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I. УВОД 

Споразум о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини 
(ЦЕФТА 2006) обезбјеђује поједностављење и хармонизацију услова трговине у региону који важи за 
све потписнице, а потенцијалним страним инвеститорима ствара респектабилно, релативно 
стабилно, предвидиво и атрактивно пословно окружење.  

Уговорне стране ЦЕФТА-e 2006 су: Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република 
Македонија, Република Молдавија, Република Црна Гора, Република Србија и УНМИК/Косово (у 
складу са Резолуцијом VS UN 1244). Република Хрватска је до 01.07.2013. године, такође, била једна 
од чланица и потписница ЦЕФТА 2006 уласка, након чега је постала пуноправан, 28. члан Европске 
уније. 

Главни циљеви Споразума су: замјена и унапређење  постојећих билатералних споразума; 
побољшање и стварање услова за даље подстицање улагања; ширење трговине робама и услугама, 
те унапређење улагања кроз правична, јасна, стабилна и предвидива правила; укидање баријера и 
поремећаја у трговини, те олакшање кретања роба у транзиту и прекограничног кретања роба и 
услуга између потписница; осигурање правичних услова конкуренције и постепено отварање 
тржишта јавних набавки; осигурање одговарајуће заштите права интелектуалног власништва у складу 
са међународним стандардима; осигурање ефикасне процедуре за провођење и примјену 
Споразума; побољшање трговинских односа са тржиштима трећих земаља. 
 

Информацијом о спољнотрговинској размјени Републике Српске и земаља потписница ЦЕФТА 
Споразума обухваћени су основни подаци о робној размјени Републике Српске са земљама CEFTA-е, 
а циљ израде исте је сагледавање тренда спољнотрговинске размјене на нивоу Републике Српске.  

У табеларним прегледима приказани су основни параметри робне размјене (извоз, увоз, обим, 
салдо, покривеност увоза извозом), стопе промјене у односу на посматрани период претходне 
године као и структура тј. учешће робне размјене Републике Српске у укупним вриједностима, како 
на нивоу ентитета Републике Српске, тако и на нивоу Босне и Херцеговине. 

 
Преглед спољнотрговинске размјене Републике Српске и земаља потписница ЦЕФТА Споразума 

у 2015. години припремљен је на основу података Републичког завода за статистику Републике 
Српске и Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине.  
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II. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  

 Укупан обим робне размјене Републике Српске са иностранством у 2015. години износио је 6,81  
милијарду КМ и у поређењу са истим периодом 2014. године смањен је за 828,78 милиона КМ, односно за 
10,8%. У укупном обиму робне размјене Босне и Херцеговине, који износи 24,62 милијарди КМ, Република 
Српска учетвује са 29,1%.  
 Остварен је извоз у вриједности од 2,51 милијарду КМ, што је у односу на исти период 2014. 
године мање за 178,81 милион КМ, односно -6,6%. Остварени увоз у 2015. години износио је 4,30 
милијарди КМ и у односу на исти период претходне године смањен је за 649,98 милиона КМ, односно за 
13,1%. На нивоу БиХ, извоз из Републике Српске учествује у укупном извозу БиХ са 30%, а увоз у Републику 
Српску чини 29% укупног увоза у БиХ.  

Босна и Херцеговина је у 2015. години остварила извоз у вриједности од 9,2 милијарди КМ и 
увоз у вриједности од 15,4 милијарди КM. Извоз из БиХ је у односу на 2014. годину повећан за 3,09%, 
док је увоз смањен за 2,45%. 

Спољнотрговински дефицит Републике Српске износи 1,78 милијарди КМ. У поређењу са истим 
периодом претходне године дошло је до смањења дефицита за 471,17 милиона КМ, односно за 
20,9%. Покривеност увоза извозом износи 58,5%, док је у истом периоду претходне године износила 
54,4%. 

На нивоу Босне и Херцеговине покривеност увоза извозом у 2015. години износила је 59,8%, а 
спољнотрговински робни дефицит 6,2 милијарди КМ.  

 

  

I-XII 2014. I-XII 2015. пораст у % 

БиХ РС БиХ РС БиХ РС 

ИЗВОЗ (у 000 КМ) 8.939.845 2.803.064 9.215.983 2.739.499 3,1% -2,3% 

УВОЗ (у 000 КМ) 15.789.140 4.975.748 15.401.937 4.425.237 -2,5% -11,1% 

ОБИМ (у 000 КМ) 24.728.985 7.778.812 24.617.920 7.164.736 -0,4% -7,9% 

САЛДО (у 000 КМ) -6.849.295 -2.172.684 -6.185.954 -1.685.738 -9,7% -22,4% 

ПОКРИВЕНОСТ УВОЗА ИЗВОЗОМ 56,60% 56,30% 59,8% 61,9% 5,7% 10,0% 

Табела  бр. 1: Спољнотрговинска размјена БиХ и РС у 2014. и 2015. години
1
 

 

У наредној табели приказана је вриједност спољнотрговинске размјене Републике Српске по 
подручјима Привредне коморе Републике Српске: 

хиљ. КМ 

Подручје  
Увоз Извоз Салдо 

Покривеност увоза  
извозом 

Индекс  
2015./2014. 

2015.  Учешће 2015.  Учешће 2015. 2015. Увоз Извоз 

Бања Лука 2.895.337 65,43% 1.586.572 57,91% -1.308.765 54,80% 91,13 96,51% 

Добој 530.223 11,98% 478.140 17,45% -52.083 90,18% 60,03 102,63% 

Бијељина 693.425 15,67% 440.524 16,08% -252.901 63,53% 109,41 108,63% 

И. Сарајево 150.694 3,41% 86.039 3,14% -64.655 57,10% 111,51 95,17% 

Требиње 155.558 3,52% 148.224 5,41% -7.333 95,29% 106,37 75,15% 

Република 
Српска 

4.425.237 100,00% 2.739.499 100,00% -1.685.738 61,91% 8,58% 4,29% 

Табела  бр. 2: Спољнотрговинска размјена РС по подручјима ПКРС
2
  

 

                                            
1 Извор: Спољнотрговинкса комора Босне и Херцеговине (Табела бр. 1 и 2) 
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Највећи обим робне размјене, током 2015. године, а као и до сада, остварен је на подручју 
Бања Луке, с обзиром да извоз овог подручја учествује са 58% у укупном извозу Републике Српске, а 
увоз 65,43%. Увоз је у посматраном периоду смањен на подручју Бања Луке (9%) и Добоја (40%), док 
је на осталим подручјима забиљежен раст. Раст извоза оставрен је у Добоју и Бијељини по остопи од 
2,63% и 8,63%. Највећа стопа покривености увоза извозом остварена је на подручју Добоја и износи 
90%, док је најмања стопа покривености на подручју Бања Луке (54,8%).    

 
Најзначајнији спољнотрговински партнер Републике Српске, према обиму размјене, у 2015. 

години, била је Србија, при чему је вриједност спољнотрговинске размјене са овом земљом износила 
1 милијарду и 81 милион КМ. Република Српска је у 2015. години највише извозила у Италију и 
Србију, са учешћем од 31% од укупно оствареног извоза. У овом периоду највише се увозило из 
Србије, у вриједности од 754 милиона КМ, што чини 17,6% укупно оствареног увоза у 2015. години.  

 
хиљ. КМ 

Земља 

I-XII 2015 

обим робне 
размјене   
у 000 КМ 

структура  
% 

Извоз 
У 000 КМ 

Структура 
%   

увоз  
у 000 КМ   

Структура 
%  

покривеност увоза 
извозом, %          

УКУПНО 6.809.292 100,0 2.513.206 100,0 4.296.086 100,0 58,5 

Србија 1.081.831 15,9 327.397 13,0 754.434 17,6 43,4 

Италија 971.330 14,3 451.188 18,0 520.142 12,1 86,7 

Русија 708.887 10,4 22.664 0,9 686.222 16,0 3,3 

Њемачка 602.961 8,9 269.020 10,7 333.941 7,8 80,6 

Словенија 462.712 6,8 248.048 9,9 214.664 5,0 115,6 

Хрватска 409.584 6,0 219.829 8,7 189.754 4,4 115,8 

Аустрија 349.793 5,1 216.176 8,6 133.617 3,1 161,8 

Кина  264.162 3,9 9.484 0,4 254.678 5,9 3,7 

Мађарска 176.196 2,6 68.910 2,7 107.286 2,5 64,2 

Француска 122.474 1,8 48.411 1,9 74.063 1,7 65,4 

Холандија 116.153 1,7 43.615 1,7 72.537 1,7 60,1 

Словачка 109.719 1,6 66.101 2,6 43.618 1,0 151,5 

Турска 100.209 1,5 24.327 1,0 75.882 1,8 32,1 

Црна Гора  99.696 1,5 81.957 3,3 17.739 0,4 462,0 

Пољска 94.635 1,4 21.711 0,9 72.924 1,7 29,8 

Бугарска 88.428 1,3 36.580 1,5 51.848 1,2 70,6 

БЈР Македонија 84.690 1,2 30.876 1,2 53.815 1,3 57,4 

Швајцарска 81.286 1,2 62.903 2,5 18.383 0,4 342,2 

Чешка 76.565 1,1 29.760 1,2 46.805 1,1 63,6 

Румунија 69.227 1,0 30.720 1,2 38.507 0,9 79,8 

Остале земље 738.754 10,8 203.527 8,1 535.227 12,5 38,0 

Табела бр. 3: Водећи партнери према обиму размјене са РС
3
 

                                            
3 Извор: Република Српска, Републички завод за статистику (Табела број 3 и 4) 
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Водећи спољнотрговински партнери Републике Српске су државе Европске Уније и земље 

потписнице ЦЕФТА Споразума, што се види из 57,3%, односно 19,3% учешћа у укупном обиму 
трговинске размјене коју Република Српска остварује са иностранством.  

