србије практично спречен (tanjug.rs). Поред 

тога, у 2016. години Србија је привремено престала да извози пшеницу у Македони-

ју, јер је Министарство пољопривреде суседне државе подигло цену фитосанитарних 

уверења за 833%, па је посао постао неисплатив (rtv.rs). Према подацима удружења 

"Жита Србије" македонска пшеница је лошег квалитета, па је нерадо купују и њихо-
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ви млинари. Ванцаринске баријере биле су подигнуте да би тамошњи произвођачи 

продали домаћу пшеницу. Уредба је подједнако погодила обе стране привреде, и 

српске извознике и македонске увознике који су у том тренутку дневно губили више 

од 40.000 евра. Међутим у августу 2016. године, Македонија и Србија постигле су 

договор да изједначе цене фитосанитарних уверења за увоз пшенице (novosti.rs). 

Извоз у земље CEFTA групације остаће значајно тржиште за агроиндустријске прои-

зводе из Републике Србије, јер су земље чланице веома зависне од увоза хране. Бла-

ги пад извоза у истраживаном периоду резултанта је, пре свега, иступања Хрватске 

из ове економске групације у 2013. години, након приступања у Европску унију.  

Извоз у Руску Федерацију - у истраживаном периоду износио је просечно 197,4 ми-

лиона US долара (табела 7), што чини 7,64% укупног просечног извоза агроинду-

стријских производа из Републике Србије. Извоз у Русију бележи значајан раст по 

стопи од 18,98% годишње. У почетној (2010.) години извоз је износио 119,8 милиона 

US долара (графикон 22), да би у последњој (2015.) био на нивоу од 265,5 милиона 

US долара, што је повећање од 145,7 милиона US долара. У структури извоза, најза-

ступљеније су робне групе 057 - Воће, свеже или суво, у којој доминира извоз јабуке, 

са 107,5 милиона USD и чини половину извоза у Русију (54,46%), затим 012 - Оста-

ло месо и јестиви отпаци, свеже, смрзнуто са 17,4 милиона USD (8,84%) и 024 - 

Сир и урда са 14,8 милиона USD (7,52%). Наведене робне групе чиниле су 70,82% 

укупног извоза у Руску Федерацију. Руска Федерација је у августу 2014. године уве-

ла забрану увоза хране у трајању од годину дана која се односи односи на свеже, 

охлађено и замрзнуто месо - јунеће и свињско, пилеће, сушено или димљено месо, 

кобасице, месне прерађевине, млеко и млечне прерађевине, воће, поврће, рибу и мо-

рске производе из САД-а, Европске Уније, Аустралије, Канаде и Норвешке. Забрана 

увоза представља одговор на читав сет санкција, што је повезано са оружаним суко-

бима у Украјини. Руска Федерална служба за ветеринарски и фитосанитарни надзор 

(Росељхознадзор) спремна је да пусти на руско тржиште само 20% ранијег броја 

испоручилаца из Мађарске, Грчке и Кипра у случају укидања ембарга. Слободни 

трговински споразум са Руском Федерацијом битно је детерминисао остварени извоз 

агроиндустријских производа. Значајна предност извозника из Републике Србије 

огледа се у бесцаринском извозу, захваљујући потписаним споразумима о слободној 

трговини са Руском Федерацијом. Споразум о слободној трговини Руске Федерације 
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и Републике Србије (тада СРЈ) потписан је 28. августа 2000. године ради продубљи-

вања и унапређења узајамне трговинско економске сарадње. Република Србија једи-

на је држава у Европи, поред неких чланица Заједнице независних држава (ЗНД), ко-

ја има потписан Споразум о слободној трговини. Споразум прописује да се за робу, 

за коју се може доказати да је пореклом из Србије (која има више од 50% садржаја из 

Србије), не плаћа царина када је намењена за тржиште Руске Федерације, осим ако 

није изузета из режима слободне трговине (Влаховић, Пушкарић, 2015.). Раст извоза 

по значајној стопи и потписан споразум, заједно са увозним рестрикцијама према зе-

мљама Европске уније, представљају охрабрујућ податак у погледу перспективе 

извоза на тржиште Руске Федерације у будућем временском периоду. 

Извоз у САД - у анализираном интервалу, износио је просечно 22,5 милиона US до-

лара, што чини 0,87% извоза агроиндустријских производа из Србије (табела 7). 

Извоз на тржиште САД бележи значајан раст по стопи од 31,97%. У почетној (2010.) 

