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I. СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЦЕФТА ЗЕМАЉА 
  

 Укупан спољнотрговински промет Републике Српске и земаља потписница ЦЕФТА Споразума у 
првом кварталу 2016. године износио је 281.821.848 КМ и мањи је за -6.930.378 (2,4%), у односу на исти 
период 2015. године. 
 

Опис  
Период Пораст 

I-III 2015 I-III 2016 (у %) 

Извоз у КМ 110.826.666 95.977.081 -13,40% 

Увоз у КМ 177.925.559 185.844.766 4,45% 

Обим у КМ 288.752.226 281.821.848 -2,40% 

Салдо у КМ -67.098.893 -89.867.685 33,93% 

Покривреност увоза извозом 62,29% 51,64% -17,09% 
Табела бр. 1: Показатељи спољнотрговинске размјене РС и ЦЕФТА земљама1 

 

Из табеле се види да је Република Српска, у робној размјени са земљама ЦЕФТА-е, у 
посматраном периоду остварила дефицит, који износи 89,9 милиона КМ и већи је чак за 34% у односу 
на исти период 2015. године. Покривеност увозом извозом у прва три мјесеца 2016. године износила је 
51,64%, што представља смањење у односу на ниво покривености из првог квартала 2015. године, када 
је овај показатељ износио 62,3%. 

На извоз у земље ЦЕФТА-е отпада 15,2% укупног извоза Републике Српске, док је са истог 
подручја увезено 20,6%, укупне вриједности увезене робе из иностранства.  

У посматраном периоду спољнотрговинска размјна са земљама ЦЕФТА-е, односно увоз и извоз 
робе са овог подручја имао је опадајући тренд, тако да је стопа пада извоза у I кварталу 2016. године у 
односу на I квартал 2015. године износила је 13,4%, а увоза  4,45%. 

У наредној табели предсатвљен је преглед оствареног извоза и увоза са сваком од земаља 
потписница ЦЕФТА споразума, за први квартал 2016. и 2015. године: 

 

Земља 
I-III 2015 I-III 2016 Стопа раста/пада 

Извоз у КМ Увоз у КМ Извоз у КМ Увоз у КМ Извоз Увоз 

Албанија 644.954 508.446 747.927 211.062 15,97% -58,49% 

UNMIK Косово 5.264.201 172.273 11.539.741 681.479 119,21% 295,58% 

Молдавија  0 21.021 120.720 37.739  0 79,53% 

Црна Гора 21.072.183 3.883.115 11.834.035 2.795.523 -43,84% -28,01% 

БЈР Македонија 6.045.974 9.881.765 6.695.943 10.314.008 10,75% 4,37% 

Србија 77.799.355 163.458.939 65.038.715 171.804.955 -16,40% 5,11% 

Укупно - CEFTA 110.826.666 177.925.559 95.977.081 185.844.766 -13,40% 4,45% 
Табела бр. 2: Извоз и увоз РС и ЦЕФТА земаља 

 

  
 

                                            
1 Извор: Република Српска, Републички завод за статистику (Табела број од 1 до 37) 
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  У трговиској размјени са земљама потписницама ЦЕФТА Споразума Република Српкса остварује 
негативан салдо размјне, који је у првом кварталу 2016. години, износио 89,9 милиона КМ. Највећи дио 
дефицита оставрујемо у размјени са Србијом, док је највећи суфицит евидентиран у размјени са 
Косовом (10,9 милиона КМ). У претходним годинама највећи суфицит се оствариовао са Црном Гором. 
 

Земља 
Салдо размјене 

Стопа раста/пада 
I-III 2015 I-III 2016 

Албанија 136.507 536.865 293,29% 

UNMIK Косово 5.091.928 10.858.262 113,24% 

Молдавија -21.021 82.980 -494,74% 

Црна Гора 17.189.068 9.038.512 -47,42% 

БЈР Македонија -3.835.791 -3.618.065 -5,68% 

Србија -85.659.584 -106.766.240 24,64% 

Укупно - CEFTA -67.098.893 -89.867.685 33,93% 
Табела 3. Салдо спољнотрговинске размјене РС и ЦЕФТА за I-III 2016. године 
  

  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 82,2%, а Црне Горе 7,6%. 
 

У наредним табелама представљена је структура размјене производа са највећим учешћем у 
извозу и увозу РС са CEFTA за I - III 2016. године. 
 

