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1. Опште информације*  

 
Србија се налази у централном делу Балканског полуострва, на најважнијим 

транспортним путевима који повезују Европу и Азију. Заузима површину од 88.361 

квадратних километара, што укупно износи 8.840.000 хектара. Пољопривредно 

земљиште покрива површину од 5.734.000 хектара (0.56 ha по становнику), а 4.867.000 

хектара тог подручја је обрадиво земљиште (0.46 ha по глави становника). Око 70% 

укупне територије Србије састоји се од пољопривредног земљишта, док је преосталих 

30% покривено шумама. 

 

Према проценама Републичког завода за статистику на основу пописа из 2011. године, 

Република Србија има 7.040.272 становника. 

Србија има бруто домаћи производ (БДП) по глави становника од 4.720,00 EUR (2015).  

БДП Србије по глави становника у децембру 2016. достигао је 5.426,00 USD, у поређењу 

са 5.235,00 USD у децембру 2015. године. 

Према прелиминарним резултатима израчунавања регионалног БДП-а, вредност 

регионалног БДП-а и удела регија у националном БДП-у су следећа:  

1. Београдски регион - РСД 1.696.449 мил. (39,8%),  

2. Регион Војводине - 1.117.298 мил. (26,2%),  

3. Регион Шумадије и Западне Србије - РСД 843.022 мил. (19,8%) и  

4. Јужне и Источне Србије – 602.511 мил. (14,1%). 

 

Реални раст БДП-а у четвртом кварталу 2017. године у односу на исти период претходне 

године износио је 2,5%. Према десезонираним (временски прилагођеним) подацима о 

БДП-у, бруто домаћи производ у четвртом кварталу 2017. године у односу на претходни 

квартал повећао се за 0,6%.  

Процена Завода за статистику Србије за 2018. годину је да раст БДП-а износи 4,6% док 

за  индустрију износи 3,1%. 
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У првом кварталу 2018. године реални БДП је повећан за 4,5% у односу на исти период 

претходне године. Реални раст БДП у првом кварталу 2018. године у односу на исти 

период претходне године износио је 4,5%. 

Посматрано по делатностима, у првом кварталу 2018. године, у односу на исти период 

претходне године, значајан реални раст бруто додате вредности забележен је у сектору 

грађевинарства 26,4%; сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним 

водама 5,3%; сектору информисања и комуникација 5,1% и сектору трговине на велико 

и мало и поправке моторних возила, саобраћаја и складиштења и услуга смештаја и 

исхране 4,6%. 

 

2. Оквир анализе  

У области одрживог економског развоја, немачко-српска развојна сарадња има за циљ 

побољшање конкурентности српске привреде и стварање повољног окружења за 

запошљавање и повећање прихода, као и подршку интеграције Србије у Европску унију 

(ЕУ). Основа за интеграцију у ЕУ је Национални програм за усвајање правних тековина 

Европске уније (НПАА) 2014-2018. Трећи, најновији ревидирани НПАА усвојен је 1. 

марта 2018. године. НПАА представља вишегодишњи план усклађивања домаћих 

прописа са прописима ЕУ чија форма омогућава да се у сваком тренутуку може пратити 

темпо, обим и квалитет тог усклађивања. 

У процесу приступања ЕУ, преговарачко Поглавље 1 односи се на слободно кретање 

роба као један од основних стубова Европске заједнице и једно од најопширнијих 

поглавља. Стога је неопходно успоставити одговарајући законодавни оквир. Потпуна 

интеграција српске привреде на јединствено тржиште Европске уније (у даљем тексту: 

ЕУ) један је од стратешких циљева Републике Србије, уз значајну подршку ГИЗ-а.  

Бити део јединственог тржишта значи имати отворени приступ тржишту од преко 500 

милиона потрошача и потпуну интеграцију српске привреде у међународне токове. Пут 

Србије ка придруживању ЕУ ће олакшати могућност пуноправног чланства у Светској 
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трговинској организацији, што укључује, између многих других реформи, припреме за 

потпуну усаглашеност са захтевима конкурентног јединственог тржишта. 

Током процеса придруживања ЕУ и СТО, државе кандидати морају усвојити мере за 

осигурање слободног кретања роба, тј. трговину без непотребних техничких баријера, 

притом имајући у виду потребу да се висококвалитетни и безбедни производи стављају 

на тржиште. 

Овај процес захтева велику посвећеност, не само у погледу безбедности и квалитета 

производа, већ и у вези са применом једног од основних принципа законодавства ЕУ и 

Споразума о техничким препрекама у трговини (СТО/ТБТ или WTO/TBT), тако да 

прописи, стандарди и поступци оцењивања усаглашености производа не стварају 

непотребне препреке за међународну трговину. 

У процесу унапређења и модернизације система који осигурава слободно кретање роба 

и безбедност производа у Републици Србији, министарство надлежно за област привреде 

и развој у области метрологије, стандардизације, акредитације и оцењивања 

усаглашености, обавља послове који обезбеђују стварање нормативне и 

институционалне основе за развој у складу са европским законодавством и најбољом 

праксом. 

У циљу праћења и олакшавања примене техничких прописа у приватном сектору, 

извршена је анализа релевантних података који су потребни за одабране групе 

индустријских производа, и то: 

1) Електрична и електронска опрема и машине обухваћене ЕУ директивама у 

области нисконапонске електричне опреме, електромагнетске компатибилности и 

машина (ЛВД Директива 2014/35/ЕУ, ЕМЦ Директива 2014/30/ЕУ и Директива о 

машинама 2006/42/ЕЗ)  

и, 

      2) Лична заштитна опрема обухваћена Директивом 89/686/ЕЕЗ, текстилни производи 

обухваћени Уредбом ЕУ 1007/2011 и обућа обухваћена Директивом 94/11/ЕЗ. 
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Развој приватног сектора такође  подразумева развој националне стратегије индустријске 

политике, узимајући у обзир потребе и захтеве приватног сектора. Подаци добијени у 

овој анализи такође узимају у обзир наведену стратегију. 

Ова анализа,  између осталог, има за циљ истраживање потенцијала за отпочињање 

преговора о потписивању споразума АCАА (Споразум о оцењивању усаглашености и 

прихватању индустријских производа) између ЕУ и Србије у одговарајућим областима*. 

3. Извор информација   

 

Подаци који су коришћени у овој анализи добијени су од стране Републичког завода за 

сатистику Србије (у даљем тексту РСЗ), Привредне коморе Србије (у даљем тексту ПКС) 

и Регионалних привредних комора, Министарства финансија – Управa царина, као и са 

званичних сајтова ових институција. Обзиром да подаци које прикупљају ПКС и РЗС и 

Управа царина нису упоредиви то их ова анализа неће упоређивати већ су приказани у 

посебним целинама. 

4. Поређење тренутног стања техничких прописа у Републици 

Србији са законодавством ЕУ за одређену групу производа  

У циљу смањења и уклањања техничких баријера у трговини са земљама ЕУ, као и са 

земљама чланицама Светске трговинске организације (СТО), успостављен је савремени 

систем инфрастуктуре квалитета који представља високо интегрисану мрежу 

институција и организација у области стандардизације, метрологије, акредитације и 

оцењивања усаглашености са захтевима техничких прописа и стандарда.  Овај систем 

треба да осигура да се на тржиште Републике Србије стављају само безбедни производи. 

Законски оквир за овај систем успостављен је усвајањем четири системска закона и 

њихових подзаконских аката:  
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1. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 

("Службени гласник РС", број 36/09),  

2. Закон о стандардизацији ("Службени гласник РС", број 36/09 и 46/15),  

3. Закон о акредитацији ("Службени гласник РС" број 73/10),  

4. Закон о метрологији ("Службени гласник РС", број РС ", број 15/16). 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени 

гласник РС”, број 36/09) представља основни правни оквир за регулисање усаглашености 

производа са техничким захтевима. Овај закон пружа правни оквир за преузимање 

европских директива новог и глобалног приступа, као и старог приступа, уколико 

прописивање техничких захтева и спровођење поступака оцене усаглашености 

производа нису регулисани посебним законима. Такође пружа правни оквир за 

утврђивање националних техничких прописа за производе који нису обухваћени 

хармонизованим законодавством на нивоу ЕУ. 

Ради уређења тржишта у погледу безбедности производа за које не постоје посебни 

технички прописи донет је Закон о општој безбедности производа („Службени гласник 

РС“, број 41/09). Овај закон је суштински усклађен са начелима и основним захтевима 

Директиве о општој безбедности производа (2001/95/ЕЗ) док потпуно преузима 

Директиву ЕЕЗ о обмањујућим производима (87/357/ЕЕЗ). 

 

4.1. Технички прописи за машине 

 

Поред општег правног оквира у области техничког законодавства, усклађивање 

националног законодавства са техничким законодавством ЕУ, односно доношење 

техничких прописа из области безбедности машина је такође у надлежности 

Министарства привреде. 