истраживаној години извоз је износио свега 9,8 милиона US долара (графикон 22), да 

би у последњој (2015.) био на нивоу од 38 милиона US долара, што је повећање од 

28,2 милиона US долара. У структури извоза, најзаступљеније су робне групе 058 - 

Воће припремљено и производи (осим сокова) са 8,3 милиона USD (36,83%), затим 

057 - Воће, свеже или суво са 4,7 милиона USD (20,92%) и 098 - Јестиви производи и 

прерађевине, нн са 2,5 милиона USD (11,13%). Наведене робне групе чиниле су 

68,88% укупног извоза у САД. Општи систем преференцијала (ОСП) је програм одо-

бравања трговинских повластица које САД додељују својим трговинским партнери-

ма у циљу подршке њиховом економском развоју, а тренутно га користи више од 140 

земаља. Међу тим земљама је и Република Србија којој је омогућен бесцарински 

приступ на 1,3 трилиона долара вредном тржишту САД. Програм ОСП обезбеђује 

преференцијални бесцарински третман за скоро пет хиљада производа, укључујући 

већину финалних производа и полупроизвода, као и поједине пољопривредне прои-

зводе и сировине (rаs.gov.rs). 

У остале земље остварен је извоз аграрних производа у вредности од 124 милиона 

US долара, што чини 4,81% укупног извоза из Републике Србије. Од осталих земаља 

у посматраном периоду, извозило се највише у Хонг Конг (27 милиона USD; 22,30%), 

затим Турску (14,9 милиона USD; 12%) и Швајцарску (13,5 милиона УСД; 10,90%). 

Република Србија је 2009. године потписала споразум о слободној трговини са држа-
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вама Европског удружења слободне трговине (ЕFTA), чије су чланице Исланд, Ли-

хтенштајн, Норвешка и Швајцарска. Споразум који је на министарској конференцији 

ЕFTA ступио на снагу од априла 2010. године, након ратификације у Скупштини Ре-

публике Србије, омогућиће извоз српских производа на наведено тржиште без цари-

на. Наши производи морају бити конкурентни по ценама, квалитету и асортиману у 

односу на произвођаче хране из других земаља (Влаховић, Величковић, 2016.). 

Значајни фактори извоза су постојање тражње и адекватне понуде са аспекта: асо-

ртимана, квалитета, количине, паковања, дистрибуције, сертификата, субвенција и 

цена. Конкурентност извоза подразумева структурно прилагођавање пољопривре-

дно-прехрамбених производа. У промету конвенционалне и органске хране и висо-

коквалитетних пољопривредних производа значајни су и препознатљивост марке и 

дизајна, естетика производа, стил продаје, паковање и други фактори. Еко-паковање 

је битан фактор препознатљивости и безбедности производа (Игњатијевић, 2012). 

5.1.4 ИНДЕКС ИЗРАЖЕНЕ КОМПАРАТИВНЕ ПРЕДНОСТИ (RCA) 

Изучавање компаративних и конкурентских предности пољопривреде доприноси по-

већању и структурним променама у производњи, развоју квалитетног асортимана у 

преради, као и динамизирању извоза. Конкуренција подстиче произвођаче и прера-

ђиваче агроиндустријских производа да понуде квалитетан производ, смање трошко-

ве у односу на конкуренцију и определе се за онај производ, линију производа или 

услуга који су складу са жељама и потребама потрошача. У циљу производње квали-

тетнијих производа произвођачи и прерађивачи истражују нова тржишта, развијају 

нове производе и инвестирају у нове технологије за производњу високофиналног 

асортимана за потребе домаћег тржишта и динамизирање извоза.  

Изучавање и мерење компаративне предности извршено је помоћу показатеља изра-

жене компаративне предности – RCA индекса. Метод компаративне предности де-

финисао је мађарски економиста Bélа Аlexаnder Bаlаssа (1965) и објашњава спосо-

бност или могућност привреде да са својим извозним производима конкурише истим 

производима у свету (Бутурац, 2009). Што је RCA показатељ већи, то је компарати-

вна предност одређеног производа привреде већа. Негативан предзнак RCA показа-

теља показује одсуство компаративне предности. Чак и када земља има апсолутне 

предности и ниже трошкове у производњи више производа, економски је рациона-



Извоз агроиндустријских производа - чинилац привредног развоја Републике Србије 

 ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                

 

Мастер рад                                                                                                                           81 
     