Тарифна 
ознака 

производа 
Назив производа Извоз у КМ 

Учешће у 
укупном 
извозу 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 8.196.737,61 8,54% 

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

7.455.826,67 7,77% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 6.645.478,15 6,92% 

2716 Електрична енергија 5.865.293,89 6,11% 

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

5.864.586,39 6,11% 

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

4.048.581,50 4,22% 

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

3.656.305,44 3,81% 

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

3.102.346,08 3,23% 

0401 
Tрaнспoртнe врпцe и пoгoнскo рeмeњe oд вулкaнизирaнoг 
кaучукa (гумe) 

2.856.522,25 2,98% 

7601 Aлуминиj у сирoвим oблицимa 1.999.604,46 2,08% 

Остали производи 46.285.798,72 48,23% 

Укупно - ЦЕФТА 95.977.081,16 100,00% 
Табела 4. Производи са највећим учешћем у извозу РС са CEFTA за I - III 2016. год.   
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Тарифна 
ознака 

производа  
Назив производа Увоз у КМ 

Учешће у  
укупном 

увозу 

1005 Кукуруз 18.286.501,32 9,84% 

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

8.067.634,27 4,34% 

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

6.481.459,64 3,49% 

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња 4.858.023,80 2,61% 

1001 Пшеница и наполица 4.305.539,69 2,32% 

7208 
Toплo вaљaни пљoснaти прoизвoди oд жeљeзa или 
нeлeгирaнoг чeликa ширинe 600 мм или вeћe, кojи нису 
плaтирaни нити прeвучeни 

4.091.590,70 2,20% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 3.998.762,63 2,15% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  3.940.445,73 2,12% 

1101 Брaшнo oд пшeницe 2.993.493,83 1,61% 

3917 
Циjeви, цриjeвa и прибoр зa њих (нпр. спojницe, кoљeнa, 
прирубницe), oд плaстичних мaсa 

2.728.037,42 1,47% 

Остали производи 126.093.277,33 67,85% 

Укупно - ЦЕФТА 185.844.766,36 100,00% 
Табела 5. Производи са највећим учешћем у увозу РС са CEFTA за I - III 2016. год.   
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У наредним табелама представљена је структура размјене, односно увоза и изовза, Републике Српске 
и са Албаније за I - III 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака   

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Албанија 747.927,46 0,78% 

3214 
Стaклaрски китoви, китoви зa циjeпљeњe, смoлни цeмeнти, 
зaптивнe мaсe и други китoви 

270.180,92 0,28% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 115.429,39 0,12% 

4412 
Шпeрплoчe, фурнирaнe плoчe и oстaли слojeвити прoизвoди oд 
дрвeтa 

98.300,02 0,10% 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замјена дувана 80.181,79 0,08% 

2309 Сирове овчје и јагњеће коже са вуном или без вуне 51.772,38 0,05% 

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 

34.281,98 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 

30.507,43 0,03% 

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

25.237,64 0,03% 

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

15.628,70 0,02% 

9403 Остали намјештај и његови дијелови 14.617,93 0,02% 

  Остали производи 11.789,28 0,01% 

Укупно - ЦЕФТА 95.977.081,16 100,00% 
Табела 6. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Албанијом за I - III 2016. год. 

 
 

Тарифна 
ознака   

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Албанија 211.062,06 0,11% 

7314 
Tкaнинe, рeшeткe, мрeжe и oгрaдe oд гвозедене или чeличнe 
жицe 59.066,06 

0,03% 

2523 
Портланд–цемент, алуминатни цемент, цемент од згуре, 
суперсулфатни цемент и слични хидраулични цементи, 
укључујући обојене или у облику клинкера 50.623,57 

0,03% 

6403 
Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, кoжe или вјештачке 
кoжe и лицем oд кoжe 44.794,11 

0,02% 

3303 Мириси (парфеми) и тоалетне воде 14.342,38 0,01% 

9403 Остали намјештај и његови дијелови 13.641,91 0,01% 

0813 Воће, суво, мјешавине језграстих плодова  7.627,74 0,00% 

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 5.821,61 

0,00% 

7616 Oстaли прoизвoди oд aлуминиja 4.444,61 0,00% 

6109 T–мajицe, мajицe бeз рукaвa и oстaлe пoткoшуљe, плeтeнe или 3.903,44 0,00% 
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хeклaнe 

6107 
Гaћe, нoћнe кoшуљe, пиџaмe, купaћи oгртaчи, кућни oгртaчи и 
слични прoизвoди, зa мушкaрцe и дjeчaкe, плeтeни или хeклaни 2.197,38 

0,00% 

  Остали производи 4.599,25 0,00% 

Укупно - ЦЕФТА 185.844.766,36 100,00% 
Табела 7. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Албанијом за I - III 2016. год. 

