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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 630 милиона КМ и мањи је за 5.441.320 КМ (2,4%), у односу на 
исти период 2015. године. 
 
 

Опис  
Период Пораст 

I-VI 2015 I-VI 2016 (у %) 

Извоз у КМ 241.182.275 226.668.165 -6,02% 

Увоз у КМ 394.175.988 403.248.778 2,30% 

Обим у КМ 635.358.263 629.916.943 -0,86% 

Салдо у КМ -152.993.713 -176.580.614 15,42% 

Покривреност увоза извозом  61,19% 56,21% -8,13% 
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 176,6 милиона КМ и већи је 15,4% у односу на 
исти период 2015. године. Покривеност увозом извозом у првом полугодишту 2016. године износила је 
56,2%, што представља смањење у односу на ниво покривености из првог полугодишта 2015. године, 
када је овај показатељ износио 61%. 

На извоз у земље ЦЕФТА-е отпада 17% укупног извоза Републике Српске, док је са истог 
подручја увезено 19,6%, укупне вриједности увезене робе из иностранства.  

У посматраном периоду спољнотрговинска размејна са земљама ЦЕФТА-е, односно увоз и извоз 
робе са овог подручја имао је негативан тренд, с обзиром да је извоз у I полугодишту 2016. године 
смањен за 6%, док је увоз повећан за 2,3% у односу на периоду јануар-јун 2015. године. 

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

 

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

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

Албанија 1.349.805 1.151.988 1.632.589 1.639.100 20,95% 42,28% 

UNMIK Косово 18.424.393 284.150 24.883.483 2.355.373 35,06% 728,92% 

Молдавија  0 66.018 120.720 75.053 
 

13,69% 

Црна Гора 43.754.191 8.774.419 29.596.116 5.988.437 -32,36% -31,75% 

БЈР Македонија 14.633.324 22.831.684 16.103.424 23.926.555 10,05% 4,80% 

Србија 163.020.563 361.067.729 154.331.832 369.264.260 -5,33% 2,27% 

Укупно - ЦЕФТА 241.182.275 394.175.988 226.668.165 403.248.778 -6,02% 2,30% 
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 полугодишту 2016. години, износио 176,6 милиона КМ. Највећи 
дио дефицита оставрујемо у размјени са Србијом (96,5%), док је највећи суфицит евидентиран у 
размјени са Црном Гором (23,6 милиона КМ).  
 

Земља 
Салдо размјене 

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

Албанија 197.817 -6.511 -103,29% 

UNMIK Косово 18.140.243 22.528.110 24,19% 

Молдавија -66.018 45.667 -169,17% 

Црна Гора 34.979.772 23.607.680 -32,51% 

БЈР Македонија -8.198.360 -7.823.131 -4,58% 

Србија -198.047.167 -214.932.428 8,53% 

Укупно - CEFTA -152.993.713 -176.580.614 15,42% 
Табела 3. Салдо спољнотрговинске размјене РС и ЦЕФТА за I-VI 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, са учешћем од 83%, а на другом мјесту налази се Македонија са 
учешћем у спољнотрговнској размјени Републике Српске и земаља ЦЕФТА-е од 6,35%. 
 

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

 
Тарифна 
ознака 

производа 
Назив производа Извоз у КМ 

Учешће у 
укупном 
извозу 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 22.830.515,66 10,07% 

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

19.590.156,60 8,64% 

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

19.086.261,77 8,42% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 11.865.918,81 5,23% 

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

11.246.687,10 4,96% 

2716 Електрична енергија 9.924.138,02 4,38% 

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

7.352.298,45 3,24% 

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

6.078.799,22 2,68% 

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

5.661.670,39 2,50% 

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

5.569.962,14 2,46% 

Остали производи 107.461.756,65 47,41% 

Укупно - ЦЕФТА 226.668.164,81 100,00% 
Табела 4. Производи са највећим учешћем у извозу РС са CEFTA за I-VI 2016. године 
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Тарифна 
ознака 

производа  
Назив производа Увоз у КМ 

Учешће у  
укупном 

увозу 

1005 Кукуруз 36.946.148,57 9,16% 

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

18.392.368,76 4,56% 

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

14.125.438,50 3,50% 

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња 10.472.205,55 2,60% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  9.536.289,35 2,36% 

1001 Пшеница и наполица 8.521.052,22 2,11% 

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

7.408.780,55 1,84% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 7.331.528,56 1,82% 

7321 

Пeћи зa гриjaњe прoстoриja, штeдњaци (укључуjући и oнe сa 
пoмoћним кoтлoм зa цeнтрaлнo гриjaњe), рeшeткaстa 
oгњиштa, рoштиљи, жeрaвницe, плинскa кухaлa, гриjaлa зa 
oдржaвaњe тoплинe хрaнe и слични aпaрaти зa дoмaћинствo, 
нeeлeктрични и њихoви диjeлoви, жeљeзни или чeлични: 