хиљ. КМ 

 

Извоз, у 000 КМ Индекс 
I-XII 2015 
I-XII 2014 

Увоз, у 000 КМ Индекс 
I-XII 2015 
I-XII 2014 

Структура, у % 

I-XII 2014 I-XII 2015 I-XII 2014 I-XII 2015 
Извоз 

I-XII 2015 
Увоз 

I-XII 2015 

УКУПНО 2.692.013 2.513.206 93,4 4.946.061 4.296.086 86,9 100,0 100,0 

Земље ЕУ-28 1.908.478 1.827.542 95,8 1.993.682 2.081.349 104,4 72,7 48,4 

Земље EFTA4 79.861 64.125 80,3 21.351 21.020 98,4 2,6 0,5 

Остале развијене земље 42.209 50.915 120,6 152.731 170.901 111,9 2,0 4,0 

Земље CEFTA 570.437 484.922 85,0 877.818 829.821 94,5 19,3 19,3 

Земље у развоју 66.207 66.457 100,4 1.900.457 1.192.995 62,8 2,6 27,8 

Нераспоређено 24.822 19.245 77,5 22 0 0,4 0,8 0,0 

Табела бр. 4: Спољнотрговинска размјена РС према економској групацији земаља 
 

                                            
4 Земље ЕФТА: Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Швајцарска 
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III. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЦЕФТА ЗЕМАЉА 
  
 
 Укупан спољнотрговински промет Републике Српске и земаља потписница ЦЕФТА Споразума 
у 2015. године износио је 1.314.743.166 КМ и мањи је за 133.511.953 KM или 9,22%, у односу на 2014. 
годину, када је износио 1.448.255.119 KM. 

 

Опис  
Период Пораст 

I-XII 2014 I-XII 2015 (у %) 

Извоз у КМ 570.436.787 484.922.018 -14,99% 

Увоз у КМ 877.818.332 829.821.149 -5,47% 

Обим у КМ 1.448.255.119 1.314.743.166 -9,22% 

Салдо у КМ -307.381.545 -344.899.131 12,21% 

Покривреност увоза извозом  64,98% 58,44% -10,07% 

Табела бр. 5: Показатељи спољнотрговинске размјене РС и ЦЕФТА земљама5 
 

Из табеле се види да је Република Српска, у робној размјени са земљама ЦЕФТА-е, у 
посматраном периоду остварила негативан робни салдо у износу од 344.899.131 KM и за 12,21% је 
већи него у 2014. години. Покривеност увозом извозом у 2015. године износила је 58,44%, што 
указује и на смањење стопе покривености у односу на 2014. године, када је овај показатељ износио 
65%. 

На извоз у земље ЦЕФТА-е отпада 19% укупног извоза Републике Српске, а са истог подручја 
увезено је, такође, 19% укупне вриједности увезене робе из иностранства. 

У посматраном периоду спољнотрговинска размјена са земљама ЦЕФТА-е, односно увоз и 
извоз робе на ово подручје имао је опадајући тренд, тако да је стопа раста извоза у 2015. године у 
односу на 2014. године износила -15%, а увоза -5,5%. 
 

У наредној табели предсатвљен је преглед оствареног извоза и увоза са сваком од земаља 
потписница ЦЕФТА споразума у 2015. године и 2014. године: 

 

Земља 
I-XII 2014 I-XII 2015 Стопа раста/пада 

Извоз у КМ Увоз у КМ OBIM у КМ Извоз у КМ Увоз у КМ Обим у КМ Извоз Увоз 

Албанија 2.004.670 2.310.010 4.314.680 3.623.177 1.846.893 5.470.070 80,74% -20,05% 

UNMIK Косово 37.599.207 396.781 37.995.988 41.069.176 1.712.090 42.781.266 9,23% 331,49% 

Молдавија 25.065 113.165 138.230   274.169 274.169 -100,00% 142,27% 

Црна Гора 105.076.385 30.383.407 135.459.792 81.957.274 17.738.683 99.695.956 -22,00% -41,62% 

БЈР 
Македонија 25.566.266 52.031.004 77.597.269 30.875.559 53.814.927 84.690.486 20,77% 3,43% 

Србија 400.165.195 792.583.965 1.192.749.160 327.396.832 754.434.387 1.081.831.220 -18,18% -4,81% 

Укупно - CEFTA 570.436.787 877.818.332 1.448.255.119 484.922.018 829.821.149 1.314.743.166 -14,99% -5,47% 

Табела бр. 6: Извоз и увоз РС и ЦЕФТА земаља 

                                            
5 Извор: Република Српска, Републички завод за статистику (Табела број од 5 до 9) 
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У трговиској размјени са земљама потписницама ЦЕФТА Споразума Република Српкса 

остварује негативан салдо размјене, који је у 2015. години, износио 344 милиона КМ. Највећи дио 
дефицита, скоро 95% укупног дефицита, оставрујемо у размјени са Србијом, док је највећи суфицит 
евидентиран у размјени са Црном Гором (64.218.591 КМ). 
 

Земља 
Салдо размјене 

Стопа раста/пада 
I-XII 2014 I-XII 2015 

Албанија -305.340 1.776.284 -681,74% 

UNMIK Косово 37.202.426 39.357.086 5,79% 

Молдавија -88.100 -274.169 211,20% 

Црна Гора 74.692.978 64.218.591 -14,02% 

БЈР Македонија -26.464.738 -22.939.368 -13,32% 

Србија -392.418.770 -427.037.555 8,82% 

Укупно - CEFTA -307.381.545 -344.899.131 12,21% 
Табела бр. 7: Салдо размјене РС и ЦЕФТА земаља 

 
Међутим, и поред тога што се у размјени са Србијом остварује највећи дефицит, она је и 

даље, према вриједности укупног обима размјене, главни спољнотрговински партнер Републике 
Српске, у односу на остале државе ЦЕФТА-е, а на другом мјесту налази се Црна Гора. Учешће Србије у 
спољнотрговнској размјени Републике Српске и земаља ЦЕФТА-е је 82,36%, а Црне Горе 9,35%. 
 

Обим спољнотрговинске размјене са ЦЕФТА земљама 

 
У наредним табелама приказане су групе производа које, према укупној вриједности трговине, 

заузимају најзначајније мјесто у спољнотрговинској размјени Републике Српске и земаља потписница 
ЦЕФТА Споразума за период јануар – децембар 2015. године. 
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Тарифна 
ознака 

производа  
Назив производа Извоз у КМ 

Учешће у 
укупном 
извозу 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 46.331.023,02 9,55% 

7213 
Toплo вaљaнa жицa oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa у 
нeпрaвилнo (лaбaвo) нaмoтaним кoтуровимa 37.043.758,41 

7,64% 

2818 
Вјештачки корунд, хемијски дефинисан или не; алуминјум 
оксид; алуминијум хидроксид 35.800.333,46 

7,38% 

7214 
Шипкe oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa сaмo кoвaнe, тoплo 
вaљaнe, тoплo вучeнe или тoплo екструдиране, укључуjући 
oнe кoje су усукaнe пoслиje вaљaњa 33.156.140,79 

6,84% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 21.535.861,86 4,44% 

2710 
Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, 
осим сирових 21.148.422,53 

4,36% 

2716 Електрична енергија 19.877.321,48 4,10% 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 
производа за терапеутску или профилактичку употребу 17.021.699,29 

3,51% 

2522 
Живи креч, гашени креч и хидраулични креч, осим калцијум 
оксида и хидроксида из тарифног броја 2825 13.091.543,99 

2,70% 

1905 
Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи са 
садржајем какаа или без какаа 12.594.694,25 

2,60% 

 
 Остали производи 227.321.218,46 46,88% 

Укупно - ЦЕФТА 484.922.017,54 100,00% 

Табела бр. 8. Производи са највећим учешћем у извозу РС са ЦЕФТА за I-XII 2015. год.   
 