Правилник о безбедности машина, први пут је објављен у марту 2010. године у 

„Службеном гласнику РС“, број 13/10. Овим  Правилником је преузета  Директива 

http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/ZOTZ09.pdf?id=1
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/ZOTZ09.pdf?id=1
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2006/42/ЕЗ Европског парламента и Савета од 17. маја 2006. о машинама. У циљу даљег 

усклађивања са Директивом 2006/42/ЕЗ, као и изменама и допунама наведеним у 

Директиви 2009/127/ЕЗ, Министар  привреде је усвојио нови Правилник о безбедности 

машина који је објављен у „Службеном гласнику РС“ 58/16. 

Законска основа за усвајање овог Правилника је Закон о техничким захтевима за 

производе и оцењивању усаглашености („Службени  гласник РС“, број 36/09). 

Правилник је праћен списком српских стандарда из области безбедности машина који се 

ажурира у складу са списком (европских) хармонизованих стандарда објављеним у 

Службеном листу ЕУ. У службеном гласнику РС, број 22/17 од 12. марта 2017. године, 

објављен је нови Списак српских стандарда из области машина. Овим списком замењује 

се Списак српских стандарда из области машина од 14. априла 2015. године („Сл. гласник 

РС“ број 34/15).  

 

4.2. Технички прописи за електричну и електронску опрему  

Електрична и електронска опрема је обухваћена следећим техничким прописима:  

1. Правилником о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених 

граница напона („Службени гласник РС“, број 25/16) и  

2. Правилником о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, 

број 25/16).  

Оба правилника су у надлежности Министарства привреде - Сектор за квалитет и 

безбедност производа. 

Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница 

напона, усаглашен је са свим принципима и битним захтевима Директиве 2014/35/ЕУ 

Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. о електричној опреми намењеној 

за употребу у оквиру одређених граница напона. Правилник је праћен Списком српских 

стандарда из ове области који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих 

стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ. У „Службеном гласнику РС”, број 

http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/Spisak%20srpskih%20standarda%20iz%20oblasti%20ma%C5%A1ina%202017%20final%202.pdf?id=1009
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/25%2016%20Pravilnik%20LVD.pdf?id=1508
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/25%2016%20Pravilnik%20LVD.pdf?id=1508
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/25%2016%20Pravilnik%20EMC.pdf?id=1791
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/25%2016%20Pravilnik%20EMC.pdf?id=1791
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/LVD%20SPISAK%20STANDARDA%208%20jan%2018%20za%20sajt.docx?id=3460
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/LVD%20SPISAK%20STANDARDA%208%20jan%2018%20za%20sajt.docx?id=3460
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1/18 од 3. јануара 2018. године објављен је последњи ажурирани  списак српских 

стандарда из предметне области. 

Правилник о електромагнетској компатибилности („Службени гласник РС“, број 25/16) 

је објављен 9. марта 2016 године и усаглашен са свим принципима и битним захтевима 

Директиве 2014/30 ЕУ Европског Парламанета и Савета од 26 фебруара 2014 у вези са 

електромагнетском компатибилности. Током припреме овог правилника, поред 

директиве ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у области 

техничког законодавства, нарочито из Одлуке 768/2008 Европског парламента и Савета 

на заједничком оквиру за трговање производима. Правилник је праћен Списком српских 

стандарда из ове области који се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих 

стандарда који се објављује у Службеном листу ЕУ. У „Службеном гласнику РС”, број 

92/17 од 13. октобра 2017. године објављен је последњи ажурирани  списак српских 

стандарда из области електромагнетске компатибилности 

 

4.3. Технички проиписи из области личне заштитне опреме - ЛЗО  

 

За транспоновање и имплементацију Директиве 89/686/ЕЕЗ, односно доношење 

техничких прописа из области личне заштитне опреме надлежно је Министарство 

привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа. 

Ова област је уређена Правилником о личној заштитној опреми („Службени гласник РС“, 

број 100/11) који је усклађен са свим начелима и битним захтевима Директиве 

89/686/ЕЕЗ о личној заштитној опреми, као и њеним изменама из Директиве 93/68/ЕЕЗ, 

Директиве 93/95/ЕЕЗ и Директиве 96/58/ЕЕЗ. Приликом израде овог правилника, осим 

наведених директива ЕУ, узета су у обзир и решења из референтних прописа ЕУ у 

области техничког законодавства, а нарочито из Одлуке Европског парламента и Савета 

о заједничком оквиру за трговање производима број 768/2008.  

 

Правилник је праћен Списком српских стандарда из области личне заштитне опреме а 

последња верзија овог списка објављена је у „Сл. гласнику РС”, број 19/16. Овај списак 

http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/25%2016%20Pravilnik%20EMC.pdf?id=1791
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/LVD%20SPISAK%20STANDARDA%208%20jan%2018%20za%20sajt.docx?id=3460
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/LVD%20SPISAK%20STANDARDA%208%20jan%2018%20za%20sajt.docx?id=3460
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/Pravilnik%20o%20licnoj%20zastitnoj%20opremi.pdf?id=116
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/Pravilnik%20o%20licnoj%20zastitnoj%20opremi.pdf?id=116
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/article/19_16_LZOspisakstandarda.pdf?id=597
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се редовно ажурира у складу са списком хармонизованих стандарда објављеним у 

Службеном листу ЕУ. Министарство спроводи континуирано праћење законодавства ЕУ 

у овој области, па је у 2018. години планирано усклађивање са новом Уредбом ЕУ 425/ 

2016, која је са пуном применом у ЕУ почела од 2018. године. 

 

4.4. Технички прописи из области текстилних производа 

Министарство привреде је 2013. године у правни систем Републике. Србије преузело 

европску Уредбу за означавање и обележавање текстилних производа.  

Транспоновање и имплементација Уредбе ЕУ 1007/2011, односно доношење техничких 

прописа из области текстила, у надлежности је Министарства привреде - Сектор за 

квалитет и безбедност производа. 

Ова област је тренутно регулисана  Правилником о означавању и обележавању 

текстилних производа („Службени гласник РС“, број 1/14).  

Правилник је ступио на снагу 14. јануара 2014, а примењује се од 1. јула 2015. године и 

усклађен је са свим начелима и битним захтевима из Уредбе број 1007/2011 Европског 

парламента и Савета о називима текстилних влакана и означавању и обележавању 

сировинског састава текстилних производа, као и захтевима Уредбе Европске комисије 

број 286/2012 којом се допуњава Уредба број 1007/11 Европског парламента и Савета.  

 

4.5. Технички прописи из области обуће  

За транспоновање и имплементацију Директиве 94/11/ЕЗ надлежно је Министарство 

привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа. 

Ова област је тренутно регулисана Правилником о означавању обуће ("Службени 

гласник РС", број 1/14), који је ступио на снагу 14. јануара 2014, а примењује се од 1. јула 

2015. Правилник је усклађен са свим начелима и битним захтевима из Директиве 

94/11/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. марта 1994. о означавању материјала 

главних делова обуће. 

http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=540
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=540
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=541
http://www.tehnis.privreda.gov.rs/sw4i/download/files/cms/attach?id=541
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5. Инфраструктурa квалитета у Републици Србији 

5.1. Институционални оквир   

Стандардизација, метрологија, акредитација, оцењивање усаглашености и тржишни 

надзор чине најважније елементе националног система инфраструктуре квалитета. 

Надлежне институције у области  инфраструктуре квалитета  у Републици Србији су: 

• Министарство привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа, обавља 

послове у вези са техничким прописима, усклађивање закона у области слободног 

кретања роба у ЕУ; стратегије и развоја стандардизације, акредитације и метрологије; 

израде техничких прописа за индустријске непрехрамбене производе; именовање тела за 

оцењивање усаглашености производа са прописаним захтевима. Такође, Министарство 

привреде, Сектор за квалитет и безбедност производа, одговорно је за вођење Регистра 

именованих и овлашћених тела. 

• Институт за стандардизацију Србије (ИСС) је одговоран за развој и усвајање 

стандарда. ИСС је једино национално тело за стандардизацију у Републици Србији, које 

као правно лице послује у складу са прописима који уређују правни статус јавних 

служби. ИСС има статус европских националних организација за стандарде (NSB) у 

Европском институту за телекомуникационе стандарде (ETSI). ИСС је пуноправни члан 

Међународне организације за стандардизацију (ISO), пуноправни члан Међународне 

електротехничке комисије (IEC), пуноправни члан Европског комитета за 

стандардизацију (CEN) и пуноправни члан Европског комитета за стандардизацију у 

области електротехнике (CENELEC) 

• Дирекција за мере и драгоцене метале, орган управе у саставу Министарства 

привреде, обавља послове који се односе на: употребу законских мерних јединица, 

развој, остваривање, проглашавање и усавршавање еталона Републике Србије, 

обезбеђење метролошке следивости, испитивање претходно упакованих производа, 

спровођење метролошког надзора, оцењивање усаглашености мерила, израду 

метролошких прописа, обезбеђење метролошких информација, дистрибуцију времена и 

друге послове из области метрологије. 
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• Акредитационо тело Србије (АТС) је национално тело за акредитацију у Републици 

Србији, које је основала Република Србија. АТС је регистрован као установа. На питања 

оснивања, организације, положаја и делатности АТС-а примењују се одредбе закона 

којим се уређују јавне службе. Акредитацијом се утврђује компетентност тела за 

оцењивање усаглашености за обављање послова: испитивања (укључујући медицинске 

лабораторије); еталонирања; контролисања; сертификације производа; сертификације 

система менаџмента; сертификације особа; испитивања оспособљености (PT 

провајдери). 