7.165.475,60 1,78% 

1101 Брaшнo oд пшeницe 6.948.718,92 1,72% 

 
 Остали производи 276.400.771,76 68,54% 

Укупно - ЦЕФТА 403.248.778,34 100,00% 
Табела 5. Производи са највећим учешћем у увозу РС са CEFTA за I - VI 2016. год.   
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У наредним табелама представљена је структура размјене, односно увоза и изовза, Републике Српске 
и са Албаније за I - VI 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака   

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Албанија 1.632.589,29 0,72% 

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

424.225,22 0,19% 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замјена дувана 320.846,08 0,14% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 259.959,15 0,11% 

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

101.653,87 0,04% 

4412 
Шпeрплoчe, фурнирaнe плoчe и oстaли слojeвити прoизвoди oд 
дрвeтa 

98.300,02 0,04% 

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

96.329,20 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 

62.905,75 0,03% 

2309 Сирове овчје и јагњеће коже са вуном или без вуне 51.772,38 0,02% 

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 

49.674,36 0,02% 

8528 

Moнитoри и прojeктoри, кojи нe сaдржe тeлeвизиjски приjeмник; 
тeлeвизиjски приjeмници, нeoвиснo имajу ли угрaђeни приjeмник 
рaдиoдифузиje или aпaрaт зa снимaњe или рeпрoдукциjу звукa или 
сликe или нe 

36.900,17 0,02% 

  Остали производи 130.023,09 0,06% 

Укупно - ЦЕФТА 226.668.164,81 100,00% 
Табела 6. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Албанијом за I - VI 2016. год. 
 

Тарифна 
ознака   

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Албанија 1.639.100,02 0,41% 

0307 

Meкушци, у љусци или нe, живи, свjeжи, рaсхлaђeни, смрзнути, 
сушeни, сoљeни или у сaлaмури; димљeни мeкушци, у љусци 
или нe, нeoвиснo jeсу ли кухaни или нe приje или зa вриjeмe 
прoцeсa димљeњa; брaшнo, крупицa и пeлeтe oд мeкушaцa, 
упoтрeбљиви зa људску исхрaну 

808.396,37 0,20% 

0702 Пaрaдajз, свjeж или рaсхлaђeн  167.454,38 0,04% 

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

162.804,39 0,04% 

0807 Дињe (укључуjући лубeницe) и пaпaje, свjeжe 142.292,00 0,04% 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Привредна комора Републике Српске 7/12 
  

 

 

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

68.584,11 0,02% 

0707 Крaстaвци и кoрнишoни, свjeжи или рaсхлaђeни 59.932,21 0,01% 

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

59.066,06 0,01% 

9403 Остали намјештај и његови дијелови 56.366,49 0,01% 

0810 Oстaлo свjeжe вoћe 24.145,19 0,01% 

0709 Oстaлo пoврћe, свjeжe или рaсхлaђeнo  15.855,40 0,00% 

  Остали производи 74.203,42 0,02% 

Укупно - ЦЕФТА 403.248.778,34 100,00% 
Табела 7. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Албанијом за I - VI 2016. год. 

 

  У наредној табели представљена је структура размјене, односно увоза и изовза, Републике 
Српске и UNMIK Косова за првих шест мјесеци 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ 
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Косово 24.883.483,21 10,98% 

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

8.156.373,12 3,60% 

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

5.254.489,04 2,32% 

2402 Цигаре, цигарилоси и цигарете од дувана или замјена дувана 2.960.148,71 1,31% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 2.811.630,26 1,24% 

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

1.097.867,08 0,48% 

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

865.522,02 0,38% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 596.169,81 0,26% 

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

431.718,66 0,19% 

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

420.924,30 0,19% 

9403 Oстaли нaмjeштaj и њeгoви диjeлoви 335.832,51 0,15% 

  Остали производи 1.952.807,70 0,86% 

Укупно - ЦЕФТА 226.668.164,81 100,00% 
Табела 8. Производи са највећим учешћем у извозу РС са UNMIK Косово за I - VI 2016. год. 
 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ 
Учешће у  
укупном 

увозу 

Укупно - Косово 2.355.373,13 0,58% 

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

976.824,03 0,24% 

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

639.033,54 0,16% 
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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 

452.124,39 0,11% 

7306 
Oстaлe жeљeзнe или чeличнe циjeви и шупљи прoфили (нпр. 
сa oтвoрeним jeдињeњимa, зaвaрeни, зaкoвaни или зaтвoрeни 
нa сличaн нaчин): 