Анализом претходне табеле можемо видјети да наведени производи чине 53% или 257,6 
милиона КМ од укупног извоза у ЦЕФТА земље, при чему два производа учествују са 17%, који уједно 
представљају и два најзначајнија извозна производа Републике Српске у земље ЦЕФТА-е, а то су: 

 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) - (вриједност извоза – 46.331.023 
КМ, односно 9,55%) 

 Toплo вaљaнa жицa oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa (вриједност извоза – 37.043.758 КМ, 
односно 7,64%) 
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Тарифна 
ознака 

производа  
Назив производа Увоз у КМ 

Учешће у  
укупном 

увозу 

1005 Кукуруз 46.594.305,77 5,61% 

2203 Пиво добијено од слада 41.700.904,83 5,03% 

1905 
Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи 
са садржајем какаа или без какаа 

39.931.775,45 4,81% 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 
производа за терапеутску или профилактичку употребу 

27.543.979,58 3,32% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  23.723.478,33 2,86% 

1001 Пшеница и наполица 21.780.857,54 2,62% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 18.414.942,14 2,22% 

7321 

Пeћи зa загриjaвањe прoстoриja, штeдњaци, рeшeткaстa 
oгњиштa, рoштиљи, мангали, гасни решои, гриjачи зa 
oдржaвaњe тoплоте хрaнe и слични aпaрaти зa 
дoмaћинствo 

17.214.633,35 2,07% 

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња 16.729.769,63 2,02% 

2202 

Воде, укључујући минералне воде и газиране воде, са 
додатим шећером или други средствима за заслађивање 
или аромама и остала безалкохолна пића, осим сокова 
воћа или поврћа из тарифног броја 2009 

13.818.424,69 1,67% 

 
 Остали производи 562.368.077,40 67,77% 

Укупно - ЦЕФТА 829.821.148,71 100,00% 

Табела бр. 9. Производи са највећим учешћем у увозу РС са ЦЕФТА за I - XII 2015. год.   

 
Ових десет група производа чине 32,23% укупног увоза из ЦЕФТА региона, при чему „кукуруз“ и 

„пиво" и имају највеће учешће у односу на остале производе (укупно 10,64%), а након њих слиједи 
„хљеб и пецива“ који учествује са 4,8% у укупном увозу из ЦЕФТА земаља. 
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Спољнотрговински промет Босне и Херцеговине и ЦЕФТА региона у 2015. години 
 
 Укупна спољнотрговинска размјена Босне и Херцеговине и земаља потписницама ЦЕФТА 
Споразума, у 2015. години, износила је 3,8 милијарди КМ и веће је за 2,9% у поређењу са 2014. 
годином, када је ова вриједност износила  3,7 милијарди КМ. У укупном обиму размјене Босне и 
Херцеговине и ЦЕФТА-е Република Српска учествује са 44%. 
 

  
Спољнотрговински 
промет (I-XII 2014) % 

Спољнотрговински 
промет (I-XII 2015) % 

Стопа 
раста 

Србија 2.856.947 77,4% 2.949.929 77,6% 3,3% 

Црна Гора 391.025 10,6% 348.677 9,2% -10,8% 

Македонија 250.734 6,8% 273.617 7,2% 9,1% 

УНМИК Косово 132.070 3,6% 165.594 4,4% 25,4% 

Албанија 57.874 1,6% 58.979 1,6% 1,9% 

Молдавија 4.778 0,1% 4.721 0,1% -1,2% 
ЦЕФТА - БиХ 3.693.428 100,0% 3.801.517 100,0% 2,9% 

Табела бр. 10: Спољнотрговински промет БиХ и држава ЦЕФТА
6
 

 
Укупан увоз БиХ, у 2015. години, из држава ЦЕФТА-е износио је 2,37 милијарду КМ и повећан 

је за 5,4% у односу на 2014. годину. Извоз из БиХ у земље потписнице ЦЕФТА Споразума, у периоду 
јануар – децембар 2015. године, износио је 1,43 милијарде КМ, што у посматраном периоду 
представља смањене од 1%. 

Покривеност увоза извозом у 2015. години била је 60%, што је за 6,25% мање него у 2014. 
години. Укупан дефицит БиХ, који је остварен у робној размјени са државама ЦЕФТА-е за посматрани 
период, износио је 944 милиона КМ и за 134 милиона КМ је већи него у 2014. години када је износио  
809 милиона КМ. 

Из наредне табеле се може видјети да се највећи дефицит на нивоу БиХ остварује у 
трговинској размјени са Републиком Србијом, док је нејвећа вриједност суфицита евидентирана, као 
и на нивоу Републлике Српске, у размјени са Црном Гором.   

хиљ. КМ 

 
Табела бр. 11: Показатељи спољнотрговинске размјене БиХ и држава ЦЕФТА-е  

                                            
6 Извор: Спољнотрговинска комора Босне и Херцеговине (Табеле број: 10 и 13) 

ЗЕМЉА 

I-XII 2014. I-XII 2015.  Пораст у % 

Увоз Извоз Обим Салдо 
Покрив. 

 у % 
Увоз Извоз Обим Салдо 

Покрив. 
 у % 

Увоз Извоз 

Србија 2.007.101 849.846 2.856.947 -1.157.255 42,3% 2.133.816 816.113 2.949.929 -1.317.703 38,2% 6,31% -3,97% 

Црна Гора 80.263 310.762 391.025 230.499 387,2% 62.091 286.586 348.677 224.495 461,6% -22,64% -7,78% 

Македонија 147.424 103.310 250.734 -44.114 70,1% 148.460 125.157 273.617 -23.303 84,3% 0,70% 21,15% 

УНМИК Косово 7.913 124.157 132.070 116.244 1569,0% 14.681 150.913 165.594 136.232 1027,9% 85,53% 21,55% 

Албанија 7.152 50.722 57.874 43.570 709,2% 11.978 47.001 58.979 35.023 392,4% 67,48% -7,34% 

Молдавија 1.716 3.062 4.778 1.346 178,4% 1.821 2.900 4.721 1.079 159,3% 6,12% -5,29% 

Укупно за 
земље ЦЕФТА  2.251.569 1.441.859 3.693.428 -809.710 64,0% 2.372.847 1.428.670 3.801.517 -944.177 60,2% 5,39% -0,91% 
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Посматрано према обиму робне размјене, главни спољнотрговински партнери Босне и 
Херцеговине, од држава ЦЕФТА-е, су Србија са учешћем од 77,6% и Црна Гора са 9% од укупне 
спољнотрговинске размјене са државама ЦЕФТА. 

 

 

У сљедећим табелама приказане су најзначајније групе производа које учествују у 
спољнотрговинској размјени Босне и Херцеговине и иностранства за период јануар - децембар 2015. 
године. 

хиљ. КМ 

Тарифа Назив производа 
Вриједност 

извоза 
Учешће 

9401 Сједишта, укључујући она која се могу претворити у лежајеве 618.167.912,87 6,71% 

7601 Aлуминиjум у сирoвим oблицимa 344.299.860,63 3,74% 

6403 
Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, кoжe или вјештачке кoжe и 
лицем oд кoжe 

324.448.964,22 3,52% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 321.334.659,51 3,49% 

2716 Електрична енергија 284.426.197,55 3,09% 

9403 Остали намјештај и његови дијелови 254.914.191,80 2,77% 

8708 Дијелови и прибор моторних возича 252.548.147,91 2,74% 

7214 
Шипкe oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa сaмo кoвaнe, тoплo вaљaнe, 
тoплo вучeнe или тoплo екструдиране, укључуjући oнe кoje су усукaнe 
пoслиje вaљaњa 

197.679.746,80 2,14% 

8544 
Изoловaнa жицa, кaблoви и oстaли изoловaни eлeктрични проводници, 
кaблoви oд oптичких, пojeдинaчнo oплaштeних влaкaнa, комбиновани 
или не са електричним проводницима 

190.313.556,83 2,07% 

2836 Карбонати 170.463.627,86 1,85% 

7213 
Toплo вaљaнa жицa oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa у нeпрaвилнo 
(лaбaвo) нaмoтaним кoтуровимa 