Поред наведених институција, систем инфраструктуре квалитета у Републици Србији 

заокружују и сва министарства која у свом делокругу имају доношење и праћење 

примене техничких прописа, односно тржишни надзор, а свакако је важно поменути и 

активну улогу у области безбедности и квалитета производа коју имају Привредна 

комора Србије, стручна удружења и невладин сектор као крајњи коректив техничком 

законодавству и његовој примени у пракси. 

 

5.2. Именована тела за  МД, ЛВД, ЕМЦ и ЛЗО 

 

Министарство привреде - Сектор за квалитет и безбедност производа задужен је за 

именовање тела за оцењивање усаглашености када су у питању одабрани производи на 

основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености. 

Оцењивање усаглашености, као један од основних елемената националног система ИК, 

подразумева проверу да ли су производи (или системи, услуге односно процеси 

производње) усаглашени са захтевима прописа, стандарда и других спецификација. 

Од оцењивања усаглашености корист имају сви учесници на тржишту, почев од 

произвођача па до крајњег корисника производа или услуга. Тиме се јача поверење у 

безбедност и квалитет производа и услуга  и олакшава приступ међународном тржишту. 
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Оцењивање усаглашености обухвата различите активности од испитивања преко 

контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента или 

сертификације особља. 

Да би се обезбедило да се на тржиште и/или употребу стављају производи који 

испуњавају захтеве за безбедност и друге прописане техничке захтеве, за производе за 

које је то прописано, мора се извршити оцењивање усаглашености производа са тим 

захтевима, као вид контроле пре стављања производа на тржиште. 

Оцењивање усаглашености може бити обавезно, када је то прописано техничким 

прописом или добровољно ако се усаглашеност производа оцењује према стандарду или 

другим техничким спецификацијама. 

У складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености 

оцењивање усаглашености производа могу да спроводе произвођачи, именована ТОУ и 

органи државне управе, што се утврђује одређеним техничким прописом. Посебним 

законима могу се прописати и други субјекти који спроводе оцењивање усаглашености. 

Резултат спроведеног поступка оцењивања усаглашености је издавање прописане 

исправе о усаглашености и, када је то прописано, стављање прописаног (српског) знака 

усаглашености. Српски знак усаглашености је једина ознака којом се потврђује да је 

производ који се ставља на тржиште или употребу у Републици Србији, усаглашен са 

захтевима српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено његово 

стављање. 

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености утврдио је тзв. 

отворени приступ према коме надлежно министарство именује тела која задовоље 

прописане захтеве за вршење послова оцењивања усаглашености, на основу поднетог 

захтева. 

Захтеви које морају да испуне тел за оцењивање усаглашености да би била именована су 

утврђени у одговарајућим прописима, а један од  начина за доказивање компетентности 

је поред осталог и акредитација. , Предвиђено је да се оспособљеност, односно 
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компетентност тела за обављање послова оцењивања усаглашености може потврдити и 

на други начин. 

Однос између именованог тела и произвођача је уговорни однос и овде се не ради о 

изршавању јавне функције. С обзиром да се између произвођача и тела за оцењивање 

усаглашености успоставља уговорни однос, у погледу правних лекова, именовано тело 

мора унутар своје организације решавати притужбе на рад, а уколико произвођач цени 

да је оштећен кршењем одредаба уговора (нпр. неиздавањем или повлачењем 

сертификата), судска заштита му је доступна путем редовне грађанске парнице. 

У случају да надлежни министар утврди да тело више не испуњава прописане захтеве, 

или да не извршава своје обавезе прописана је могућност налагања спровођења 

корективних мера, а у крајњем случају привременог или трајног укидања решења о 

именовању.  

Начин именовања прописан је Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за 

оцењивање усаглашености ("Сл. гласник РС", број 98/09). 

Регистар именованих тела дат је на следећој интернет адреси: 

http://tehnis.privreda.gov.rs/infrastruktura-kvaliteta/Ocenjivanje-usaglasenosti/imenovanje-

tela-za-ocenjivanje-usaglasenosti.html  

6. Анализа индустрије у Р. Србији за одабране групе производа* 

Аанализа индустрије у Републици Србији извршена је за пет одабраних група производа, 

и то: 

1. Електрична и електронска опрема – Правилник о електричној опреми намењеној 

за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“, број 25/16) и 

Правилник о електромагнетској компатибилности(„Сл. гласник РС“, број 25/16) 

2. Машине - Правилник о безбедности машина („Сл. гласник РС“, број 58/16) 
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3. Лична заштитна опрема – Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник 

РС“, број 100/11) 

4. Текстилни производи - Правилник о означавању и обележавању текстилних 

производа („Сл. гласник РС“, број 1/14) 

5. Обућа - Правилник о означавању обуће („Сл. гласник РС“, број 1/14) 

У циљу анализе и одговарајућег поређења, 3 институције су доставиле актуелне податке. 

С обзиром на различите критеријуме разврставања у даљем тексту извршена је анализа 

према извору информација, и то: 

6.1 Републички завод за статистику 

6.2 Привредна комора Србије 

6.3 Министарство финансија – Управа царине 

6.1. Извор : Републички завод за статистику 

Подаци Републичког завода за статистику разврстани су према следећим критеријумима:  

I. шифра делатности, и  

 

II. територија која је подељена на следећи начин: 

 

1. Град Београд 

2. Регион Војводине 

3. Регион Шумадије и западне Србије 

4. Регион јужне и источне Србије 

5. Некласификовано по територији 
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У табели 1 је дат преглед посматраних група производа за територију Републике Србије 

категорисаних према наведеним групама производа израженим у хиљадама ЕУР према 

увезеним и извезеним количинама. Извршена је подела и анализа удела према групи 

производа који учествује у извозу односно увозу. 

Такође је извршено и поређење увоза у односу на извоз како би се приказале дефицитарне 

категорије производа. 

Из табеле 1, која се односи на податке о вредности укупног увоза и извоза, уочава се да 

је електрична и електронска опрема подједнако заступљена у увозу и извозу, и чини 

највећи удео у посматраним групама производа. Детаљнији приказ и анализа су дати у 

даљем тексту. 

ТАБЕЛА 1: ПОДАЦИ РЗС ЗА 2017. ГОДИНУ 

Група 

производа 

Извоз, 

x1000 € 
Удео, % 

Увоз, 

x1000 € 
Удео, % Напомена 

Електрична и 

електронска 

опрема 

1.404.595 42,00% 1.945.788 43,53% 

Постоји обавеза 

усаглашавања са 

техничким 

прописима 

Машине 778.823 23,29% 1.453.636 32,52% 

Постоји обавеза 

усаглашавања са 

техничким 

прописима 

Лична заштитна 

опрема 
526.882 15,75% 393.306 8,80% 

Постоји обавеза 

усаглашавања са 

техничким 

прописима 

Текстилни 

производи 
294.160 8,80% 109.328 2,45% 

Постоји обавеза 

усаглашавања са 
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техничким 

прописима 

Обућа 340.009 10,17% 567.810 12,70% 

Постоји обавеза 

усаглашавања са 

техничким 

прописима 

Укупно  3.344.469 100,00% 4.469.868 100,00%  

 

Подаци из табеле 1 су графички приказани на сликама од 1 до 3: 

СЛИКА 1 

 

Слика 1: Дијаграм вредности извоза по посматраним групама производа у односу на 

укупан извоз ових производа 
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Према слици 1, у структури извоза по посматраним групама производа, електрична и 

електронска опрема се извози у највећем проценту од 42%, затим машине 23%, лична 

заштитна опрема 16%, обућа 10% и текстилни производи 9%.  

СЛИКА 2 

 

Слика 2: Удео у укупном увозу посматраних производа  

Према слици 2, за посматране групе производа, електрична и електронска опрема се 

увози  у највећем проценту од 44%, затим машине 32%, лична заштитна опрема 9%, обућа 

13% и текстилни производи 2%. 

Сходно добијеним подацима из табеле 1, односно из слика 1 и 2, извршено је поређење 

вредности увоза и извоза према групи производа и детаљан приказ је дат на слици 3. 