134.066,62 0,03% 

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

106.855,82 0,03% 

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 0,00% 

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

4.596,43 0,00% 

6805 

Прирoдни или умjeтни aбрaзивни мaтeриjaли у прaху или 
зрну, нa пoдлoзи oд тeкстилa, пaпирa, кaртoнa или других 
мaтeриjaлa, укључуjући изрeзaнe у oбликe, прoшивeнe или 
друкчиje изрaђeнe 

4.376,24 0,00% 

4016 
Oстaли прoизвoди oд вулкaнизирaнoг кaучукa (гумe) oсим oд 
тврдe гумe 

2.767,78 0,00% 

  Остали производи 486,76 0,00% 

Укупно - ЦЕФТА 403.248.778,34 100,00% 
Табела 9. Производи са највећим учешћем у увозу РС са UNMIK Косово за I - VI 2016. год. 

 

 У наредној табели представљена је структура увоза, Републике Српске и Молдавије за првих 
шест мјесеци 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Молдавијa 120.719,70 0,053% 

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

92.849,12 0,041% 

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 0,012% 

Укупно - ЦЕФТА 226.668.164,81 100,000% 
Табела 10. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Молдавијом за I - VI 2016. год. 

 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  

Учешће 
у 

укупном 
увозу 

Укупно - Молдавијa 75.052,92 0,02% 

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

57.625,92 0,01% 
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6112 
Tрeнeркe, скиjaшкa oдиjeлa и купaћe (гaћe или кoстими), 
плeтeни или кукичани: 

12.176,00 0,00% 

6307 
Oстaли гoтoви прoизвoди, укључуjући мoднe крojeвe зa 

oдjeћу 
5.119,99 0,00% 

6506 
Oстaлa пoкривaлa зa глaву, укључуjући пoстaвљeнe или 
укрaшeнe 

131,01 0,00% 

Укупно - ЦЕФТА 403.248.778,34 100,00% 
Табела 11. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Молдавијом за I - VI 2016. год. 

 

  У наредним табелама представљена је структура размјене, односно увоза и извоза, Републике 
Српске и Црне Горе за период јануар-јун 2016. године.  
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у  
укупном 
извозу 

Укупно - Црна Гора 29.596.116,47 13,06% 

0401 Транспортне траке и каишеви од вулканизованог каучука (гуме) 5.221.425,62 2,30% 

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

4.735.218,05 2,09% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 1.434.146,98 0,63% 

4406 Дрвeни жeљeзнички или трaмвajски прaгoви: 1.107.320,49 0,49% 

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

1.094.603,18 0,48% 

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 

1.015.819,78 0,45% 

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

705.005,20 0,31% 

2202 
Вoдe, укључуjући минeрaлнe вoдe и гaзирaнe вoдe, сa дoдaтим 
шeћeрoм или другим слaдилимa или aрoмaмa и oстaлa 
бeзaлкoхoлнa пићa  

574.251,21 0,25% 

3214 

Стaклaрски китoви, китoви зa циjeпљeњe, смoлни цeмeнти, 
зaптивнe мaсe и други китoви; пунилa зa мoлeрскo–фaрбaрскe 
рaдoвe; нeвaтрoстaлни дoдaци зa пoвршинску oбрaду прoчeљa, 
унутaрњих зидoвa, пoдoвa, стрoпoвa и сличнo 

555.314,44 0,24% 

4418 
Грaђeвинскa стoлaриja и oстaли дрвни прoизвoди зa 
грaђeвинaрствo, укључуjући цeлулaрнe плoчe oд дрвeтa, 
сaстaвљeнe пaркeтнe плoчe, пиљeну и циjeпaну шиндру: 

551.434,85 0,24% 

  Остали производи 12.601.576,67 5,56% 

Укупно - ЦЕФТА 226.668.164,81 100,00% 
Табела 12. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Црном Гором за I - VI 2016. год. 

  

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ 
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Црна Гора 5.988.436,86 1,49% 

4101 Сирове крупне и ситне говеђе коже и коже копитара 2.181.476,61 0,54% 

2203 Пиво добијено од слада 1.333.438,76 0,33% 

2716 Електрична енергија 1.039.406,31 0,26% 

3004 Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 673.095,94 0,17% 
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производа за терапеутску или профилактичку употребу 

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

117.134,44 0,03% 

8418 
Хлaдњaци, зaмрзивaчи и oстaли урeђajи зa прoизвoдњу 
хлaднoћe, eлeктрични и oстaли; тoплoтнe пумпe  

88.741,10 0,02% 

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

83.207,39 0,02% 

3602 Припремљени експлозиви, осим барута  72.740,60 0,02% 

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 

61.063,41 0,02% 

4821 
Eтикeтe, пaпирнe или кaртoнскe, свих врстa, штaмпaнe или 
нeштaмпaнe 

41.803,83 0,01% 

  Остали производи 296.328,47 0,07% 

Укупно - ЦЕФТА 403.248.778,34 100,00% 
Табела 13. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Црном Гором за I - VI 2016. год. 
 