166.228.317,33 1,80% 

6406 
Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, oд кoжe или вјештачке 
кoжe и лицем oд тeкстилнoг мaтeриjaлa 

163.300.486,77 1,77% 

2818 
Вјештачки корунд, хемијски дефинисан или не; алуминјум оксид; 
алуминијум хидроксид 

161.957.935,91 1,76% 

7308 Кoнструкциje од гвожђа или челика 134.152.633,44 1,46% 

4401 
Огријевно дрво у облицама, цјепаницама, гранама, сноповима или у 
сличним, облицима 

132.498.222,17 1,44% 

9306 
Бoмбe, грaнaтe, тoрпeдa, минe, рaкeтe и сличнa вojнa мунициja и 
њихoви диjeлoви; мунициja (пaтрoнe) и oстaлa мунициja и прojeктили и 
њихoви диjeлoви, укључуjући сaчму и чeпoвe зa пaтрoнe – мунициja зa 

131.011.768,85 1,42% 
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пушкe сaчмaрицe (пaтрoнe) и диjeлoви тe мунициje; мунициja зa зрaчнe 
пушкe 

8409 
Дијелови препознатљиви као намијењени искључиво или углавном за 
моторе из тарифног броја 8407 или 8408 

118.019.067,50 1,28% 

2710 Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим сирових 118.012.238,79 1,28% 

7604 Шипке и прогили од алуминија 114.796.767,47 1,25% 

6203 
Oдиjeлa, кoмплeти, jaкнe, сaкoи, хлaчe, хлaчe сa плaстрoнoм и 
нaрaмeницaмa; хлaчe стиснутe испoд кoљeнa и крaткe хлaчe (oсим 
купaћих гaћa), зa мушкaрцe и дjeчaкe 

110.226.339,20 1,20% 

Укупно водећих 20: 4.308.800.643,41 46,75% 

  Укупан извоз из БиХ: 9.215.982.867,00 100,00% 

Учешће првих 20 у укупном извозу: 46,75% 0,00% 

Укупно извоз у ЦЕФТА: 1.428.669.000,00 15,50% 

Табела бр. 12: Преглед двадесет најзаступљенијих извозних производа БиХ 

У претходном приказу представљено је двадесет најзаступљенијих извозних група производа, који 
чине 46,75%  укупног извоза БиХ у земље потписнице ЦЕФТА-е. Највеће учешће у укупном извозу БиХ у 
ЦЕФТА регион има група производа „Сједишта, укључујући она која се могу претворити у лежајеве“ од 
6,7% и „Aлуминиjум у сирoвим oблицимa“ (3,7%). Такође, из претходне структуре извозних производа 
може се видјети да је извоз електричне енергије значајно опао, те да у 2015. години учествује у извозу  са 
3,09% укупног извоза БиХ, док је прије двије године, односно у 2013. години је учетвовао са 12%. 
 За разлику од структуре извоза, у структури увоза Босне и Херцеговине из ЦЕФТА-е забиљежено је 
веће учешће готових производа (пиво, кукуруз, хљеб и пецива, прерађевине од меса, лијекови и сл.). Ипак, 
најзначајнији увозни производ у Босну и Херцеговину је „Нафта и уља добијена од битуменозних 
минерала“ (са учешћем од 5,43%), те групе производа „Нафтна уља и уља добијена од битуменозних 
минерала, осим сирових“, „Путнички aутoмoбили“, лијекови итд. 

хиљ. КМ 

Тарифа Назив производа Вриједност увоз Учешће 

2710 Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим сирових 836.804.814,54 5,43% 

2709 Нафта и уља добијена од битуменозних минерала 633.913.573,62 4,12% 

8703 
Путнички aутoмoбили и другa мoтoрнa вoзилa углaвнoм нaмиjeњeнa 
прeвoз лица 

400.050.198,20 2,60% 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних производа за 
терапеутску или профилактичку употребу 

291.667.779,66 1,89% 

2711 Нaфтни плинoви и oстaли плинoвити угљeнвoдoници 205.851.508,86 1,34% 

2701 Камени угаљ, брикети и слична крута горива од камена 205.190.156,82 1,33% 

8517 Teлeфoнски aпaрaти 198.778.314,75 1,29% 

4107 Говеђе коже (укључујући бивоље) и коже копитара 198.105.567,53 1,29% 

8708 Дијелови и прибор моторних возича 185.018.148,91 1,20% 

6406 
Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, oд кoжe или вјештачке кoжe и 
лицем oд тeкстилнoг мaтeриjaлa 

151.564.652,23 0,98% 

201 Гoвeђe мeсo, свjeжe или рaсхлaђeнo 148.347.969,45 0,96% 

2203 Пиво добијено од слада 146.107.910,72 0,95% 

5903 
Teкстилни мaтeриjaли импрeгнисaни, прeмaзaни, прeвучeни, прeкривeни 
или лaминирaни плaстичним мaсaмa 

140.753.477,93 0,91% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 133.794.043,00 0,87% 

1001 Пшеница и наполица 131.298.975,72 0,85% 

2106 
Прехрамбени производи који нису поменути нити укључени на другом 
мјесту 125.212.605,42 

0,81% 

8704 Моторна возила за превоз робе 119.977.396,24 0,78% 

1905 
Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи са садржајем 
какаа или без какаа 

116.403.677,80 0,76% 
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4011 Нoвe вaњскe пнeумaтскe гумe 116.316.276,56 0,76% 

2309 Прeпaрaти кojи сe кoристe зa прeхрaну живoтињa 112.198.053,03 0,73% 

Укупно водећих 20:  4.597.355.100,99 29,85% 

  Укупан увоз из БиХ: 15.401.936.848,00 100,00% 

Учешће првих 20 у укупном увозу  29,85% 0,00% 

Укупан увоз у ЦЕФТА:  2.372.847.000,00 15,41% 

Табела бр. 13: Преглед двадесет најзаступљенијих увозних производа БиХ  
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IV. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОКАЗАТЕЉА СПОЉНОТРГОВИНСКЕ РАЗМЈЕНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ И ЦЕФТА ЗЕМЉАМА 

 
Укупан обим спољнотрговинске размјене Републике Српске и ЦЕФТА земаља у 2015. године износио 
је 1,3 милијарди КМ. У поређењу са 2014. годином обим размјене је смањен за 133.511.952 КМ, 
односно за чак 9%, када је износио 1,45 милијарди КМ. 
 

Земља 
Спољнотрговински  

промет  
(I-XII 2014) 

% 
Спољнотрговински  

промет  
(I-XII 2015) 

% Стопа раста/пада 

Србија 1.192.749.160 82,36% 1.081.831.220 82,28% -9,30% 

Црна Гора 135.459.792 9,35% 99.695.956 7,58% -26,40% 

Македонија 77.597.269 5,36% 84.690.486 6,44% 9,14% 

УНМИК Косово 37.995.988 2,62% 42.781.266 3,25% 12,59% 

Aлбанија 4.314.680 0,30% 5.470.070 0,42% 26,78% 

Молдавија 138.230 0,01% 274.169 0,02% 98,34% 

ЦЕФТА - РС 1.448.255.119 100,00% 1.314.743.166 100,00% -9,22% 
Табела бр. 14: Обим спољнотрговинског промета РС и држава ЦЕФТА-е

7
 

 
Из представљене структуре спољнотрговинске размјене РС и земаља ЦЕФТА уочљиво је да се Србија 

налази на првом мјесту, са учешћем од 82% у укупном обиму размјене. На другом мјесту је Црна Гора, са 
учешћем  од скоро 8% у укупној спољнотрговинској размјени, затим Македонија, за којом слиједи УНМИК 
Косово, Албанија, те Молдавија са најмањим процентом учешћа у размјени Републике Српске и ЦЕФТА. 
 

Имајући у виду наведену структуру учешћа земаља потписница ЦЕФТА споразума у нашој 
спољнотрговинској размјени, у наставку документа представљен је обим и структура размјене Републике 
Српксе са сваком од земаља ЦЕФТА региона.  

                                            
7
 Извор: Република Српска, Републички завод за статистику (Табеле од 14 до 31) 
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СРБИЈА 
 

Најзначајнији спољнотрговински партнер Републике Српске, према обиму размјене, у 2015. 
години, била је Србија, при чему је вриједност спољнотрговинске размјене са овом земљом износила 
1,08 милијарди КМ. Такође, у односу на земље ЦЕФТА региона, Србија је најзначајнији партнер 
Републике Српске, као и Босне и Херцеговине. У сљедећој табели представљени су основни 
показатељи у размјени са Србијом: 

 

Опис 

I-XII 2014. I-XII 2015. 

