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СПОЉНОТРГОВИНСКА РАЗМЈЕНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ  
ЗА I-VI 2016. ГОДИНУ 

 

 Вриједност спољнотрговинске размјене Републике Српске и Европске уније (EУ) у периоду 
јануар-јун 2016. години, износила је 2 милијарде и 69 милиона КМ, што чини 61% од укупне вриједности 
спољнотрговинксе размјене, коју је Република Српска остварила са иностранством.  

 Укупна вриједност извоза Републике Српске у ЕУ у другом кварталу текуће године била је 1,017 
милијарди КМ и у укупном извозу РС учествује са 76%, док је вриједност увоза у истом периоду износила 
1,051 милијарде КМ или 51%  укупног увоза у Републику Српску. У односу на исти период 2015. године 
дошло је до повећања извоза за 13% и повећања увоза за 2,21%. 

 У сљедећој табели представљени су основни показатељи размјене РС и ЕУ за период  јануар – јун 
2016. године: 

 

Опис 

I-VI 2015 I-VI 2016 

Пораст  
ЕУ  

Учешће у 
укупној 

размјени  
ЕУ  

Учешће у 
укупној 

размјени  

Извоз 897.913.482,68 72,32% 1.017.524.159 75,64% 13,32% 

Увоз 1.028.938.265,37 49,11% 1.051.694.481 51,21% 2,21% 

Обим робне размјeне 1.926.851.748,05 57,75% 2.069.218.639,96 60,88% 7,39% 

Салдо робне размјeне -131.024.782,69   -34.170.322,46   -73,92% 

Покривеност увоза 
извозом  87,27%   96,8%   10,87% 
Табела бр. 1: Показатељи спољнотровинксе размјене РС и ЕУ 

 

 У робној размјени са ЕУ, Република Српска је, у другом кварталу 2016. године, остварила 
дефицит у вриједности од 34 милиона КМ, док је у 2015. године забиљежен дефицит који је износио 
131 милион КМ тј. смањен је за 74%. Покривеност увоза извозом у размјени са ЕУ, у периоду јануар-
јун 2016. години, износила је 97%, а у истом периоду 2015. години износила је 87%, што указује на 
позитивне трендове у спољнотрговинској размјени Републике Српске и ЕУ. 
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У наредним табелама представљене су групе производа које су најзаступљеније у робној 

размјени Републике Српске и ЕУ 28 (укупно) за период I-VI 2016. године: 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Извоз у КМ  Учешће 

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

77.353.257,26 7,60% 

2818 Вјештачки корунд, хемијски дефинисан или не 63.269.076,11 6,22% 

9403 Остали намјештај и његови дијелови 50.271.479,64 4,94% 

4407 Хартија и картон намијењени поновној преради (рециклажи) 48.944.602,51 4,81% 

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

42.989.558,78 4,22% 

9401 
Сједишта, укључујући она која се могу претворити у 
лежајеве 

39.374.242,56 3,87% 

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

39.191.431,89 3,85% 

6404 
Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, oд кoжe или 
вјештачке кoжe и лицем oд тeкстилнoг мaтeриjaлa 

31.634.802,12 3,11% 

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

31.582.582,67 3,10% 

7308 

Жeљeзнe или чeличнe кoнструкциje и диjeлoви кoнструкциja 
(нпр. мoстoви и сeкциje мoстoвa, врaтa сплaвницa, тoрњeви, 
рeшeткaсти и други ступoви, упoрњaци, крoвoви, крoвиштa 
(крoвни кoстури), врaтa и прoзoри тe oквири зa њих, прaгoви 
зa врaтa, рoлoи и oгрaдe); жeљeзни или чeлчни лимoви, 
шипкe, прoфили, циjeви и сличнo припрeмљeни зa упoтрeбу 
у кoнструкциjaмa 

27.745.105,70 2,73% 

  Остали производи 565.168.019,51 55,54% 

УКУПНО 1.017.524.158,75 100,00% 

Табела бр. 2. Производи са највећим учешћем у извозу РС са ЕУ (28 чланица) за I - VI 2016. 
 

 У претходној табели представљено је десет најзначајнијих извозних група производа, који су се у  
другом кварталу 2016. године извозили на тржиште ЕУ. На првом мјесту се налазе „Oбућa сa ђoнoвимa oд 
гумe“ са учешћем од 7,6% у укупном извозу у ЕУ. На другом мјесту је „Вјештачки корунд“ са 6,22% учешћа, 
а на трећем мјесту су „Остали намјештај и његови дијелови“ са 5%  учешћа. Ове три групе производа чине 
само 19% извоза из Републике Српске у ЕУ. 
 

Тарифна 
ознака 

Назив производа Увоз у КМ  Учешће 

3004 
Лијекови који се састоје од помјешаних или непомјешаних 
производа за терапеутску или профилактичку употребу 69.831.304,69 

6,64% 

4107 Говеђе коже (укључујући бивоље) и коже копитара 33.491.433,00 3,18% 

6406 
Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe, oд кoжe или 
вјештачке кoжe и лицем oд тeкстилнoг мaтeриjaлa 27.920.497,87 

2,65% 

8703 
Путнички aутoмoбили и другa мoтoрнa вoзилa углaвнoм 
нaмиjeњeнa прeвoз лица 27.324.776,43 

2,60% 

2710 
Нафтна уља и уља добијена од битуменозних минерала, осим 
сирових 22.984.728,89 

2,19% 

8544 
Изoловaнa жицa (укључуjући емајлирану жицу и aнoдизирaну 
жицу), кaблoви (укључуjући кoaксиjaлнe кaблoвe) и oстaли 
изoловaни eлeктрични проводници 20.408.802,53 

1,94% 
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8704 Moтoрнa вoзилa зa прeвoз рoбe 19.458.026,31 1,85% 

0201 Говеђе месо, свјеже или расхлађено 16.795.324,89 1,60% 

3904 
Пoлимeри винил хлoридa или других хaлoгeнирaних oлeфинa, 
у примaрним oблицимa 13.889.423,56 

1,32% 

1001 Пшеница 13.197.808,24 1,25% 

  Остали производи 786.392.354,80 74,77% 

УКУПНО 1.051.694.481,21 100,00% 
Табела бр. 3. Производи са највећим учешћем у увозу РС са ЕУ (28 чланица) за I - VI 2016. 
 

 Највећа вриједност увоза у Републику Српску је остварена увозом лијекова и у укупном увозу из 
ЕУ учествује са 7% учешћа, на другом мјесту се налазе „Говеђе коже“ са учешћем од 3%, а на трећем мјесту 
су Oбућa сa ђoнoвимa oд гумe, плaстичнe мaсe са учешћем од 2,7%. Ове три групе производа чине 13% 
укупног увоза из ЕУ у Републику Српску.  

 