 

лно определити се за производњу и извоз добара и услуга где је та предност релати-

вно највећа (Једнак, 2010.). Рачуна се на следећи начин (Игњатијевић и сар., 2012.): 

 

Највећу вредност индекса изражене компаративне предности извоза Република 

Србија има у робним одсецима 04 - “Житарице и производи на бази житарица“ 

(RCA=6,40), затим 06 -“Шећер, производи од шећера и мед“ (РЦА=5,11), 42 - 

“Чврсте биљне масти и уља, сирове, рафинисане“ (RCA =4,70) и 05 - “Поврће и во-

ће“ (RCA=4,44). Наведени робни одсеци представљају носиоце извозног потенцијала 

Републике Србије међу производима из области аграра. Најмању вредност имају 01 - 

“Месо и прерађевине од меса” (0,79), 03 - “Рибе, љускари, мекушци и прерађевине од 

њих” (0,06) и 41 - ”Животињска уља и масти” (0,94). Пошто је израчуната вредност 

RCA мања од 1, Република Србија у овим робним одсецима нема компаративну пре-

дност. Од 15 анализираних робних одсека, њих седам остварује тенденцију раста. 

Најинтензивнији пораст индекса остварује робна група 12 - “Дуван и производи од 

дувана”, по стопи од 29,1%. Истовремено осам робних одсека остварује тенденцију 

пада, најинтензивнији пад индекса остварује робна група 42 - “Чврсте биљне масти 

и уља, сирове, рафинисане“, по стопи од 16,62% (табела 8). Подстицање извоза може 

се постићи привлачењем страних директних инвестиција које ће, осим преноса те-

хнологије, знања, управљачких и предузетничких вештина, осигурати и тржишта за 

производе. Стога би критеријуми за избор кључних делатности у привредном разво-
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ју морали бити следећи: компаративне предности, конкурентска способност, извозна 

пропулзивност, профитабилност и технолошка опремљеност (Шокчевић, 2008.).  

Табела 8: Индекс изражене компаративне предност (RCA) извоза робних одсека 

агроиндустријских производа Републике Србије (2010-2015). 

 

Робни одсек 
Индекс 

RCA 

Стопа 

промене (%) 

Живе животиње осим из сектора 03 3,83 -15,40 

Месо и прераде од меса 0,79 4,49 

Млечни производи и птичја јаја 1,45 -2,46 

Рибе, љускари, мекушци и прерађевине 0,06 2,23 

Житарице и производи на бази житарица 6,40 -3,57 

Поврће и воће 4,44 1,12 

Шећер, производи од шећера и мед 5,11 -11,48 

Кафа, чај, какао, зачини и производи од њих 1,41 2,28 

Сточна храна (осим жита у зрну) 2,15 -6,30 

Разни производи за храну и прерађевине 2,35 0,86 

Пића 3,11 -10,62 

Дуван и производи од дувана 3,84 29,01 

Животињска уља и масти 0,94 12,98 

Чврсте биљне масти и уља, сирове, рафинисане 4,38 -16,62 

Животињске и биљне масти и уља, прерађени 0,73 -7,62 

                                                                Извор:Републички завод за статистику; обрачун аутора 

 

Савремена кретања у тражњи на тржишту развијених земаља захтевају промене у бу-

дућем развоју прехрамбене индустрије (Игњатијевић, 2012): 

 У индустрији шећера, финализацију шећера треба усмерити у разне финалне 

производе, попут прераде меласе у алкохол, сточни квасац, глицерин, ацетон, 

сирћетну, млечну и друге киселине и читав низ других високофиналних прои-

звода, 

 У индустрији уља, поред рафинисаних уља и маргарина, потребно је развија-

ти производњу биљних масти и лецитина, као и других производа, 

 У преради жита, поред брашна, клица и мекиња, треба развијати прераду 

скроба, заслађивача, алкохола, биоетанола, глутена, експандираних и екстру-

дираних производа виших фаза прераде, 
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 У преради воћа и грожђа треба развијати производњу српске шљивовице и 

воћних ракија, лозе, сокова, вина са географским пореклом, сирупа, конце-

нтрата, компота, желираних производа, пастеризованих, замрзнутих, ка-

ндираних и сушених производа и полупроизвода од воћа, 

 У преради поврћа треба развијати производњу замрзнутог, биоферментисаног 

(футошки купус), сушеног, конзервисаног, пастеризованог поврћа, разних со-

кова и додатака јелима (алева паприка), 

 У индустрији меса и млека, поред перспективне производње јунећег меса ква-

литета “baby beef“, потребно је стабилизовати производњу и развити разно-

врсни асортиман, познате и нове марке са географским пореклом (ужичка 

пршута, сремска пршута и кобасица, сјенички сир, пиротски качкаваљ, пиро-

тска пеглана кобасица и др.) ради повећања извоза на светском тржишту.  