Стопа 
раста  Србија 

Учешће у 
ЦЕФТА Србија 

Учешће у 
ЦЕФТА 

Извоз (у 000 КМ) 400.165.195 70,15% 327.396.832 67,52% -18,18% 

Увоз (у 000 КМ) 792.583.965 90,29% 754.434.387 90,92% -4,81% 

Обим робне размјене 1.192.749.160 82,36% 1.081.831.220 82,28% -9,30% 

Салдо робне размјене -392.418.770   -427.037.555   8,82% 

Покривеност увоза 
извозом  50%   43,4%   -14,05% 

Табела бр. 15: Показатељи спољнотровинксе размјене РС и Србије 

Укупан спољнотрговински промет Републике Српске и Србије у 2015. години износио је 1,081 
милијарди КМ, са којим Србија у укупној размјени Републике Српске и ЦЕФТА земљама остварује 
82% учешћа. У поређењу са истим периодом 2014. године обим размјене је смањен за 18%. 
Посматрано на нивоу БиХ, укупан обим спољнотрговинске размјене са Србијом износи 2,95 
милијарди КМ, од чега 47,5% размјене отпада на Републику Српску.  

 Укупна вриједност извоза Републике Српске у Републику Србију, за период јануар – децембар 
2015. године, износила 327.396.832 КМ и у укупном извозу у земље ЦЕФТА учествује са чак 67,5%, док је 
вриједност увоза за овај период била 754,4 милиона КМ или 91% укупног увоза из ЦЕФТА у Републику 
Српску. У односу на исти период 2014. године дошло је до смањења извоза за 18 %, а увоза за 5 %. Према 
овим показатељима вриједности и учешћа извоза Републике Српске у Србију од 67,5% и увоза од 90,92 %, 
у укупном извозу и увозу у ЦЕФТА земље, може се уочити да је Србија наш најзначајнији трговински 
партнер. 

 У робној размјени са Србијом Република Српска је у периоду јануар - децембар 2015. године 
остварила дефицит у вриједности од 427 КМ и већи је за 38.480.000  КМ или  10,87%, у односу на исти 
период претходне године, када је износио 353.939.000 КМ.  

 Покривеност увоза извозом у размјени са Србијом у 2015. години износила је 43,4%, што 
представља смањење у односу на  2014. годину када је износила 50%. 

 
У наредним табелама представљене су групе производа које су најзаступљеније у робној 

размјени Републике Српске и Србије за период I-XII 2015. године: 
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Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

извозу 

Укупно - Србија 327.396.832 67,52% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 33.907.931 6,99% 

7213 
Toплo вaљaнa жицa oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa у нeпрaвилнo 
(лaбaвo) нaмoтaним кoтуровимa 27.040.071 

5,58% 

2716 Електрична енергија 18.366.234 3,79% 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних производа 
за терапеутску или профилактичку употребу 17.021.699 

3,51% 

2710 
Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим 
сирових 16.891.992 

3,48% 

7214 
Шипкe oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa сaмo кoвaнe, тoплo 
вaљaнe, тoплo вучeнe или тoплo екструдиране, укључуjући oнe кoje 
су усукaнe пoслиje вaљaњa 16.250.855 

3,35% 

2522 Живи креч, гашени креч и хидраулични креч 12.702.361 2,62% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 11.547.024 2,38% 

2702 Мрки угаљ 10.924.283 2,25% 

0811 
Воће и језграсти плодови, некувани или кувани у води или пари, 
смрзнути, са додатком или без додатка шећера или других материја 
за заслађивање 10.494.713 

2,16% 

  Остали производи 152.249.669 31,40% 

Укупно - ЦЕФТА 484.922.018 100,00% 

Табела бр. 16. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Србијом за I - XII 2015. год. 

Из претходне табеле можемо видјети да се из Републике Српске у Србију највише извозе 
производи из групе „Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи)“, а вриједност овог 
извоза, у 2015. години, била је 33,9 милиона КМ, односно 10,36% извоза у Србију, или 7% извоза од 
укупног извоза  у ЦЕФТА регион.  

Од увозних производа из Србије највеће учешће има „Кукуруз“, на коју отпада 6,2% укупног 
увоза из Србије, односно 5,61% укупног увоза из ЦЕФТА региона. Од значајнијих производа из увоза, 
у стуктури производа учествују и производи као што је пиво, хљеб, чоколаде, лијекови, кобацисе, и 
други готови производи отпада око 25% укупног увоза. 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Србија 754.434.387 90,92% 

1005 Кукуруз 46.594.306 5,61% 

2203 Пиво добијено од слада 38.839.766 4,68% 

1905 
Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи са 
садржајем какаа или без какаа 37.711.349 4,54% 

1001 Пшеница и наполица 21.780.858 2,62% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  18.886.753 2,28% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 18.101.619 2,18% 

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња 16.729.770 2,02% 

7321 
Пeћи зa загриjaвањe прoстoриja, штeдњaци, рeшeткaстa oгњиштa, 
рoштиљи, мангали, гасни решои, гриjачи зa oдржaвaњe тoплоте 
хрaнe и слични aпaрaти зa дoмaћинствo 16.623.007 2,00% 

3004 Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 15.610.264 1,88% 
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производа за терапеутску или профилактичку употребу 

2202 

Воде, укључујући минералне воде и газиране воде, са додатим 
шећером или другим средствима за заслађивање или аромама и 
остала безалкохолна пића, осим сокова воћа или поврћа из 
тарифног броја 2009 13.734.671 1,66% 

  Остали производи 509.822.025 61,44% 

Укупно - ЦЕФТА 829.821.149 100,00% 

Табела бр. 17. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Србијом за I - XII 2015. год. 

 

ЦРНА ГОРА 

Посматрано према укупном обиму спољнотровинске размјене, који је остварен кроз размјену 
Републике Српске и ЦЕФТА-е, у 2015. години, Црна Гора се, као и претходних година, налази на другом 
мјесту. На нивоу Босне и Херцеговине, а у поређењу са осталим земљама ЦЕФТА-е, Црна Гора се, такође, 
налази на другом мјесту, са укупним обимом размјене од 348.676.000 КМ (9,2%). 

У сљедећој табели представљени су основни показатељи спољнотрговинске размјене Републике 
Српске и Црне Горе: 

Табела бр. 18: Показатељи спољнотрговинксе размјене Републике Српске и Црне Горе 

 
Укупан обим робне размјене, који је Република Српска оствараила са Црном Гором, за период 

јануар – децембар 2015. године, износио је 99.695.956.000 КМ, што чини 7,6% од укупне размјене са 
земљама ЦЕФТА-е.  

За исти период Босна и Херцеговина је у размјени са Црном Гором остварила обим размјене у 
вриједности од 348.676.000 КМ, што значи да размјена Републике Српске и Црне Горе, на нивоу БиХ, 
учествује са 28,6% 

За посматрани период у трговинској размјени са Црном Гором, а у односу на остале земље ЦЕФТА-
е, са укупним извозом од скоро 82 милиона КМ и увозом од 17,7 милиона КМ, Република Српска је 
остварила највећи суфицит у вриједности од 64.218.591 КМ. Такође, на нивоу Босне и Херцеговине 
остварује се највећи суфицит са Црном Гором у износу од 224.495.000 КМ. 

Из претходног прегледа можемо видјети да је у размјени Републике Српске и Црне Горе, 
забиљежен опадајући тренд скоро свих показатеља спољнотрговинске размјене. У односу на 2014. годину, 
извоз у Црну Гору је у 2015. години смањен за 22%, а увоз за чак 42%. Забиљежен је пад суфицита од 14%, а 
покривеност увоза извоза повећана је са 345,8% на 462%.   

 
У наредним табелама представљене су групе производа које су најзаступљеније у робној 

размјени Републике Српске и Црне Горе за период I-XII 2015. године: 

Опис 
I-XII 2014. I-XII 2015. 