СЛИКА 3. 
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Слика 3: Поређење увоза и извоза по групама производа 

Из слике 3, из датог поређења, се уочава да је увоз био заступљенији у следећим 

категоријама: 

- Електрична и електронска опрема 

- Машине 

- Обућа 

Код личне заштитне опреме и текстилних производа уочава се повећан ниво извоза. 

Подаци Републичког завода за статистику исказани су по територијалној заступљености, 

за 2017. годину. Територијална заступљеност је дата по управним окрузима: 

1. Град Београд 

2. Регион Војводине 

3. Регион Шумадије и западне Србије 
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4. Регион јужне и источне Србије 

5. Некласификовано по територији 

У табели 2 су приказани финансијски показатељи из 2017. године у функцији територије: 

Табела 2: ВРЕДНОСТ ИЗВОЗА ОДНОСНО УВОЗА У ОДНОСУ НА  ТЕРИТОРИЈУ 

Територија 
Извоз, 

x1000 € 

Удео у Р 

Србији, % 

Увоз, 

x1000 € 

Удео у Р 

Србији, % 

Град Београд 947.983 28,34% 2.142.655 47,94% 

Регион Војводине 1.216.485 36,37% 1.266.574 28,34% 

Регион Шумадије и 

западне Србије 
655.552 19,60% 564.339 12,63% 

Регион јужне и источне 

Србије 
523.453 15,65% 482.931 10,80% 

Некласификовано по 

територији 
1.001 0,03% 13.375 0,3% 

Графички приказ табеле 2 дат је на сликама 4 до 5. 

СЛИКА 4. 
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Слика 4: Дијаграм зависности извоза од територије 

Слика 4 графички приказује податке о процентима извоза по територијалној 

заступљености и то:  64% извоза је остварено са територије Града Београда и Региона 

Војводине, док остатак од 36% остварује преостали део територије,  од тога 20% у 

Региону Шумадије и западне Србије, а 16% на Региону јужне и источне Србије. 

СЛИКА 5. 

 

Слика 5: Дијаграм зависности увоза од територије 

Слика 5 приказује податке о процентима увоза по територијалној заступљености и то: 

76% увоза је остварено на територији Града Београда и Региона Војводине, док остатак 

од 24% остварује преостали део територије, од тога 13% у Региону Шумадије и западне 

Србије, а 11% на Региону јужне и источне Србије. 

У табели 3 је извршено разматрање укупног промета у зависности од  територије: 

Табела 3: Вредност промета у зависности од територије 

Територија Промет, x1000 € Удео у Р. Србији, % 
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Град Београд 3.090.638 39,55% 

Регион Војводине 2.483.059 31,78% 

Регион Шумадије и западне Србије 1.219.891 15,61% 

Регион јужне и источне Србије 1.006.384 12,88% 

Некласификовано по територији 14.376 0,18% 

 

СЛИКА 6. 

 

Слика 6: Дијаграм територијалне расподеле промета 

На слици 6 је дат приказ зависности вредности промета од територије из кога се 

закључује да се 71% укупног промета одвија на територији Града Београда и Војводине, 

док се 29% промета одвија на остатку територије Републике Србије. 

Како би се стекао визуелни податак о територији са највећим прометом  дат је приказ 

на слици 7, на мапи Републике Србије: 
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СЛИКА 7.  

 

Слика 7: Графички приказ промета на мапи Републике Србије 

На слици 7 су црвеном и плавом бојом назначени окрузи који бележе 71% промета 

разматраних производа што чини 42,86% територије округа Републике Србије. На 

остатку територије који чине 3 округа се одвија 29% промета.  

У тексту који следи приказана је расподела по групама производа за одређени регион.У 

табели 4 је дат приказ извоза односно увоза за Град Београд: 

 

 

 

 

 



   
 

напомена: подаци коришћени у овој анализи су преузети од Републичког завода за статистику, Управе 

царина и Привредне коморе Србије па Министарство привреде и GIZ не гарантују за тачност ових 

података.* 

 25 / 78 

 
  

 

Табела 4: Вредност извоза односно увоза за Град Београд 

Округ Група производа 
Извоз, 

x1000 € 
Удео, % 

Увоз, 

x1000 € 
Удео, % 

Г
р
ад

 Б
ео

гр
ад

 

Електрична и електронска 

опрема 
618.696 65,26% 1.089.052 50,83% 

Машине 134.164 14,15% 608.442 28,40% 

Лична заштитна опрема 59.641 6,29% 203.822 9,51% 

Текстилни производи 33.762 3,56% 168.214 7,85% 

Обућа 101.720 10,73% 73.125 3,41% 

Укупно: 947.983 100,00% 2.142.655 100,00% 
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СЛИКА 8.

Слика 8: Поређење увоза и извоза по групама производа за Град Београд 

Поређењем  података приказаних на слици 8 са подацима коришћеним за приказ на слици 

3  уочавамо да је расподела односа увоза-извоза за Град Београд другачија у односу на 

целину приказану на слици 3. Примећује се да је заступљенији увоз (у односу на извоз) 

свих категорија осим обуће. 

У табели 5 је дат приказ извоза односно увоза за Регион Војводине: 
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Табела 5: Вредност извоза односно увоза у Региону Војводине 

Округ Група производа Извоз, 

x1000 € 

Удео, % Увоз, 

x1000 € 

Удео, % 

Р
ег

и
о
н

 В
о
јв

о
д
и

н
е 

Електрична и електронска 

опрема 
372.613 30,63% 490.143 38,70% 

Машине 447.900 36,82% 520.790 41,12% 

Лична заштитна опрема 155.320 12,77% 92.750 7,32% 

Текстилни производи 188.119 15,46% 150.129 11,85% 

Обућа 52.533 4,32% 12.762 1,01% 

Укупно: 1.216.485 100,00% 1.266.574 100,00% 

 

СЛИКА 9. 

 

Слика 9: Поређење увоза и извоза по групама производа за Регион Војводине 
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На слици 9  се уочава да је за електричну и електронску опрему и машине већи увоз од 

извоза, док је за личну заштитну опрему, текстилне производе и обућу већи извоз. 

У табели 6 је дат приказ извоза односно увоза за Регион Шумадије и западне Србије: 

Табела 6: Вредност извоза односно увоза у Региону Шумадије и западне Србије 

Округ Група производа Извоз, 

x1000 € 

Удео, % Увоз, 

x1000 € 

Удео, % 

Р
ег

и
о
н

 Ш
у
м

ад
и

је
 и

 

за
п

ад
н

е 
С

р
б

и
је

 

Електрична и електронска 

опрема 
215.428 32,86% 150.532 26,67% 

Машине 125.421 19,13% 211.180 37,42% 

Лична заштитна опрема 185.017 28,22% 49.907 8,84% 

Текстилни производи 70.919 10,82% 147.365 26,11% 

Обућа 58.767 8,96% 5.355 0,95% 

Укупно: 655.552 100,00% 564.339 100,00% 

 

Графички приказ података из табеле 6, дат је на слици 10: 
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СЛИКА 10 

Слика 10: Поређење увоза и извоза по групама производа у Региону Шумадије и западне 

Србије 

На слици 10 се уочава да је већи извоз у односу на увоз следеће групе производа: за 

електричну и електронску опрему, лична заштитна средства и обућу. 

У табели 7 је дат приказ извоза односно увоза за Регион јужне и источне Србије: 

Табела 7: Вредност извоза односно увоза у Региону јужне и источне Србије 

Округ Група производа Извоз, 

x1000 € 

Удео, % Увоз, 

x1000 € 

Удео, % 

Р
ег

и
о
н

 ј
у
ж

н
е 

и
 

и
ст

о
ч

н
е 

С
р
б

и
је

 

Електрична и електронска 

опрема 
197.732 37,77% 212.374 43,98% 

Машине 70.595 13,49% 106.835 22,12% 

Лична заштитна опрема 126.793 24,22% 46.458 9,62% 

Текстилни производи 47.198 9,02% 99.273 20,56% 

Обућа 81.135 15,50% 17.991 3,73% 
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Укупно: 523.453 100,00% 482.931 100,00% 

 

СЛИКА 11. 

 

Слика 11: Поређење увоза и извоза по групама производа у Региону јужне и источне 

Србије 

На слици 11 се уочава да је у разматраном региону повећани тренд извоза личне заштитне 

опреме и обуће. 

У табели 8 је дат приказ извоза односно увоза за некласификовану територију: 

Табела 8: Вредност извоза односно увоза за некласификовану територију 

Округ Група производа Извоз, 

x1000 € 

Удео, % Увоз, 

x1000 € 

Удео, 

% 

Н
ек

л
ас

и
ф

и
к
о

в
ан

о
 п

о
 

те
р
и

то
р
и

ји
 Електрична и електронска 

опрема 
130 12,99% 3.687 27,57% 

Машине 742 74,13% 6.391 47,78% 

Лична заштитна опрема 112 11,19% 368 2,75% 
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106835

46458

99273

17991

Извоз, x1000 € Увоз, x1000 €
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Текстилни производи 11 1,10% 2.833 21,18% 

Обућа 6 0,60% 96 0,72% 

Укупно: 1.001 100,00% 13.375 100% 

На слици 12 дат је графички приказ података из табеле 8: 

СЛИКА 12. 