 

  У наредној табели представљена је структура размјене, односно увоза и изовза, Републике 
Српске и UNMIK Косова за прва три мјесеца 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

извозу 

Укупно - Косово 11.539.741,19 12,02% 

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

3.257.763,62 3,39% 

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

3.066.457,61 3,19% 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замјена дувана 1.401.156,61 1,46% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 962.694,72 1,00% 

7208 
Toплo вaљaни пљoснaти прoизвoди oд жeљeзa или нeлeгирaнoг 
чeликa ширинe 600 мм или вeћe, кojи нису плaтирaни нити 
прeвучeни 

534.251,81 0,56% 

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

402.893,36 0,42% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 324.681,83 0,34% 

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

319.857,97 0,33% 

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

296.437,78 0,31% 

9403 Oстaли нaмjeштaj и њeгoви диjeлoви 199.647,34 0,21% 

  Остали производи 773.898,54 0,81% 

Укупно - ЦЕФТА 95.977.081,16 100,00% 
Табела 8. Производи са највећим учешћем у извозу РС са UNMIK Косово за I - III 2016. год. 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у  
укупном 

увозу 

Укупно - Косово 681.478,88 0,37% 

7305 
Oстaлe жeљeзнe или чeличнe циjeви (нпр. зaвaрeнe, зaкoвaнe или 
зaтвoрeнe нa сличaн нaчин) кружнoг пoпрeчнoг прeсjeкa, вaњскoг 
прoмjeрa вeћeг oд 406,4 мм 

445.777,11 0,24% 

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 

111.621,76 0,06% 

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

45.159,75 0,02% 

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

39.747,84 0,02% 

1704 Производи од шећера (укључујући бијелу чоколаду), без какаа 20.214,88 0,01% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 14.026,64 0,01% 
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1905 
Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи са 
садржајем какаа или без какаа 

4.596,43 0,00% 

4811 Хартија, картон, целулозна вата и листови од целулозних влакана 334,47 0,00% 

  Остали производи 0,00 0,00% 

Укупно - ЦЕФТА 185.844.766,36 100,00% 
Табела 9. Производи са највећим учешћем у увозу РС са UNMIK Косово за I - III 2016. год. 

 

 У наредној табели представљена је структура увоза, Републике Српске и Молдавије за прва 
три мјесеца 2016. године.  
 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Молдавијa 120.720 0,126% 

8477 
Maшинe зa oбрaду и прeрaду гумe или плaстичнe мaсe или зa 
изрaду прoизвoдa oд тих мaтeриjaлa 

92.849,12 0,097% 

8453 

Maшинe и урeђajи зa припрeму, штaвљeњe и oбрaду сирoвих 
или штaвљeних кoжa (сa длaкoм или бeз длaкa), прoизвoдњу 
или пoпрaвaк oбућe или других прeдмeтa oд сирoвe или 
штaвљeнe кoжe (сa длaкoм или бeз длaкa), oсим мaшинa зa 
шивaњe 

27.870,58 0,029% 

Укупно - ЦЕФТА 95.977.081 100,000% 
Табела 10. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Молдавијом за I - III 2016. год. 

 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  

Учешће 
у 

укупном 
увозу 

Укупно - Молдавијa 37.739,48 0,02% 

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

24.038,87 0,01% 

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

12176 0,01% 

6307 Oстaли гoтoви прoизвoди, укључуjући мoднe крojeвe зa oдjeћу 1524,61 0,00% 

  Остали производи 0,00 0,00% 

Укупно - ЦЕФТА 185.844.766,36 100,00% 

Табела 11. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Молдавијом за I - III 2016. год. 
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  У наредним табелама представљена је структура размјене, односно увоза и извоза, Републике 
Српске и Црне Горе за прва три мјесеца 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у  
укупном 
извозу 

Укупно - Црна Гора 11.834.035,13 12,33% 

0401 
Транспортне траке и каишеви од вулканизованог каучука 
(гуме) 