Стопа раста 
Црна Гора Учешће у ЦЕФТА Црна Гора Учешће у ЦЕФТА 

Извоз (у 000 КМ) 105.076.385 18,42% 81.957.274 16,90% -22,00% 

Увоз (у 000 КМ) 30.383.407 3,46% 17.738.683 2,14% -41,62% 

Обим робне размјене (у 000 КМ) 135.459.792 9,35% 99.695.956 7,58% -26,40% 

Салдо робне размјене (у 000 КМ) 74.692.978   64.218.591   -14,02% 

Покривеност увоза извозом у % 345,8%   462,0%   33,60% 
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Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у  
укупном 
извозу 

Укупно - Црна Гора 81.957.274 16,90% 

2818 
Вјештачки корунд, хемијски дефинисан или не; алуминјум оксид; 
алуминијум хидроксид 33.930.236 7,00% 

0401 Транспортне траке и каишеви од вулканизованог каучука (гуме) 8.806.232 1,82% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 3.728.381 0,77% 

0407 Живинска и птичја јаја 2.882.208 0,59% 

2710 
Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим 
сирових 1.864.404 0,38% 

0403 
Млаћеница, кисело млијеко и павлака, јогурт, кефир и остало 
ферментисано или закисељено млијеко и павлака 1.624.238 0,33% 

0207 Месо живине и јестиви кланични производи од живине  1.561.002 0,32% 

2716 Електрична енергија 1.511.088 0,31% 

4418 
Грађевинска столарија и остали дрвни производи за грађевинарство, 
укључујући плоче са саћем од дрвета, састављене паркетне плоче, 
резану и цијепану шиндру 1.183.530 0,24% 

2202 

Воде, укључујући минералне воде и газиране воде, са додатим 
шећером или другим средствима за заслађивање или аромама и 
остала безалкохолна пића, осим сокова воћа или поврћа из 
тарифног броја 2009 1.132.785 0,23% 

  Остали производи 23.733.171 4,89% 

Укупно - ЦЕФТА 484.922.018 100,00% 
Табела бр. 19. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Црном Гором за I - XII 2015. год. 

 
Из претходне табеле можемо видјети да се из Републике Српске у Црну Гору највише извозе 

производи из групе „вјештачки корунд, хемијски дефинисан или не; алуминјум оксид; алуминијум 
хидроксид“, а вриједност овог извоза, у 2015. години, била је 33,9 милиона КМ односно 41,4% извоза 
у Црну Гору, или 7% од укупног извоза  у ЦЕФТА регион.  

Од увозних производа највеће учешће има „Сирове крупне и ситне говеђе коже и коже 
копитара“, на коју отпада 32,11% укупног увоза из Црне Горе. Од значајнијих производа из увоза, у 
стуктури производа учествују и руде и концентрати алуминијума, пиво, електрична енергија, 
лијекови, кобасице, месо, те остали производи. 

 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Црна Гора 17.738.683 2,14% 

4101 Сирове крупне и ситне говеђе коже и коже копитара 5.696.255 0,69% 

2606 Руде и концентрати алуминијума 4.216.523 0,51% 

2203 Пиво добијено од слада 2.861.139 0,34% 

2716 Електрична енергија 1.124.003 0,14% 

3602 Припремљени експлозиви, осим барута  640.578 0,08% 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 
производа за терапеутску или профилактичку употребу 423.046 0,05% 

0210 
Месо и јестиви месни кланични производи, сољени, у саламури, 
сушени или димљени; јестиво брашно и прах од меса или од 
кланичних производа: 376.168 0,05% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  364.644 0,04% 
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8418 
Фрижидери, замрзивачи и остали уређаји за хлађење, електрични 
и остали; топлотне пумпе, осим уређаја за климатизацију из 
тарифног броја 8415 295.308 0,04% 

1602 Остали припремљени или конзервисани производи од меса 171.446 0,02% 

  Остали производи 1.569.571 0,19% 

Укупно - ЦЕФТА 829.821.149 100,00% 

Табела бр. 20. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Црном Гором за I - XII 2015. год. 

 
 

МАКЕДОНИЈА 

Македонија заузима треће мјесто у укупној робној размјени који Република Српска остварује у 
трговинском промету са земљама ЦЕФТА-е, као и на нивоу Босне и Херцеговине, гдје укупан обим 
размјене са Македонијом износи 273.617.000 КМ или 7,2% размјене са ЦЕФТА регионом. 
 

Опис 
I-XII 2014. I-XII 2015. 

Стопа раста 
Македонија Учешће у ЦЕФТА Македонија Учешће у ЦЕФТА 

Извоз (у 000 КМ) 25.566.266 4,48% 30.875.559 6,37% 20,77% 

Увоз (у 000 КМ) 52.031.004 5,93% 53.814.927 6,49% 3,43% 

Обим робне размјене (у 000 КМ) 77.597.269 5,36% 84.690.486 6,44% 9,14% 

Салдо робне размјене (у 000 КМ) -26.464.738   -22.939.368   -13,32% 

Покривеност увоза извозом у % 49,1%   57,4%   16,76% 

Табела бр. 21: Показатељи спољнотровинксе размјене РС и Македоније 

Из табеле можемо видјети да у робној размјени са Македонијом, Република Српска оставрује 
одређене позитивне трендове који се прије свега огледају у повећанју извоза покривености увоза 
извозом, те мањем расту увоза и обима размјене.  

У односу на укупну размјену са земљама ЦЕФТА-е, на размјену са Македонијом отпада скоро 6,5% 
укупне размјене. Укупан извоз у Македонију, за период јануар – децембар 2015. године, износи 30.875.559 
КМ и чини 6,37% од укупног извоза у земље ЦЕФТА-е, док је увоз из Македоније у односу на исти период 
2014. године повећан за 3,43% и чини 6,5% укупног увоза из земаља ЦЕТФА. 

 Од укупног дефицита који остварујемо у размјени са ЦЕФТА земљама 5% отпада на 
Македонију, у вриједности од 22.939.368 КМ, док на нивоу Босне и Херцеговине дефицит, који се 
остварује у размјени са Македонијом, износи 23.303.000 КМ. 

 У поређењу са дванаест мјесеци 2014. године, у 2015. години дошло је до повећања извоза  
Републике Српске у Македонију за 21%, а повећања увоза за 3,4%. За исти период, дефицит је смањењн за 
13%, а покривеност увоза извозом повећана за 16,76%. 

 
У наредним табелама представљене су групе производа које су најзаступљеније у робној 

размјени Републике Српске и БЈР Македоније за период I-XII 2015. године: 
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Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Македонија 30.875.559 6,37% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 7.379.266 1,52% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 4.556.806 0,94% 

1905 

Хљеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски производи 
са додатком какаа или без додатка какаа; нафора, празне 
капсуле за фармацеутске производе, обланде, пиринчана 
хартија и слични производи 2.168.440 0,45% 

2713 
Нафтни кокс, нафтни битумен и други остаци од нафте или уља 
од битуменозних минерала 1.910.595 0,39% 

1101 Брашно од пшенице или наполице 1.668.009 0,34% 

0207 
Месо живине и јестиви кланични производи од живине из 
тарифног броја 0105, свјежи, расхлађени или смрзнути: – од 
кокошака врсте Gallus domesticus 1.433.846 0,30% 

0402 
Млијеко и павлака, концентровани или са додатим шећером 
или другим материјама за заслађивање 1.333.640 0,28% 

2710 
Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим 
сирових 1.212.519 0,25% 

4818 
Тоалетни и слична хартија, целулозна вата и копрене од 
целулозних влакана 1.117.338 0,23% 

9403 Остали намјештај и његови дијелови 1.116.308 0,23% 

  Остали производи 6.978.791 1,44% 

Укупно - ЦЕФТА 484.922.018 100,00% 

Табела бр. 22. Производи са највећим учешћем у извозу РС са БЈР Македонијом за I - XII 2015. год. 
 

Најзначајнији извозни производи Републике Српске у Македонију, за дванаест мјесеци 2015. 
године, било је „Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи)'', а извезено је у 
вриједности од 7,4 милиона КМ или 24% укупног извоза у Македонију. Поред ове групе производа, 
међу водећим извозним производима је и чоколада, хљеб и пецива, брашно, месо, млијеко, нафтна 
уља...  

Најзаступљенија група увозних производа из Македоније су ''лијекови'', који чине 21,4% 
укупног увоза из Македоније. На другом мјесту, по врједности увоза, налазе се цијеви од гвожђа или 
челика (12,5% од укупног увоза из Македоније). 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Македонија 53.814.927 6,49% 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 
производа за терапеутску или профилактичку употребу 11.510.669 

1,39% 

7306 Oстaлe цијеви од гвожђа или челика и шупљи прoфили  6.720.316 0,81% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  4.472.081 0,54% 

2204 
Вино од свјежег грожђа, укључујући ојачана вина; ширу од 
грожђа 3.553.603 

0,43% 

8507 Eлeктрични aкумулaтoри, укључуjући њихoвe сeпaрaтoрe 2.709.168 0,33% 

1905 

Хљеб, пецива, колачи, бисквити и остали пекарски производи 
са додатком какаа или без додатка какаа; нафора, празне 
капсуле за фармацеутске производе, обланде, пиринчана 2.179.073 

0,26% 
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хартија и слични производи 

0709 Остало поврће, свјеже или расхлађено 1.828.062 0,22% 

1602 Остали припремљени или конзервисани производи од меса 1.552.128 0,19% 

3920 

Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних 
маса, који нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани, 
без подлоге или на сличан начин комбиноване са другим 
материјалима 1.283.850 

0,15% 

0806 Грожђе, свјеже или суво 1.254.269 0,15% 

  Остали производи 16.751.707 2,02% 

Укупно - ЦЕФТА 829.821.149 100,00% 

Табела бр. 23. Производи са највећим учешћем у увозу РС са БЈР Македонијом за I - XII 2015. год. 