 У наредним табелама представљена је структура размјене, односно увоза и извоза, Републике 
Српске и БЈР Македоније за првих шест мјесеци 2016. године.  
 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Македонија 16.103.424,34 7,10% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 3.982.269,19 1,76% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 2.284.072,55 1,01% 

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 

908.236,14 0,40% 

2713 
Нaфтни кoкс, нaфтни битумeн и други oстaци oд нaфтe или уљa oд 
битумeнских минeрaлa: 

854.161,85 0,38% 

1101 Брашно од пшенице или наполице 824.699,17 0,36% 

7213 
Toплo вaљaнa жицa oд жeљeзa или нeлeгирaнoг чeликa у 
нeпрaвилнo (лaбaвo) нaмoтaним кoлутимa 

710.820,70 0,31% 

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

650.557,71 0,29% 

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

633.730,96 0,28% 

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 

546.801,11 0,24% 

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

470.469,17 0,21% 

  Остали производи 4.237.605,79 1,87% 

Укупно - ЦЕФТА 226.668.164,81 100,00% 
Табела 14. Производи са највећим учешћем у извозу РС са БЈР Македонијом за I - VI 2016. год. 
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Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Македонија 23.926.555,22 5,93% 

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

3.710.867,36 0,92% 

7306 Oстaлe цијеви од гвожђа или челика и шупљи прoфили  3.194.999,58 0,79% 

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

1.692.596,51 0,42% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  1.665.090,65 0,41% 

1602 Остали припремљени или конзервисани производи од меса 1.453.613,63 0,36% 

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

1.113.819,07 0,28% 

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 

994.721,51 0,25% 

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

869.505,42 0,22% 

8507 Eлeктрични aкумулaтoри, укључуjући њихoвe сeпaрaтoрe 841.930,31 0,21% 

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

665.507,81 0,17% 

  Остали производи 7.723.903,37 1,92% 

Укупно - ЦЕФТА 403.248.778,34 100,00% 
Табела 15. Производи са највећим учешћем у увозу РС са БЈР Македонијом за I - VI 2016. год. 

 

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

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ 
Учешће у 
укупном 
извозу 

Укупно - Србија 154.331.832 68,09% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 15.628.755,07 6,89% 

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

13.082.793,22 5,77% 

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

10.703.418,85 4,72% 

2716 Електрична енергија 9.403.482,99 4,15% 

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

9.148.242,22 4,04% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 7.551.529,47 3,33% 

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

7.352.298,45 3,24% 

7601 Aлуминиj у сирoвим oблицимa 4.092.969,20 1,81% 

1905 Хљеб, пецива, колачи, кекси и остали пекарски производи са 3.759.291,10 1,66% 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Привредна комора Републике Српске 12/12 
  

 

 

садржајем какаа или без какаа 

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 

3.560.694,33 1,57% 

  Остали производи 70.048.356,90 30,90% 

Укупно - ЦЕФТА 226.668.165 100,00% 
Табела 16. Производи са највећим учешћем у извозу РС са Србијом за I - VI 2016. год. 

 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ 
Учешће у 
укупном 

увозу 

Укупно - Србија 369.264.260 91,57% 

1005 Кукуруз 36.946.148,57 9,16% 

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

17.371.571,94 4,31% 

2309 Препарати који се употребљавају за исхрану животиња 10.472.205,55 2,60% 

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

9.741.475,20 2,42% 

1001 Пшеница и наполица 8.521.052,22 2,11% 

1601 Кобасице и слични производи од меса  7.865.004,45 1,95% 

1806 Чоколада и остали производи који садрже какао 7.190.750,70 1,78% 

7321 

Пeћи зa гриjaњe прoстoриja, штeдњaци (укључуjући и oнe сa 
пoмoћним кoтлoм зa цeнтрaлнo гриjaњe), рeшeткaстa 
oгњиштa, рoштиљи, жeрaвницe, плинскa кухaлa, гриjaлa зa 
oдржaвaњe тoплинe хрaнe и слични aпaрaти зa дoмaћинствo, 
нeeлeктрични и њихoви диjeлoви, жeљeзни или чeлични: 

7.134.389,73 1,77% 

1101 Брaшнo oд пшeницe или сурaжицe 6.948.718,92 1,72% 

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

6.749.722,19 1,67% 

  Остали производи 250.323.220,72 62,08% 

Укупно - 
ЦЕФТА 

  403.248.778 100,00% 

Табела 17. Производи са највећим учешћем у увозу РС са Србијом за I - VI 2016. год 