 

Унапређење извозне оријентације српске пољопривреде и прехрамбене индустрије 

захтева значајно производно преструктурирање, иновирање технологије производње 

и унапређење менаџмента у агробизнис фирмама. Приближавање стандардима ра-

звијених земаља у производњи здравствено безбедне хране (GLOBAL GAP, HACCP, 

HALAL, KOSHER, и сл.) доводи не само до побољшања извозних перформанси 

српских агроиндустријских производа, већ до подизања нивоа квалитета и контроле 

и код производа намењених домаћем тржишту (Вељковић, Шеварлић, 2010.). У 

Србији се анализа развоја агробизниса у највећем броју случајева своди на сагледа-

вање компаративних, али не и конкурентских предности (Радосављевић,  2014). Ни-

зак ниво конкурентности и профитабилности у каналима маркетинга се директно 

одражава на обим и структуру извоза агроиндустријских производа. Препорука је да 

опстанак на глобалном конкурентном тржишту хране, Република Србија треба да 

обезбеди синхронизованом производњом и што чвршћом интеграцијом са субјекти-

ма промета агоиндустријских производа, по угледу на развијене економије. 
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6. ЗАКЉУЧАК 

На основу дефинисаних елемената радне хипотезе и резултата истраживања, могу се 

установити следећи закључци: 

У истраживаном временском периоду извоз агроиндустријских производа остварује 

пораст. Наведена хипотеза се прихвата, јер извоз агроиндустријских производа из 

Републике Србије у анализираном временском интервалу остварује позитивне резу-

лтате (2,582 милиона US долара) и растући тренд, по умереној и стабилној стопи од 

4,43%, чиме се постижу и укупни позитивни учинци на развој домаће привреде у це-

лини у виду побољшања спољнотрговинског биланса земље, као и равнотеже укупне 

националне економије. У последњој истраживаној години (2015.), дошло је до осе-

тног повећања аграрног извоза за 542 милиона US долара у односу на почетну 

(2010.) годину. Остварени пораст извоза представља последицу бројних потписаних 

споразума о међународној трговинској сарадњи (нарочито са Европском унијом, Ру-

ском Федерацијом, земљама CEFTA и сл.). 

Најзначајније учешће у извозу има робни сектор: храна и живе животиње. Наведе-

на хипотеза се прихвата, јер ако се посматра извоз агроиндустријских производа по 

секторима и одсецима СМТК, највећи удео у извозу имао је робни сектор 0 - Храна и 

живе животиње, са учешћем од 80,72% у структури укупног извоза и износио је 

просечно 2,084 милиона US долара, уз умерен и стабилан раст по стопи од 4,48%, 

као и  присутну константност извоза,  што потврђује коефицијент варијације од 

9,72%. У извозу поменутог сектора, доминирају одсеци 04 - Житарице и производи 

на бази житарица (33,87%), затим 05 - Поврће и воће (25,22%) и 06 - Шећер, прои-

зводи од шећера и мед (8,65%), и чинили су две трећине извоза поменутог одсека 

(67,74%). Највећи раст извоза у истраживаном периоду забележио је робни одсек 02 

- Месо и прерађевине од меса, који је растао по стопи од 16,38%. Поменути робни 

сектор чини једну четвртину укупног извоза агроиндустријских производа (25,2%), 

што недвосмислено указује на његов велики значај. 

Смањује се степен географске концентације извоза агроиндустријских производа из 

Републике Србије. Наведена хипотеза се прихвата, јер на основу израчунатог степена 

географске концентрације извоза (Gxj), може се закључити да је у анализираном вре-



Извоз агроиндустријских производа - чинилац привредног развоја Републике Србије 

 ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                

 

Мастер рад                                                                                                                           85 
     

 

менском интервалу дошло до благог пада степена географске концентрације извоза 

са 31,5% 2010. године на 27,2% у 2015. години, и то по стопи од 3,68% годишње. Ме-

ђутим, извоз се и даље концентрише на различита тржишта и још увек не зависи од 

неколицине земаља. О томе најбоље сведочи податак да су у последњој 2015. годи-

ни, агроиндустријски производи извежени у 105 земаља света. 