 

УНМИК Косово 
 

Учешће УНМИК Косова у укупној спољнотрговинској размјени Републике Српске са ЦЕФТА земљама 
је веома мало, као што види из слиједеће табеле: 

Опис 

I-XII 2014.  I-XII 2015. 
Стопа 
раста 

УНМИК 
Косово 

Учешће у 
ЦЕФТА 

УНМИК  
Косово 

Учешће у 
ЦЕФТА 

Извоз  37.599.207 6,59% 41.069.176 8,47% 9,23% 

Увоз  396.781 0,05% 1.701.487 0,21% 328,82% 

Обим робне размјене  37.995.988 2,62% 42.770.662 3,25% 12,57% 

Салдо робне размјене  37.202.426   39.367.689   5,82% 

Покривеност увоза извозом  9476,1%   2413,7%   -74,53% 

Табела бр. 24: Показатељи спољнотровинксе размјене РС и УНМИК Косова 

 
Укупан обим спољнотрговинске размјене Републике Српске и УНМИК Косова у 2015. години 

износио је 42,7 милиона КМ или 3,25% од укупне размјене са ЦЕФТА-ом, док је на нивоу Босне и 
Херцеговине та вриједност 165.595.000 КМ и чини 4,35% од укупне рзмјене са ЦЕФТА земљама.  

 Укупан извоз Републике Српске на УНМИК Косово у 2015. години износио је 41 милион КМ и у 
укупном извозу у земље CEFTA-е учествује са 8,5%. Извоз на УНМИК Косово је у дванаест мјесеци 
2015. године, у односу на исти период 2014. године, већи је за 3,5 милиона КМ, односно за 9,23%. 
Учешће увоза са УНМИК Косова је свега 0,21% у укупном увозу из земаља ЦЕФТА у Репбулику Српску, 
а у поређењу са истим периодом претходне године, увоз је повећан за 328,8%. 

 У размјени са УНМИК Косовом остварујемо суфицит у износу од 39 милиона КМ и у односу на 
2014. годину повћан је за 5,8%. Из приказаних података види се да је покривеност увоза извозом  у  
2015. години, као и у претходним годинама, била веома висока, али је у односу на 2014. годину 
смањена за 74,53%. 

У спољнотрговинској размјени Босне и Херцеговине и УНМИК Косова, такође се оствраује 
суфицит у вриједности од 136.232.000 КМ и мањи је за 17,2% од суфицита који је оставрен у истом 
периоду 2014. године. 

 

У наредним табелама представљене су групе производа које су најзаступљеније у робној 
размјени Републике Српске и UNMIK Косова за период I-XII 2015. године: 
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Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

извозу 

Укупно - Косово 41.069.176 8,47% 

7214 
Шипкe oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa сaмo кoвaнe, тoплo 
вaљaнe, тoплo вучeнe или тoплo екструдиране, укључуjући oнe 
кoje су усукaнe пoслиje вaљaњa 

15.848.445 3,27% 

7213 
Toплo вaљaнa жицa oд гвожђа или нeлeгирaнoг чeликa у 
нeпрaвилнo (лaбaвo) нaмoтaним кoтуровимa 

8.652.621 1,78% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 4.403.481 0,91% 

1905 
Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи са 
садржајем какаа или без какаа 

2.101.664 0,43% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 1.703.650 0,35% 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замјена дувана 1.699.980 0,35% 

2713 
Нафтни кокс, нафтни битумен и други остаци од нафте или уља 
од битуменозних минерала 

991.444 0,20% 

0401 
Транспортне траке и каишеви од вулканизованог каучука (гуме): 
– транспортне траке и каишеви 

926.927 0,19% 

0207 
Месо живине и јестиви кланични производи од живине из 
тарифног броја 0105, свјежи, расхлађени или смрзнути 

911.719 0,19% 

2710 
Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим 
сирових 

856.357 0,18% 

  Остали производи 2.972.887 0,61% 

Укупно - ЦЕФТА 484.922.018 100,00% 

Табела бр. 25. Производи са највећим учешћем у извозу РС са UNMIK Косово за I - XII 2015. год. 

 
Најзначајнија група производа која се извозила на УНМИК Косово, за посматрани период, била 

је „Шипке од гвожђа или нелегираног челика '', која чини 38,6% укупног извоза на УНМИК Косова.  
Учешће увоза са УНМИК Косова у укупном увозу Републике Српске са ЦЕФТА подручја је јако 

мало и износи свега 0,21%. Највећу вриједност увоза, током 2015. године имала је група производа 
под називом „Бeшaвнe циjeви и шупљи прoфили, oд гвожђа или чeликa'', која чини 27,46% увоза са 
Косова. 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у  
укупном 

увозу 

Укупно - Косово 1.712.090 0,21% 

7304 
Бeшaвнe циjeви и шупљи прoфили, oд гвожђа (oсим oд ливеног 
гвожђа) или чeликa 1.222.445,48 

0,15% 

0207 
Месо живине и јестиви кланични производи од живине из тарифног 
броја 0105, свјежи, расхлађени или смрзнути 77.615,41 

0,01% 

4823 
Ваге (осим вага осјетљивости 5 центиграма и финијих) укључујући и 
машине за бројање и провјеру које раде на бази мјерења масе 72.246,84 

0,01% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 68.365,67 0,01% 

4101 

Сирове крупне и ситне говеђе коже (укључујући бивоље) и коже 
копитара (свјеже или сољене, сушене, лужене, пикловане или 
другачије конзервисане али не уштављене, нити пергаментно 
обрађене нити даље обрађивање), са длаком или без длаке, 
цијепане или нецијепане 60.321,76 

0,01% 

1704 Производи од шећера (укључујући бијелу чоколаду), без какаа 58.635,93 0,01% 
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3921 
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних 
маса 51.252,71 

0,01% 

7306 Oстaлe цијеви од гвожђа или челика и шупљи прoфили 44.482,39 0,01% 

3920 
Остале плоче, листови, филмови, фолије и траке, од пластичних 
маса, који нису ћелијасте структуре, неојачани, неламинирани, без 
подлоге или на сличан начин комбиноване са другим материјалима 20.479,23 

0,00% 

4811 Хартија, картон, целулозна вата и листови од целулозних влакана 20.164,01 0,00% 

  Остали производи 16.081,00 0,00% 

Укупно - ЦЕФТА 829.821.149 100,00% 

Табела бр. 26. Производи са највећим учешћем у увозу РС са UNMIK Косово за I - XII 2015. год. 

 
 
АЛБАНИЈА  
 

Учешће Албаније у укупној спољнотрговинској размјени Републике Српске са ЦЕФТА земљама је 
веома мало, што се може видјети и из наредног прегледа:  
 

Опис 
I-XII 2014. I-XII 2015. 

Стопа раста 
Албанија Учешће у ЦЕФТА Албанија Учешће у ЦЕФТА 

Извоз у КМ 2.004.670 0,35% 3.623.177 0,75% 80,74% 

Увоз у КМ 2.310.010 0,26% 1.846.893 0,22% -20,05% 

Обим робне размјене у КМ 4.314.680 0,30% 5.470.070 0,42% 26,78% 

Салдо робне размјене у КМ -305.340   1.776.284   -681,74% 

Покривеност увоза извозом у % 87%   196,2%   126,06% 

Табела бр. 27: Показатељи спољнотровинксе размјене РС и Албанија 

  Из табеле се види да у укупној размјени Републике Српске са земљама ЦЕФТА-е, за 
посматрани период, Албанија учествује са свега 0,42%, а на нивоу Босне и Херцеговине учешће 
Албаније је 1,5%.  

  Укупан извоз Републике Српске у Албанију у 2015. години износио је 3.623.177 КМ и у укупном 
извозу у земље CEFTA-е учествује са 0,75%. Извоз у Албанију је у дванаест мјесеци 2015. године, у 
односу на исти период 2014. године, повећан је за 80,7%. Учешће увоза из Албаније је свега 0,2% у 
укупном увозу из земаља ЦЕФТА у Репбулику Српску, а у поређењу са истим периодом претходне 
године, увоз је смањен за 27%.  