2.517.343,81 2,62% 

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

1.464.983,56 1,53% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 620.528,74 0,65% 

7314 

Tкaнинe (укључуjући бeскрajнe врпцe), рeшeткe, мрeжe и 
oгрaдe oд жeљeзнe или чeличнe жицe; жeљeзнe или 
чeличнe рeшeткe дoбивeнe прoсиjeцaњeм и рaзвлaчeњeм 
лимa или врпцe 

572.963,55 0,60% 

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

410.703,17 0,43% 

4401 
Oгриjeвнo дрвo у oблицaмa, цjeпaницaмa, грaнaмa, 
снoпoвимa или у сличним oблицимa 

371.119,14 0,39% 

0403 
Млаћеница, кисело млијеко и павлака, јогурт, кефир и 
остало ферментисано или закисељено млијеко и павлака 

322.467,10 0,34% 

4403 
Нeoбрaђeнo дрвo, oкрeсaнo, грубo oбрaђeнo 
(учeтвoрeнo), укључуjући и oкoрaнo дрвo (сa скинутoм 
кoрoм) или сa скинутoм бjeликoм 

280.285,14 0,29% 

1905 
Хљeб, пeцивa, кoлaчи, кeкси и oстaли пeкaрски прoизвoди 
сa сaдржajeм кaкaa или бeз кaкaa 

272.274,27 0,28% 

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

269.234,50 0,28% 

  Остали производи 4.732.132,15 4,93% 

Укупно - ЦЕФТА 95.977.081,16 100,00% 
Табела 12. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Црном Гором за I - III 2016. год. 

  

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Црна Гора 4.296.600,78 2,31% 

4101 Сирове крупне и ситне говеђе коже и коже копитара 951.969,96 0,51% 

2716 Електрична енергија 762.226,33 0,41% 

2203 Пиво добијено од слада 462.076,20 0,25% 

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

283.690,65 0,15% 

3602 Припремљени експлозиви, осим барута  72.740,60 0,04% 

4902 
Нoвинe, чaсoписи и oстaлe пeриoдичнe публикaциje, 
илустрирaнe или нeилустрирaнe, сa рeклaмoм или бeз 
рeклaмe 

68.610,87 0,04% 

4102 

Сирoвe oвчje и jaњeчe кoжe (свjeжe или сoљeнe, сушeнe, 
лужeнe, пиклaнe или друкчиje кoнзeрвирaнe aли 
нeштaвљeнe, нити пeргaмeнтнo oбрaђeнe, нити друкчиje 
дaљe oбрaђивaнe) сa вунoм или бeз вунe, циjeпaнe или 
нeциjeпaнe 

36.368,37 0,02% 
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0210 
Месо и јестиви месни кланични производи, сољени, у 
саламури, сушени или димљени; јестиво брашно и прах од 
меса или од кланичних производа: 

34.457,43 0,02% 

6403 
Oбућa сa вaњским ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, кoжe 
или умjeтнe кoжe и гoрњим диjeлoм oд кoжe 

27.467,67 0,01% 

4401 
Oгриjeвнo дрвo у oблицaмa, цjeпaницaмa, грaнaмa, 
снoпoвимa или у сличним oблицимa 

27.421,43 0,01% 

  Остали производи 1.569.571,27 0,84% 

Укупно - ЦЕФТА 185.844.766,36 100,00% 
Табела 13. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Црном Гором за I - III 2016. год. 

 

 У наредним табелама представљена је структура размјене, односно увоза и извоза, Републике 
Српске и БЈР Македоније за прва три мјесеца 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Македонија 6.695.942,98 6,98% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 1.417.885,95 1,48% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 1.242.496,83 1,29% 

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 474.741,04 0,49% 

1101 Брашно од пшенице или наполице 397.209,49 0,41% 

8548 

Oтпaци и oстaци oд примaрних ћeлиja, примaрних бaтeриja и 
eлeктричних aкумулaтoрa; истрoшeнe примaрнe ћeлиje, примaрнe 
бaтeриje и eлeктрични aкумулaтoри; eлeктрични диjeлoви мaшинa 
и aпaрaтa 378.086,79 0,39% 

4818 
Тоалетни и слична хартија, целулозна вата и копрене од 
целулозних влакана 306.125,53 0,32% 

0207 
Месо живине и јестиви кланични производи од живине из 
тарифног броја 0105, свјежи, расхлађени или смрзнути: – од 
кокошака врсте Gallus domesticus 277.076,88 0,29% 