 

Слика 12: Поређење увоза и извоза по групама производа за некласификовану 

територију 

6.2. Извор: Привредна комора Србије 

Према достављеним подацима из ПКС разврставање је извршено на следећи начин: 

6.2.1 Број привредних друштава разврстаних према одабраним шифрама делатности и 

према регионима; 

6.2.2 Извоз производа према тарифним ознакама и према регионима; 
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6.2.3 Увоз производа према тарифним ознакама и према регионима; 

6.2.4 Преглед производње разврстаних по групама производа. 

 

6.2.1 Број привредних друштава разврстаних према одабраним шифрама делатности и 

према регионима; 

Вредносни подаци су приказани у ЕУР, а период је јан-дец. 2017. године. 

Критеријуми за разврставање производа су шифра делатности и тарифни број, приказ дат 

у табели 9: 

Табела 9: Критеријуми разврставања 

ПРОИЗВОД ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ ТАРИФНИ БРОЈ 

Електрична и 

електронска опрема 

26.20, 26.40, 27.11, 27.31, 27.32, 

27.33, 27.40, 27.51, 27.90 

46.43, 46.51, 46.52 

7312; 7315; 8415; 8418-8422; 8450-

8453; 8501; 8508-8510; 8514-8516; 

8518-8519; 8521;8528; 8531; 8536-

8537; 8539; 8543; 8544; 9207; 9405 

Машине 28.12, 28.13, 28.22, 28.23, 28.24, 

28.29, 28.30, 28.41, 28.49, 28.92, 

28.93, 28.94, 28.95, 28.96, 28.99 

46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.69 

8414; 8425-8430; 8432-8447; 8454-

8465; 8467-8468; 8470-8472; 8474-

8479; 8486; 9024 

Лична заштитна 

опрема 

14.12 9004; 9020; 9021 10 10 00; 3926 20 00 

00; 4015 

Текстилни прозводи 13.10, 13.91, 13.92, 13.93, 13.94, 

13.95, 13.96, 13.99 

14.11, 14.13, 14.14, 14.19, 14.20, 

14.31, 14.39 

15.11, 15.12 

46.41, 46.42 

Главе 50-64; глава 66; 4203; 

Обућа 15.20 Глава 65 

 

У табели 10 је дат преглед броја привредних друштава у зависности од категорије 

производа и шифре делатности за територију Р Србије: 
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Табела 10: Зависност категорије производа од шифре делатности-броја привредних 

друштава 

Група производа 
Број привредних 

друштава 
Удео, % Шифра делатности 

Електрична и 

електронска 

опрема 

1.958 24,18% 

26.20, 26.40, 27.11, 

27.31, 27.32, 27.33, 

27.40, 27.51, 27.90 

46.43, 46.51, 46.52 

Машине 1.879 23,21% 

28.12, 28.13, 28.22, 

28.23, 28.24, 28.29, 

28.30, 28.41, 28.49, 

28.92, 28.93, 28.94, 

28.95, 28.96, 28.99 

Лична заштитна 

опрема 
126 1,56% 

46.61, 46.62, 46.63, 

46.64, 46.69 

Текстилни 

производи 
3.808 47,04% 

14.12 

Обућа 325 4,01% 

13.10, 13.91, 13.92, 

13.93, 13.94, 13.95, 

13.96, 13.99 

Укупно  8.096 100,00%  

 

На слици 13 дат је графички приказ података из табеле 10: 
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СЛИКА 13. 

 

 

Слика 13: Графички приказ  категорије производа са  шифрама делатности 

На слици 13 уочава се да је највећи број привредних друштава из групе текстилних 

производа, затим следе привредна друштва из групе електричне и електронске опреме, 

машине, обуће и личне заштитеа опреме посматрано на целокупној територији 

Републике Србије. 

Детаљнији преглед је дат у табели 11, разврстано по групи производа и региону: 

 

Електрична и 

електронска опрема; 

1958; 24%

Машине; 1879; 23%

Лична заштитна 

опрема; 126; 2%

Текстилни 

производи; 3808; 

47%

Обућа; 325; 4%

Електрична и електронска опрема Машине

Лична заштитна опрема Текстилни производи

Обућа
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Табела 11: Разврставање према региону – број привредних друштава 

Група 

производа 

Град 

Београд 

Регион Шумадије 

и западне Србије 

Регион јужне и 

источне Србије 

Регион 

Војводине 
КИМ 

Електрична и 

електронска 

опрема 

978 251 230 485 14 

Машине 714 327 206 625 7 

Лична 

заштитна 

опрема 

34 46 18 26 2 

Текстилни 

производи 
1.643 822 504 818 21 

Обућа 90 66 89 78 2 

Укупно  3.459 1.512 1.047 2.032 46 

 

Графички приказ података из табеле 11 је дат на слици 14: 
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СЛИКА 14 

 

Слика 14: Графички приказ броја привредних друштава по региону у зависности од 

групе производа 

На слици 14 је дат графички приказ података из табеле 11. Из слике 14 се закључује да 

се највећи број привредних друштва без обзира на групу производа налази на територији 

Града Београда, а затим на Региону Војводине.  

У даљем тексту се неће разматрати подаци са територије Косова и Метохије. 

На слици 15 дат је приказ расподеле по регионима искључујући податке са КИМ. 
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СЛИКА 15. 

 

Слика 15: Графички приказ расподеле привредних друштава по регионима 

 

Из графичког приказа на слици 15 закључује се да се доминантан број привредних 

друштава налази на територији Града Београда, следи Регион јужне и источне Србије, 

Регион Војводине, а са најмањим бројем привредних друштава је Регион Шумадије и 

западне Србије.  

 

На слици 16 приказан је преглед расподеле привредних друштава по регионима 

Републике Србије: 

 

 

 

 

 

 

Град Београд; 

3459; 43%

Регион Шумадије и 

западне Србије; 

1512; 19%

Регион јужне и 

источне Србије; 

1047; 13%

Регион 

Војводине; 

2032; 25%

Other; 3079; 38%

Град Београд Регион Шумадије и западне Србије

Регион јужне и источне Србије Регион Војводине
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СЛИКА 16. 

 

 

Слика 16: Графички приказ расподеле привредних друштава по регионима на мапи 

републике Србије 

У даљем тексту биће дати детаљнији прикази по регионима.  

СЛИКА 17. 

 

Електрична и 

електронска опрема; 

978; 28%

Машине; 714; 21%

Лична заштитна 

опрема; 34; 1%

Текстилни 

производи; 1643; 47%

Обућа; 

90; 3%
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Слика 17: Приказ структуре учешћа привредних друштава према групи производа у 

Граду Београду 

На слици 17 уочљив је доминантан положај привредних друштава  у делу текстилних 

производа, затим електричне и електронске опреме, па машина, док су остале категорије 

скоро занемарљиве. 

СЛИКА 18. 

 

 

Слика 18: Приказ структуре привредних друштава по групама производа у региону 

Шумадије и западне Србије 

 

На слици 18 уочава се сличан тренд расподеле привредних друштава по категоријама као 

и у Граду Београду. Доминатан број заузимају привредна друштва из области текстилних 

производа. 

Расподела привредних друштава у региону јужне и источне Србије дата је на слици 19: 
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СЛИКА 19. 

 

Слика 19: Приказ структуре привредних друштава по групама производа у региону 

јужне и источне  Србије 

 

Према дијаграму на слици 19 уочава се сличан тренд расподеле привредних друштава 

као и у Граду Београду. 

Расподела привредних друштава по групама производа у региону Војводине приказана 

је на слици 20: 
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Текстилни 

производи; 504; 48%
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СЛИКА 20. 

 

Слика 20: Приказ структуре привредних друштава за групе производа у региону 

Војводине 

На сликама 15 до 20 уочава се слична расподела привредних друштава према 

посматраним категоријама производа. 

Узимајући у обзир достављение податке из ПКС, извршена је анализа извоза према 

тарифним бројевима и регионима. 
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6.2.2 и 6.2.3  Извоз  и увоз производа према тарифним ознакама и према регионима; 

Табела 12: Подаци ПКС за 2017. годину 

Група производа Извоз, РСД Извоз, € Удео, % Напомена 

Електрична и 

електронска опрема 
1.728.660.075 14.591.210 54,04% 

Исказане вредности 

прерачунате су 

према средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 РСД 

Машине 375.712.335 3.171.299 11,75% 

Лична заштитна 

опрема 
4.213.682 35.567 0,13% 

Текстилни производи 1.086.645.379 9.172.116 33,97% 

Обућа 3.508.045 29.611 0,11% 

Укупно  3.198.739.516 26.999.803 100,00% 

 

Група производа Увоз, РСД Увоз, € Удео, % Напомена 

Електрична и 

електронска опрема 
1.173.043.888 9.901.386 38,37% 

Исказане вредности 

Прерачунате су 

према средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 РСД 

Машине 866.941.539 7.317.648 28,36% 

Лична заштитна 

опрема 
12.340.564 104.163,8 0,40% 

Текстилни производи 1.000.384.861 8.444.012 32,72% 

Обућа 4.731.907 39.940,91 0,15% 

Укупно  3.057.442.759 25.807.150 100,00% 

 

Подаци из табеле 12 су графички приказани на сликама 21 и 22: 
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СЛИКА 21. 