  У размјени са Албанијом, Република Српска је у 2015. остварила позитиван салдо размјене, 
док је у ранијим годинама биљежен дефицит. Суфицит у 2015. години износио је 1,78 милиона КМ , 
док је дефицит у 2014. годину износио 305.340 КМ. 

Укупан обим размјене повећан је за чак 27%. Извоз у Албанију је у периоду јануар - децембар 
2015. године, такође, повећан за 80,74%, док је увоз смањен за 20%. 

  Самим тим и покривеност увоза извозом, за дванаест мјесеци 2015. године, у односу на исти 
период 2014. године повећана је са 87% у 2014. години на 196% у 2015. године.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Привредна комора Републике Српске 25/27 
  

 

 

 

У наредним табелама представљене су групе производа које су најзаступљеније у робној 
размјени Републике Српске и Албаније за период I-XII 2015. године: 
 

Тарифна 
ознака   

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Албанија 3.623.177 0,75% 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замјена дувана 1.863.791 0,38% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 433.135 0,09% 

2710 
Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим 
сирових 

323.150 0,07% 

4102 Сирове овчје и јагњеће коже са вуном или без вуне 178.403 0,04% 

7308 

Кoнструкциje од гвожђа или челика и диjeлoви кoнструкциja 
(нпр. мoстoви и сeкциje мoстoвa, врaтa за уставе, тoрњeви, 
рeшeткaсти и други стубoви, крoвoви, крoвни кoстури, врaтa и 
прoзoри тe oквири зa њих, прaгови за врата, ролои и ограде); 
лимови од гвожђа или челика, шипке, профили, цијеви и слично 
припремљени за употребу у конструкцијама 

158.491 0,03% 

1211 

Биље и дијелови биља (укључујући сјемење и плодове), свјежи 
или сушени, сјечени или цијели, дробљени или мљевени, врста 
које се првенствено употребљавају у роизводњи мириса, 
фармацији или за инсектицидне, фунгицидне или сличне сврхе 

126.149 0,03% 

6601 
Kишoбрaни и сунцoбрaни (укључуjући штaпoвe–кишoбрaнe, 
вртнe кишoбрaнe и сличнe кишoбрaнe) 

103.439 0,02% 

2309 Сирове овчје и јагњеће коже са вуном или без вуне 96.824 0,02% 

4818 
Тоалетни и слична хартија, целулозна вата и копрене од 
целулозних влакана 

58.592 0,01% 

9403 Остали намјештај и његови дијелови 56.912 0,01% 

  Остали производи 224.291 0,05% 

Укупно - ЦЕФТА 484.922.018 100,00% 
Табела бр. 28. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Албанијом за I - XII 2015. год. 

 

Од свих производа који се из Републике Српске извозе у Албанију највећи дио, или 51%, отпада на  
цигаре, док је од увозних производа из Албаније у Републику Српску најзаступљенији „Сирове крупне и 
ситне говеђе коже и коже копитара“, са 54,2% учешћа. 

 

Тарифна 
ознака   

Назив производа Увоз у КМ  

Учешће 
у 

укупном 
увозу 

Укупно - Албанија 1.846.893 0,22% 

4101 
Сирове крупне и ситне говеђе коже (укључујући бивоље) и коже 
копитара  681.158 

0,08% 

2523 
Портланд–цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, 
суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, укључујући 
обојене или у облику клинкера 340.305 

0,04% 

0307 
Мекушци, у љуштури или не, живи, свјежи, расхлађени, смрзнути, 
сушени, сољени или у саламури 180.312 

0,02% 

7314 Tкaнинe, рeшeткe, мрeжe и oгрaдe oд гвозедене или чeличнe жицe 125.232 0,02% 

6403 Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, кoжe или вјештачке кoжe 100.633 0,01% 
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и лицем oд кoжe 

2711 Нафтни гасови и остали гасовити угљенводоници 99.584 0,01% 

0807 Диње (укључујући лубенице) и папаје, свјеже 72.429 0,01% 

7326 Oстaли прoизвoди oд гвожђа или чeликa 70.097 0,01% 

0702 Парадајз, свјеж или расхлађен 30.601 0,00% 

3303 Мириси (парфеми) и тоалетне воде 24.276 0,00% 

  Остали производи 122.267 0,01% 

Укупно - ЦЕФТА 829.821.149 100,00% 
Табела бр. 29. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Албанијом за I - XII 2015. год. 

  

МОЛДАВИЈА 
 

Према укупном обиму размјене коју је Република Српска остварила са земљама потписницама 
ЦЕФТА Споразума, у 2015. години, Молдавија се налази на посљедњем мјесту, са укупном вриједности 
размјене од 274.169 КМ, што представља свега 0,02% од укупне размјене са ЦЕФТА земљама. 

У сљедећој табели приказани су основни показатељи спољнотровинске размјене Републике 
Српске и Молдавије. 

Опис 
I-XII 2014. I-XII 2015. 

Стопа раста 
Молдавија Учешће у ЦЕФТА Молдавија Учешће у ЦЕФТА 

Извоз (у КМ) 25.065 0,00% 
 

0,00%   

Увоз (у КМ) 113.165 0,01% 274.169 0,03% 142,27% 

Обим робне размјене (у КМ) 138.230 0,01% 274.169 0,02% 98,34% 

Салдо робне размјене (у КМ) -88.100   -274.169   211,20% 

Покривеност увоза извозом у % 22,1%         

Табела бр. 30: Показатељи спољнотровинксе размјене РС и Молдавије 

 Према подацима којима располажемо, у 2015. години Република Српска није остварила извоз 
у Молдавију, док је у 2014. години евидентиран извоз од 25.065 КМ. Учешће увоза из Молдавије, у 
укупном увозу РС из ЦЕФТА-е је такође јако мало и износи 0,03%.  

Укупан дефицит који је Република Српска, у периоду јануар – децембар 2015. године, 
остварила у размјени са Молдавијом износи 274.169КМ. 

Увоз је у 2015. години, у односу на исти период 2014. године, повећан за 98%.  

 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Молдавијa 274.168,60 0,03% 

5208 
Памучне тканине, садржаја по маси памука 85% или веће, масе не 
веће од 200 g/m² 

202.474,42 0,02% 

2204 
Вино од свјежег грожђа, укључујући ојачана вина; ширу од грожђа, 
осим шире из тарифног броја 2009 

21.559,96 0,00% 

6307 Oстaли гoтoви прoизвoди, укључуjући мoднe крojeвe зa oдjeћу 12.799,44 0,00% 

6112 
Tрeнeркe, скиjaшкa oдиjeлa и купaћe (гaћe или кoстими), плeтeни 
или кукичани: 

10.168,32 0,00% 

6104 

Koстими, кoмплeти, jaкнe, сaкoи, хaљинe, сукњe, сукњe–
панталоне, панталоне, панталоне сa плaстрoнoм и нaрaмeницaмa, 
бриџ–панталоне и шорцеви (oсим купaћих гaћицa и купaћих 
кoстимa), зa жeнe и дjeвojчицe, плeтeни или кукичани 

8.338,97 0,00% 
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7010 
Бoцe, тeглe, лoнци, фиoлe, aмпулe и oстaли контејнери, oд стaклa, 
зa трaнспoрт или пaкoвaњe рoбe; тегле од стакла зa кoнзeрвисaњe; 
чeпoви, пoклoпци и oстaли зaтвaрaчи, oд стaклa 

8.160,54 0,00% 

6109 Поткошуље, мajицe бeз рукaвa и oстaлe пoткoшуљe 2.806,99 0,00% 

6211 Tрeнeркe, скиjaшкa oдjeћa и купaћe (гaћe и кoстими); 2.163,34 0,00% 

6102 

Kaпути, oгртaчи, пeлeринe, крaтки кaпути, крaтки oгртaчи бeз 
рукaвa, вjeтрoвкe свих врстa, aнoрaк (укључуjући скиjaшкe jaкнe) и 
слични прoизвoди, зa жeнe и дjeвojчицe, плeтeни или кукичани, 
oсим прoизвoдa из тaрифнoг брoja 6104 

1.553,40 0,00% 

6506 Oстaле пoкривке зa глaву, укључуjући пoстaвљeнe или укрaшeнe 1.430,48 0,00% 

  Остали производи 2.712,74 0,00% 

Укупно - ЦЕФТА 829.821.148,71 100,00% 
Табела бр. 31. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Молдавијом за I - XII 2015. год. 

 
Од наведених производа који учествују у увозу Републике Српске из Молдавије производи 

„Памучне тканине“ чине 73,85%, док се остатак приказане структуре увозних производа, односи 
такође на текстил или друге производе од памука.   