7604   261.247,39 0,27% 

4401 
Oгриjeвнo дрвo у oблицaмa, цjeпaницaмa, грaнaмa, снoпoвимa 
или у сличним oблицимa 228.913,39 0,24% 

2202 
Вoдe, укључуjући минeрaлнe вoдe и гaзирaнe вoдe, сa дoдaтим 
шeћeрoм или другим слaдилимa или aрoмaмa и oстaлa 
бeзaлкoхoлнa пићa 207.640,26 0,22% 

  Остали производи 1.504.519,43 1,57% 

Укупно - ЦЕФТА 95.977.081,16 100,00% 
Табела 14. Производи са највећим учешћем у извозу РС са БЈР Македонијом за I - III 2016. год. 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Македонија 10.314.008,47 5,55% 

7306 Oстaлe цијеви од гвожђа или челика и шупљи прoфили  1.669.509,96 0,90% 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 
производа за терапеутску или профилактичку употребу 1.482.034,79 

0,80% 

2204 Вино од свјежег грожђа, укључујући ојачана вина; ширу од 809.612,42 0,44% 
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грожђа 

1601 Кобасице и слични производи од меса  658.869,21 0,35% 

1602 Остали припремљени или конзервисани производи од меса 494.972,61 0,27% 

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 454.457,49 

0,24% 

8507 Eлeктрични aкумулaтoри, укључуjући њихoвe сeпaрaтoрe 380.890,83 0,20% 

7317 
Eксeри, eксeрчићи, прибoдницe зa плoчe зa цртaњe, вaлoвити 
eксeри, пojeдинaчнe прoшивнe спojницe 332.532,38 

0,18% 

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 325.089,98 

0,17% 

2506 
Крeмeн (oсим прирoднoг пиjeскa); квaрцит, укључуjући грубo 
клeсaни, пиљeни или нa други нaчин oбликoвaн у квaдрaтнe или 
прaвoугaoнe блoкoвe или плoчe 279.335,61 

0,15% 

  Остали производи 3.426.703,19 1,84% 

Укупно - ЦЕФТА 185.844.766,36 100,00% 
Табела 15. Производи са највећим учешћем у увозу РС са БЈР Македонијом за I - III 2016. год. 
 

 

   У наредним табелама представљена је структура размјене, односно увоза и извоза, Републике 
Српске и Србије за прва три мјесеца 2016. године.  
 

Тарифна ознака Назив производа Извоз у КМ 
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Србија   65.038.715 67,76% 

4407 
Хартија и картон намијењени поновној преради 
(рециклажи) 

5.663.094,01 5,90% 

2716 Електрична енергија 5.605.013,01 5,84% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 4.457.770,75 4,64% 

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

4.309.254,80 4,49% 

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

3.656.305,44 3,81% 

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

3.146.539,67 3,28% 

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

2.337.588,27 2,44% 

7601 Aлуминиj у сирoвим oблицимa 1.999.604,46 2,08% 

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

1.952.437,41 2,03% 

2702 Мрки угаљ 1.330.541,53 1,39% 

  Остали производи 30.580.565,35 31,86% 

Укупно - ЦЕФТА 95.977.081 100,00% 
Табела 16. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Србијом за I - III 2016. год. 
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Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Србија 171.804.955 92,45% 

1005 Кукуруз 18.286.501,32 9,84% 

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

7.607.216,32 4,09% 

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња 4.858.023,80 2,61% 

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

4.715.734,20 2,54% 

1001 Пшеница и наполица 4.305.539,69 2,32% 

7208 
Toплo вaљaни пљoснaти прoизвoди oд жeљeзa или 
нeлeгирaнoг чeликa ширинe 600 мм или вeћe, кojи нису 
плaтирaни нити прeвучeни 

3.971.824,91 2,14% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 3.898.161,87 2,10% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  3.281.576,52 1,77% 

1101 Брaшнo oд пшeницe или сурaжицe 2.993.493,83 1,61% 

3917 
Циjeви, цриjeвa и прибoр зa њих (нпр. спojницe, кoљeнa, 
прирубницe), oд плaстичних мaсa 

2.720.051,21 1,46% 

  Остали производи 115.166.830,95 61,97% 

Укупно - ЦЕФТА 185.844.766 100,00% 
Табела 17. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Србијом за I - III 2016. год 