Слика 21: Дијаграм произвођача класификованих према извозу и групи производа 

 Слика 21 приказује да доминантну групу производа у извозу чине  електрична и 

електронска опрема, затим следе текстилни производи, па машине, док су лична 

заштитна опрема и обућа занемарљиве категорије. 

СЛИКА 22 

 

Електрична и 

електронска 

опрема; 14591210; 

54%

Машине; 3171299; 

12%

Лична заштитна 

опрема; 35567; 0%

Текстилни 

производи; 

9172116; 34%

Обућа; 29611; 0%

Електрична и електронска опрема Машине Лична заштитна опрема Текстилни производи Обућа

Електрична и 

електронска опрема; 

9901386; 38%

Машине; 7317648; 28%

Лична заштитна 

опрема; 104163,8; 1%

Текстилни производи; 

8444012; 33%

Обућа; 39940,91; 0%

Електрична и електронска опрема Машине Лична заштитна опрема Текстилни производи Обућа
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Слика 22: Дијаграм произвођача класификованих према увозу и групи производа 

 

Слика 22 приказује да доминантну групу производа у увозу чине електрична и 

електронска опрема, затим следе текстилни производи и машине. 

У складу са сликом 21 и 22 и табелом 12 дат је упоредни приказ на слици 23: 

СЛИКА 23. 

 

Слика 23: Поређење увоза и извоза по групама производа 

Из графичког приказа података са слике 23 уочава се да је увоз већи од извоза за групе 

производа електричне и електронске опреме и текстилних производа. 

 

 

 

 

 

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000

Електрична и 

електронска 

опрема

Машине Лична 

заштитна 

опрема

Текстилни 

производи

Обућа

14591210

3171299
35567

9172116

29611

9901386

7317648

104163,8

8444012

39940,91

Извоз Увоз



   
 

напомена: подаци коришћени у овој анализи су преузети од Републичког завода за статистику, Управе 

царина и Привредне коморе Србије па Министарство привреде и GIZ не гарантују за тачност ових 

података.* 

 45 / 78 

 
  

 

 

У табели 13 је дат приказ извоза у зависности од територије: 

 

Табела 13: Вредност извоза у зависности од територије 

Територија Извоз, РСД Извоз, € Удео, % Напомена 

Град Београд 626.622.753 5.289.174 19,59% Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Регион Војводине 1.122.126.787 9.471.606 35,08% 

Регион Шумадије и 

западне Србије 783.959.717 6.617.218 24,51% 

Регион јужне и источне 

Србије 665.305.721 5.615.688 20,80% 

Некласификовано по 

територији 
724.537 6.116 0,02% 

 

Територија Увоз, РСД Увоз, € Удео, % Напомена 

Град Београд 1.320.316.380 11.144.478 43,18% Исказане 

вредности 

Прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Регион Војводине 871.185.300 7.353.469 28,49% 

Регион Шумадије и 

западне Србије 475.075.481 4.010.000 15,54% 

Регион јужне и источне 

Србије 381.932.083 3.223.798 12,49% 

Некласификовано по 

територији 

8.933.515 75.405,68 0,29% 

 

На сликама 24 и 25 дати су графички прикази табеле 13. 

 



   
 

напомена: подаци коришћени у овој анализи су преузети од Републичког завода за статистику, Управе 

царина и Привредне коморе Србије па Министарство привреде и GIZ не гарантују за тачност ових 

података.* 

 46 / 78 

 
  

 

 

 

СЛИКА 24. 

 

Слика 24: Дијаграм зависности вредности извоза по територијаном принципу  

Као што се види са слике 24, учешће извоза са територије Града Београда и Региона 

Војводине је 55%, док за остале регионе заједно учешће извоза износи 45%, од тога је 

удео Региона Шумадије и западне Србије 24%, а Региона јужне и источне Србије 21%. 
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СЛИКА 25. 

 

Слика 25: Дијаграм вредности увоза према територијалној расподели 

Према графичком приказу на слици 25 се закључује да је увоз остварен на територији 

Града Београда и Региона Војводине 72%, док је за остале регионе заједно учешће увоза  

28%, од тога 16% у Региону Шумадије и западне Србије, а 12% у Региону јужне и источне 

Србије. 

У табели 14 је извршено разматрање укупног промета у зависности од  територије: 
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Табела 14: Вредност промета у зависности од територије 

Територија Промет, € Удео у Р Србији, % 

Град Београд 16.433.652 31,12% 

Регион Војводине 16.825.075 31,86% 

Регион Шумадије и 

западне Србије 10.627.218 20,12% 

Регион јужне и источне 

Србије 8.839.486 16,74% 

Некласификовано по 

територији 81.521,68 0,15% 

 

СЛИКА 26. 

 

Слика 26: Дијаграм зависности вредности промета од територије 
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На слици 26 је дат приказ зависности вредности промета од територије, при чему се 63% 

укупног промета одвија на територији Града Београда и Војводине, 37% промета се 

одвија на остатку територије Републике Србије. 

Како би стекао визуелни податак о територијалној расподели , дат је приказ на слици 27  

мапе Републике Србије: 

СЛИКА 27. 

 

Слика 27: Графички приказ финансијских показатеља извоза на мапи Р Србије 

На слици 27 црвеном бојом је обојена територија Војводине која учествује у укупном 

извозу са  35%, плавом бојом обележена је територија Града Београда са 20% извоза, док 

је остатак територије обележен другим бојама и учествује у укупном извозу са 45%. 

У табели 15 је дат приказ извоза односно увоза за Град Београд: 
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Табела 15: Вредност извоза односно увоза за Град Београд 

Округ Група производа Извоз, РСД Извоз, € Удео, % Напомена 

Г
р
ад

 Б
ео

гр
ад

 

Електрична и 

електронска опрема 313.938.385 2.649.880 50,10% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на 

дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 122.484.131 1.033.860 19,55% 

Лична заштитна 

опрема 1.462.843 12.348 0,23% 

Текстилни производи 186.233.312 1.571.951 29,72% 

Обућа 2.504.082 21.136 0,40% 

Укупно: 

626.622.753 5.289.174 100,00% 

 

Група производа Увоз, РСД Увоз, € Удео, % Напомена 

Електрична и 

електронска опрема 491.656.315 4.149.955 37,24% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на 

дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 417.836.732 3.526.861 31,65% 

Лична заштитна 

опрема 9.033.868 76.253 0,68% 

Текстилни производи 397.946.716 3.358.974 30,14% 

Обућа 3.842.750 32.436 0,29% 

Укупно: 

1.320.316.380 11.144.478 100,00% 
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СЛИКА 28. 

 

Слика 28: Поређење увоза и извоза по групама производа за Град Београд 

На слици 28 се  уочава да је за све групе производа забележен већи увоз од извоза, при 

чему доминантне групе чине: електрична и електронска опрема, машине и текстилни 

производи.  

У табели 16 је дат приказ извоза за Регион Војводине: 
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Табела 16: Вредност извоза односно увоза у Региону Војводине 

Округ Група производа Извоз, РСД Извоз, € Удео, % Напомена 

Р
ег

и
о
н

 В
о
јв

о
д
и

н
е 

Електрична и 

електронска опрема 632.975.044 5.342.792 56,41% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 146.026.055 1.232.571 13,01% 

Лична заштитна 

опрема 1.443.600 12.185,09 0,13% 

Текстилни производи 341.226.976 2.880.216 30,41% 

Обућа 455.112 3.841,493 0,04% 

Укупно: 
1.122.126.787 9.471.606 100,00% 

 

Група производа Увоз, РСД Увоз, € Удео, % Напомена 

Електрична и 

електронска опрема 386.233.840 3.260.108 44,33% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 254.086.252 2.144.682 29,17% 

Лична заштитна 

опрема 2.208.490 18.641,34 0,25% 

Текстилни производи 228.374.789 1.927.658 26,21% 

Обућа 281.927 2.379,679 0,03% 

Укупно: 
871.185.298 7.353.469 100,00% 
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СЛИКА 29. 

 

Слика 29: Поређење увоза и извоза по групама производа за Регион Војводине 

Према подацима графички приказаним на слици 29 уочава се да је извоз већи од увоза за 

две групе производа и то у групи електричне и електронске опреме и текстилних 

производа. 

