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Графикон 1. 

Структура извоза аграра, јануар – септембар 2021.године 
Извор: Републички завод за статистику 
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 Укупна спољнотрговинска размена пољопривреде и прехрамбене индустрије Р. Србије са 
светом у периоду јануар – септембар 2021. години износи: 

 4.736,4 милиона евра што представља повећање од 14,5% у односу на исти период 
2020. године. 

 Извозено је робе у вредности од 3.083,7 милиона евра што чини повећање од 16,7 % у односу 
на резултате из 2020. године, са учешћем у укупном робном извозу од 19,7%, а увезено је робе 
у вредности од 1.653,1 милиона евра, што је за 10,7% више у односу на првих девет месеци  
2020. години са учешћем у укупном робном увозу од 8,1%. 

 Суфицит у спољнотрговинској размени пољопривредно-прехрамбених производа за девет 
месеци 2021. години, износио је 1.430,6 милиона евра што чини повећање од 24,4% у односу 
на посматрани период 2020. године. 

 Покривеност увоза извозом је 186,5 % и већа је од покривености у посматраном периоду 2020. 
години када је  износила 176,9%. 
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Графикон 2. 

Структура увоза аграра, јануар – септембар 2021. године 
Извор: Републички завод за статистику 

 
Табела 1. Спољнотрговинска размена пољопривредно-прехрамбених одсека, јануар – септембар 
                    2021.године (у мил.еур)   
 

у мил.евра 

Јануар–септембар 

извоз увоз салдо 

2020 2021 индекс 2020 2021 индекс 2020 2021 

Укупно цела привреда 12205.9 15633.9 128.1 16524.1 20397.8 123.4 -4318.1 -4763.9 

Аграр укупно 2.643.1 3.083.7 116.7 1.493.3 1.653.1 110.7 1.149.8 1.430.6 

Учешће аграра у укупној 
размени 21.7 19.7   9.0 8.1       

0  Храна и живе животиње                       1850.3 2230.2 120.5 1136.5 1253.6 110.3 713.8 976.5 

00 Живе животиње, осим 
животиња из одсека 03  34.4 40.1 116.4 16.2 11.9 73.0 18.2 28.2 

01 Месо и прераде од меса                       70.9 66.3 93.5 117.6 112.8 95.9 -46.7 -46.5 

02 Млечни производи и 
птичја јаја               105.1 126.2 120.1 92.2 100.6 109.1 12.9 25.7 

03 Рибе, љускари, мекушци 
и прерађев. од њих  8.8 10.2 115.4 59.3 68.7 115.8 -50.5 -58.5 

04 Житарице и производи на 
бази житарица        586.2 739.8 126.2 99.4 112.5 113.3 486.9 627.3 

05 Поврће и воће                                641.8 757.2 118.0 346.5 380.5 109.8 295.2 376.8 

06 Шећер, производи од 
шећера и мед             46.9 82.6 176.3 39.3 41.9 106.6 7.6 40.7 

07 Кафа, чај, какао, зачини и 
производи од њих 63.9 77.9 121.9 169.1 179.2 106.0 -105.2 -101.4 

08 Сточна храна (осим жита 
у зрну)              158.7 174.2 109.8 64.2 85.8 133.8 94.6 88.4 

09 Разни производи за 
исхрану и прерађевине     133.6 155.5 116.5 132.7 159.7 120.4 0.9 -4.2 

1  Пића и дуван                                 478.5 503.6 105.2 242.3 254.9 105.2 236.2 248.7 

11 Пића                                         
159.8 218.9 137.0 76.1 97.2 127.8 83.7 121.6 

12 Дуван и производи од 
дувана                  318.7 284.7 89.3 166.2 157.6 94.8 152.5 127.1 
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21 Коже и крзно, сирови                         5.4 12.8 238.9 11.3 11.9 104.5 -6.0 1.0 

22 Уљано семење и уљани 
плодови              147.3 122.2 83.0 23.8 26.8 112.4 123.5 95.4 

29 Животињске и биљне 
сирове материје, нн     31.2 36.3 116.3 38.0 45.8 120.6 -6.8 -9.5 

4  Животињска и биљна уља, 
масти и воскови   130.4 178.6 137.0 41.4 60.1 145.2 89.0 118.5 

    
Извор: Републички завод за статистику, Саопштење бр. 295, од 29.10.2021. године 
 

Најважнији производи аграрног порекла вредносно у извозу у периоду јануар – септембар 2021. 
године су: кукуруз у вредности од 367,2 милиона евра, малине, смрзнуте у вредности од 282,2 мил. 
евра, пшеница – 170,1 мил.евра, цигарете које садрже дуван од  140,9 мил. евра и дуван за пушење – 
124,3 мил. евра. Према структури извоза аграра најзаступљеније су житарице са 24,0%,  воће и поврће 
са 24,6%, дуван и производи од  дувана са 9,2 % и пића – 7,1%, дуван 
 