Најзначајније извозно тржиште за Републику Србију представља Европска унија. 

Наведена хипотеза се прихвата, јер готово половина аграрног извоза усмерена је на 

тржиште земаља Европске уније (49,43%) и бележи умерен и стабилан раст по стопи 

од 3,82% годишње. Од момента одобрења преференцијалног приступа поменутом 

тржишту, потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању (2008.), као и 

Прелазног трговинског споразума, остварен је значајан раст извоза. Дошло је до по-

већања индикатора отворености домаће привреде, који указује на могућности земље 

да користи компаративне предности. Међутим, главни недостатак извоза на тржиште 

Европске уније је његова структура, јер доминирају примарни производи и сирови-

не, а мањи је удео производа више фазе прераде. Радикално реструктуирање сектора 

домаће привреде намеће се као императив у наредном периоду, који би убрзао про-

мену структуре домаће производње и допринео подизању конкурентности агроинду-

стријских предузећа из Републике Србије на виши ниво. Најзачајнији спољнотргови-

нски партнери на поменутом тржишту у истраживаном периоду били су Румунија 

(354 милиона USD), затим Немачка (175,6 милиона USD) и Италија (127,3 милиона 

USD). У наведене земље извезена је половина (51,46%) извоза у Европску унију.  

Земље CEFTA региона смањују учешће у извозу агроиндустријских производа. Наве-

дена хипотеза се прихвата због чињенице да у анализираном временском интервалу 

извоз у поменуту економску групацију извоз бележи  пад по стопи од 1,83% годи-

шње, као и да у последњој 2015. години бележи смањење од 59,7 милиона USD у по-

ређењу са почетном 2010. годином. Тржиште CEFTA региона првенствено је наме-

њено земљама кандидатима за чланство у Европској унији и служи за убрзавање 

процеса придруживања. Не треба занемарити чињеницу да је у истраживаном пери-

оду Хрватска, као значајно тржиште за Републику Србију, напустила поменуто 

тржиште због приступања Европској унији 2013. године и да овај податак свакако 

представља важан чинилац смањења извоза у земље CEFTA. Најзачајнији спољно-

трговински партнери на поменутом тржишту у истраживаном периоду били су Босна 



Извоз агроиндустријских производа - чинилац привредног развоја Републике Србије 

 ________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                

 

Мастер рад                                                                                                                           86 
     

 

и Херцеговина (427,3 милиона USD), затим Црна Гора (286,9 милиона УСД) и Репу-

блика Македонија (171 милиона USD). У наведене земље извезен је готово целоку-

пан (92,04%) извоз у земље CEFTA региона. За разлику од извоза у Европску унију, 

приметан је већи удео извоза производа више фазе прераде, нарочито на тржиште 

Босне и Херцрговине. Упркос чињеници да се учешће у извозу смањује, поменута 

тржишта су веома зависна од увоза хране из Републике Србије. 

Руска Федерација бележи пораст учешћа у извозу агроиндустријских производа из 

Републике Србије. Наведена хипотеза се прихвата због чињенице да извоз агроинду-

стријских производа у Руску Федерацију бележи значајан раст у истраживаном пери-

оду по стопи од 18,98% годишње и у 2015. години остварио је повећање од 145,7 ми-

лиона USD у односу на почетну 2010. годину. Разлоге за наведене резултате треба 

тражити у чињеницама да је Руска Федерација забранила увоз хране из земаља Евро-

пске уније, као и да је Република Србија једина земља, ако се изузму бивше совје-

тске републике, која поседује потписан Споразум о слободној трговини са Руском 

Федерацијом, који јој омогућава бројне извозне повластице, пре свега у бесцари-

нском извозу за одређене групе производа. Један од основних предуслова за већи 

извоз јесте удруживање произвођача у виду разних произвођачких асоцијација, како 

би се обезбедиле веће количине, квалитет и континуиране испоруке робе купцима у 

Руској Федерацији. Квалитетом производа и повољном ценом потребно је градити 

препознатљиву робну марку (brand) хране произведене у Републици Србији. Потре-

бан је маркетиншки приступ извозу што подразумева задовољење потреба потроша-

ча уз остварење позитивног финансијког резултата, праћено оптималним комбинова-

њем свих инструмената маркетинг микса. 
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