У табели 17 је дат приказ извоза односно увоза за Регион Шумадије и западне Србије: 
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Табела 17: Вредност извоза односно увоза за Регион Шумадије и западне Србије 

Округ Група производа Извоз, РСД Извоз, € Удео, % Напомена 

Р
ег

и
о
н
 Ш

ум
а
д

и
је

 и
 з

а
п
а
д

н
е 

С
р
б
и
је

 

Електрична и 

електронска опрема 407.670.517 3.441.050 52,00% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 55.626.575 469.530,7 7,10% 

Лична заштитна 

опрема 1.066.415 9.001,356 0,14% 

Текстилни производи 319.095.861 2.693.413 40,70% 

Обућа 500.348 4.223,319 0,06% 

Укупно: 
783.959.716 6.617.218 100,00% 

 

Група производа Увоз, РСД Увоз, € Удео, % Напомена 

Електрична и 

електронска опрема 129.080.650 1.089.539 27,17% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 140.042.056 1.182.062 29,48% 

Лична заштитна 

опрема 763.319 6.442,995 0,16% 

Текстилни производи 204.781.154 1.728.509 43,10% 

Обућа 408.302 3.446,38 0,09% 

Укупно: 
475.075.481 4.010.000 100,00% 
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СЛИКА 30. 

 

Слика 30: Поређење увоза и извоза по групама производа у Региону Шумадије и западне 

Србије 

На слици 30 се уочава да је вредност оствареног извоза за електричну и електронску 

опрему и текстилне производе већа од вредности увоза. 

У табели 18 је дат приказ извоза односно увоза за Регион јужне и источне Србије: 
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Табела 18: Вредност извоза односно увоза у Региону јужне и источне Србије 

Округ Група производа Извоз, РСД Извоз, € Удео, % Напомена 

Р
ег

и
о
н
 ј

уж
н
е 

и
 и

ст
о
ч
н
е 

С
р
б
и
је

 

Електрична и 

електронска опрема 374.014.367 3.156.967 56,22% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 51.022.800 430.671,4 7,67% 

Лична заштитна 

опрема 240.093 2.026,568 0,04% 

Текстилни производи 239.980.253 2.025.616 36,07% 

Обућа 48.207 406,9039 0,01% 

Укупно: 
665.305.720 5.615.688 100,00% 

 

Група производа Увоз, РСД Увоз, € Удео, % Напомена 

Електрична и 

електронска опрема 163.893.033 1.383.382 42,91% 

Исказане 

вредности 

прерачунате 

су према 

средњем 

курсу на дан 

31.12.2017: 

118,4727 

РСД 

Машине 50.905.754 429.683,4 13,33% 

Лична заштитна 

опрема 314.525 2.654,831 0,08% 

Текстилни производи 166.631.808 1.406.500 43,63% 

Обућа 186.962 1.578,102 0,05% 

Укупно: 
381.932.082 3.223.798 100,00% 
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СЛИКА 31. 

 

Слика 31: Поређење извоза и увоза  по групама производа у Региону јужне и источне 

Србије 

На слици 31 се уочава да је у разматраном региону повећан тренд извоза за електричну 

и електронску опрему и текстилне производе. 

6.2.4 Преглед производње по групама производа 

ПКС је доставила податке који се односе на производњу посматраних група производа 

за 2017. годину. Подаци о произведеним количинама, залихама и реализацији на нивоу 

производа прикупљају се на месечном нивоу  са циљем да се обезбеде подаци који служе 

за израчунавање агрегатних статистичких показатеља, као што су индекси физичког 

обима индустријске производње, индекси залиха, индекси реализације индустријских 

производа за ниво индустрије–укупно, сектора, области, грана и индустријских 
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групација према економској намени. Стога, подаци о произведеним количинама на нивоу 

производа не представљају укупно остварену производњу посматраног производа у 

извештајном месецу. 

Основни документ на основу кога се прикупљају подаци за ниво производа јесте 

Номенклатура индустријских производа за Месечно истраживање индустрије. У 

наведеној номенклатури сваки производ је одређен шифром, описом производа или 

индустријске услуге и шифром, описом јединице мере у којој треба приказати тражене 

податке. 

Месечним истраживањем индустрије прате се „укупна“ и „услужна“ производња. Под 

укупном производњом подразумева се збир сопствене производње (производња oд 

сировина које су власништво привредног друштва које обавља производњу) и услужне 

производње (произвођач није власник производа, већ само врши производну услугу). За 

„укупну“ производњу могуће шифре јединице мере су 1, 2 и 3 (уз сваки производ у 

Номенклатури постоје једна, две или три јединице мере у којима треба изразити његову 

производњу). Ако за производ постоји „услужна“ производња, онда се она изражава у 

истим јединицама мере као и „укупна“ за производ, само што су тада шифре јединице 

мере за „услужну“ производњу 4, 5 и 6. (шифре за јединице мере су дате у Прилогу 2) 

У случају да је производњу посматраног производа приказао само један произвођач, тада 

подаци за ниво производа нису приказани. 
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Табела 19: Остварена производња у 2017-ој години 

Инд-1   Индустријски производи  - остварена производња у 2017-ој години 

Република Србија (без података за АП Косово и Метохију)  

 

Шифра   

производа 
Назив Мера 

Оств. 

Произв. 

13106103 Памучно предиво од чешљаних влакана 1 t 367 

13108102 Остала синтетичка влакна, прерађена али непредена 1 t 939 

13108102 Остала синтетичка влакна, прерађена али непредена 1 t 939 

13108105 
Вишежично или каблирано предиво од полиестерског 

филамента 
1 t 185 

13108105 
Вишежично или каблирано предиво од полиестерског 

филамента 
1 t 185 

13911101 Плетене и кукичане тканине од памука 1 t 109 

13911101 Плетене и кукичане тканине од памука 2 хиљ.m² 602 

13921201 Постељно рубље 1 хиљ.m² 361 

13921201 Постељно рубље 2 хиљ.ком. 59 

13921301 Стоно рубље (стољњаци, салвете и др.) 1 хиљ.m² 147 

13921301 Стоно рубље (стољњаци, салвете и др.) 2 хиљ.ком. 142 

13921401 Тоалетно и кухињско рубље (убруси, кухињске крпе и др.) 1 хиљ.m² 275 

13921401 Тоалетно и кухињско рубље (убруси, кухињске крпе и др.) 2 хиљ.ком. 77 

13922902 
Остали непоменути готови текстилни производи за унутрашње 

опремање простора 
1 kg 2095675 

13922902 
Остали непоменути готови текстилни производи за унутрашње 

опремање простора 
2 ком. 16910315 

13922905 Јоргани, перине 1 хиљ.m² 44 

13922905 Јоргани, перине 2 хиљ.ком. 21 

13922906 Јастуци 1 хиљ.m² 299 

13922906 Јастуци 2 хиљ.ком. 118 

13922907 Пресвлаке за седишта од текстила 1 ком. 4224090 



   
 

напомена: подаци коришћени у овој анализи су преузети од Републичког завода за статистику, Управе 

царина и Привредне коморе Србије па Министарство привреде и GIZ не гарантују за тачност ових 

података.* 

 60 / 78 

 
  

 

13931201 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани 1 хиљ.m² 1236 

13931201 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани 2 t 2471 

13931201 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, ткани 3 ком. 426055 

13931301 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, тафтовани 1 хиљ.m² 2777 

13931301 Теписи и остали текстилни прекривачи за под, тафтовани 2 t 6110 

13931901 Теписи и прекривачи за под, од филца 1 хиљ.m² 1988 

13931901 Теписи и прекривачи за под, од филца 2 t 2187 

13951001 Тканине и предмети од нетканог текстила, осим одеће 1 t 5940 

13951001 Тканине и предмети од нетканог текстила, осим одеће 2 хиљ.m² 2881 

13961701 Траке 1 t 45 

13991301 Филц, импрегнисан, превучен или ламиниран 1 t 623 

14121101 
Комплети, јакне и сакои, за мушкарце и дечаке, радни и 

професионални 
1 хиљ.ком. 249 

14123001 Остала радна одећа 1 хиљ.ком. 1493 

14123001 Остала радна одећа 4 хиљ.ком. 1409 

14131203 
Мушке панталоне (укључујући и кратке), од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 130 

14131301 
Женски капути, мантили и пелерине, од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 46 

14131402 
Женске јакне,  сакои и прслуци, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 119 

14131402 
Женске јакне,  сакои и прслуци, од плетених или кукичаних 

материјала 
4 хиљ.ком. 10 

14131403 Женске хаљине, од плетених или кукичаних материјала 1 хиљ.ком. 68 

14131404 
Женске сукње и сукње-панталоне, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 12 

14131405 
Женске панталоне (укључујући и кратке), од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 155 

14132101 
Мушки капути,  мантили и пелерине, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 2 

14132301 
Мушке јакне,  сакои и прслуци, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 251 

14132301 
Мушке јакне,  сакои и прслуци, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
4 хиљ.ком. 147 

14132302 
Дечачке јакне, сакои и прслуци, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 12 