Табела 2. Најважнији извозни производи аграрног порекла, јануар - септембар 2021. године 
 
 

ПРОИЗВОД ЦТ 
Нето тежина 

 у тонама 
Износ у мил. ЕУР 

Кукуруз,осим семенског  1,808,898.3 367.2 

Малине,купине,дудиње,логанј.бобице,рибизле,смрзнуте 95,403.1 282.9 

Пшеница остала,пир и наполица,осим за сетву  828,028.1 170.1 

Цигарете које садрже дуван  21,873.2 140.9 

Дуван за пушење,остали  9,110.6 124.3 

Храна за псе и мачке,за продају на мало  37,764.6 89.1 

Јабуке,свеже  127,896.7 81.4 

Воће,остало,кувано или не,смрзнуто  55,245.7 80.3 

Вода,обична и газирана,са додатком шећера  117,968.2 70.0 

Шећер у чврстом стању,остало и хемиј.чиста сахароза 134,886.7 59.9 
Извор података: РЗС 
 
 
На увозној страни, најважнији производи су: производи за исхрану нигде непоменути  - 93,6 мил.евра,  
дуван, делимично или потпуно ижиљен - 44,6 мил.евра, дуван за жвакање и шмркање;екстракти и 
есенције – 44,0 ми.евра,  банане – 43,5 мил.евра,храна за псе и мачке – 37,5 мил. евра,  кафа непржена 
– 35,4 мил.евра, месо од домаћих свиња – 33,8 мил.евра и цигарете које садрже дуван – 30,5мил.евра. 
У структури аграрног увоза највеће учешће има воће и поврће са 23,0%, кафа и чај са 10,8%  и дуван са 
9,5%.  
 
Табела 3. Најважнији увозни производи аграрног порекла, јануар -  септембар 2021. године 
 

ПРОИЗВОД ЦТ 
Нето тежина 

 у тонама 
Износ у мил. 

ЕУР 

Производи за исхрану нигде непоменути  22,105.1 93.6 

Дуван,делимично или потпуно ижиљен  11,156.5 44.6 

Дуван за жвакање и шмркање;екстракти и есенције  5,198.3 44.0 

Банане,остале,свеже или суве  71,275.4 43.5 

Храна за псе и мачке,за продају на мало  38,936.9 37.5 

Нафора,хартија пиринчана,капсуле за фармацију и сл.  18,894.8 36.4 
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Кафа,непржена,са кофеином  22,020.6 35.4 

Месо свињско,смрзнуто,остало  15,626.4 34.7 

Цигарете које садрже дуван  2,543.2 30.5 

Чоколада и остали прехрамб.производи од какаа,остало 6,467.4 24.4 
Извор података: РЗС 
 
 

Најзначајнији спољнотрговински партнери Р. Србије у извозу у периоду јануар – септембар 2021. 
године су земље ЕУ са учешћем у извозу од  55,5% (1,714,0 мил.евра), потом земље ЦЕФТА региона са 
учешћем од 24%  (741 милиона евра) и РФ са учешћем од 6,7% (205 милиона евра). У односу  на исти 
период 2020. године вредност извоза у земље ЕУ је повећана за 29%, у ЦЕФТА земље за 13,6%, док је 
извоз у РФ смањен за 14,4%, 
У ЕУ се највише извозио кукуруз, пшеница, шећер бели, вода, малине, купине, сунцокретово уље и др, 
док се у ЦЕФТА земље највише извозио кукуруз, безалкохолна пића, јестиво сунцокретово уље, 
цигарете, пшеница, брашно и др. 
 
Р. Србија је реализовала увоз из земаља ЕУ током првих девет месеци 2021. године у вредности од 
1.115,0 милиона евра са учешћем у увозу од 67,4%, затим из земаља ЦЕФТА региона у вредности од 
152,8 милиона евра и учешћем од 9,2%, као и из РФ у вредности од 68,3 мил.евра са учешћем увоза од 
4,1%. У односу на  посматрани период 2020. године вредност увоза из земаља ЕУ је повећана за 14,2%,  
из Цефта земаља за 13,8%, док је из РФ смањен за 11,9%. 
Из земаља ЕУ је најзаступљенији увоз производа за исхрану, меса од домаћих свиња, воде обичне и 
газиране, препарата на бази екстраката, есенција, као и прерађевина од меса. Из земаља ЦЕФТА је 
највише реализован увоз парадајза, малина, млека и павлаке, крставаца, уљаних погача, меса од 
домаћих свиња, уља од сунцокрета и др. 