14132401 
Мушке панталоне (укључујући и кратке), осим од плетених 

или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 1154 
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14132402 
Дечачке панталоне (укључујући и кратке), осим од плетених 

или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 138 

14133101 
Женски капути, мантили и пелерине, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 52 

14133301 
Женске јакне, сакои и прслуци, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 158 

14133301 
Женске јакне, сакои и прслуци, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
4 хиљ.ком. 52 

14133302 
Јакне, сакои и прслуци за девојчице, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 11 

14133401 Женске хаљине, осим од плетених или кукичаних материјала 1 хиљ.ком. 661 

14133402 
Женске сукње и сукње-панталоне, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 306 

14133403 
Хаљине за девојчице, осим од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 28 

14133404 
Сукње и сукње-панталоне за девојчице, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 14 

14133501 
Женске панталоне (укључујући и кратке), осим од плетених 

или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 383 

14133502 
Панталоне за девојчице (укључујући и кратке), осим од 

плетених или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 14 

14141201 
Мушке и дечачке гаће од памука, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 161 

14141202 
Мушке и дечачке гаће од осталих материјала, од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 161 

14141203 
Мушке и дечачке поткошуље и мајице, од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 741 

14141204 
Мушке и дечачке пиџаме, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 47 

14141301 
Женске блузе и кошуље, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 294 

14141402 
Гаћице од памука, за жене и девојчице, од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 125 

14141403 
Гаћице од осталих материјала, за жене и девојчице, од 

плетених или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 399 

14141404 
Поткошуље и мајице, за жене и девојчице, од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 166 

14141405 
Спаваћице и пиџаме, за жене и девојчице, од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 46 

14142101 Мушке кошуље, осим од плетених или кукичаних материјала 1 хиљ.ком. 116 

14142102 Дечачке кошуље, осим од плетених или кукичаних материјала 1 хиљ.ком. 22 

14142201 
Мушке и дечачке гаће од памука, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 1082 

14142201 
Мушке и дечачке гаће од памука, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
4 хиљ.ком. 928 

14142203 
Мушке и дечачке поткошуље и мајице, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 1112 
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14142301 
Женске блузе и кошуље, осим од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 623 

14142302 
Блузе и кошуље за девојчице, осим од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 4 

14142401 
Комбинезони и подсукње,  за жене и девојчице, осим од 

плетених или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 2 

14142402 
Гаћице од памука, за жене и девојчице, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 8668 

14142402 
Гаћице од памука, за жене и девојчице, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
4 хиљ.ком. 942 

14142403 
Гаћице од осталих материјала, за жене и девојчице, осим од 

плетених или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 1364 

14142404 
Поткошуље и мајице, за жене и девојчице, осим од плетених 

или кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 7504 

14142501 Грудњаци 1 хиљ.ком. 4829 

14142501 Грудњаци 4 хиљ.ком. 304 

14142502 Мидери (корсети) 1 хиљ.ком. 123 

14191101 
Одећа и прибор за одећу за бебе, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 100 

14191203 
Остала мушка спортска одећа, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 186 

14191205 
Остала женска спортска одећа, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 206 

14191901 
Мараме, шалови и сл. производи, од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 21 

14192101 
Одећа и прибор за одећу за бебе, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 374 

14192102 Пелене, осим од плетених или кукичаних материјала 1 хиљ.ком. 47 

14192201 Тренерке, осим од плетених или кукичаних материјала 1 хиљ.ком. 25 

14192205 
Остала женска спортска одећа, осим од плетених или 

кукичаних материјала 
1 хиљ.ком. 1283 

14192208 
Купаће гаће и костими, осим од плетених или кукичаних 

материјала 
1 хиљ.ком. 219 

14194202 Капе и берете свих врста 1 хиљ.ком. 107 

14311001 Хула-хоп чарапе, памучне 1 хиљ.пари 748 

14311003 Хула-хоп чарапе, од синтетичког предива 1 хиљ.пари 218894 

14311003 Хула-хоп чарапе, од синтетичког предива 4 хиљ.пари 53844 

14311007 Дуге чарапе, од синтетичког предива, плетене или кукичане 1 хиљ.пари 1602 

14311009 Доколенице, памучне, плетене или кукичане 1 хиљ.пари 923 

14311010 Доколенице, вунене, плетене или кукичане 1 хиљ.пари 243 
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14311011 Доколенице, од синтетичког предива, плетене или кукичане 1 хиљ.пари 41367 

14311011 Доколенице, од синтетичког предива, плетене или кукичане 4 хиљ.пари 14453 

14311013 Сокне,  памучне, плетене или кукичане 1 хиљ.пари 5129 

14311014 Сокне, вунене, плетене или кукичане 1 хиљ.пари 1087 

14311015 Сокне, од синтетичког предива, плетене или кукичане 1 хиљ.пари 28695 

14311015 Сокне, од синтетичког предива, плетене или кукичане 4 хиљ.пари 1985 

14391001 
Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени или 

кукичани од памука 
1 хиљ.ком. 18 

14391004 
Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени или 

кукичани од мешавине синтетичког и осталих предива 
1 хиљ.ком. 231 

14391004 
Џемпери, пуловери, прслуци и сл. производи, плетени или 

кукичани од мешавине синтетичког и осталих предива 
4 хиљ.ком. 201 

15113104 
Цела штављена говеђа кожа и кожа копитара, обрађена након 

штављења за остале намене 
1 хиљ.m² 918 

15113104 
Цела штављена говеђа кожа и кожа копитара, обрађена након 

штављења за остале намене 
2 t 1103 

15121202 
Ташне за акта и др. ташне од коже и од коже са др. 

материјалима 
1 ком. 66677 

15121203 
Путни сетови, новчаници и остали галантеријски производи за 

ношење у ручној торби од коже и од коже са др. материјалима 
1 ком. 55934 

15121301 
Каишеви и наруквице за ручне часовнике и њихови делови, од 

коже и вештачке коже 
1 хиљ.ком. 36 

15121905 Остали производи од коже 1 ком. 15187 

15201102 Рударске гумене чизме 1 хиљ.пари 92 

15201102 Рударске гумене чизме 1 хиљ.пари 92 

15201103 Радничке гумене чизме 1 хиљ.пари 341 

15201103 Радничке гумене чизме 1 хиљ.пари 341 

15201111 
Остала обућа од гуме или пластичних маса (осим спортске и 

заштитне) 
1 хиљ.пари 396 

15201111 
Остала обућа од гуме или пластичних маса (осим спортске и 

заштитне) 
1 хиљ.пари 396 

15201301 Мушке кожне ципеле и чизме с кожним ђоном 1 хиљ.пари 60 

15201304 Женске кожне ципеле и чизме с гуменим или другим ђоном 1 хиљ.пари 354 

15201304 Женске кожне ципеле и чизме с гуменим или другим ђоном 4 хиљ.пари 220 

15201308 Дечје кожне ципеле и чизме с гуменим или другим ђоном 1 хиљ.пари 1189 

15201312 Женске кожне сандале с гуменим или другим ђоном 1 хиљ.пари 122 

15201312 Женске кожне сандале с гуменим или другим ђоном 4 хиљ.пари 59 
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15201317 Остала обућа с лицем од коже (осим спортске и заштитне) 1 хиљ.пари 954 

15201317 Остала обућа с лицем од коже (осим спортске и заштитне) 4 хиљ.пари 4 

15201401 Папуче и остала кућна обућа од текстилних материјала 1 хиљ.пари 23 

15204001 Делови за обућу од гуме 1 t 21 

15204001 Делови за обућу од гуме 1 t 21 

15204002 Делови за обућу од пластичних маса 1 t 1093 

15204002 Делови за обућу од пластичних маса 1 t 1093 

15204003 Горњи делови за обућу од коже 1 t 243 

15204003 Горњи делови за обућу од коже 4 t 242 

15204005 Остали делови за обућу од коже 1 t 15 

26201301 
Машине за аутоматску обраду података, персонални 

непреносни компјутери 
1 ком. 42938 

26201402 
Аналогне или хибридне машине за аутоматску обраду 

података 
1 ком. 22856 

26201501 
Дигиталне централне јединице са меморијском, улазном или 

излазном јединицом 
1 ком. 789 

26201601  Штампачи и цртачи (плотери) 1 ком. 1442 

26201603 Монитори 1 ком. 1306 

26201605 Остале улазне и излазне јединице 1 ком. 506 

26403403 Апарати за снимање или репродукцију слике 1 ком. 278 

27114202 Трансформатори, снаге до 1 kVА остали 1 t 311 

27114202 Трансформатори, снаге до 1 kVА остали 2 ком. 18824 

27115003 Исправљачи 1 ком. 2234561 

27115006 Остали индуктори 1 ком. 3973 

27116101 Делови електричних мотора и генератора 1 kg 24455 

27311101 Оптички каблови 1 t 8147 

27321201 
Коаксијални каблови и остали коаксијални електрични 

проводници 
1 t 38 

27321304 Каблови, за напон од 80 V до 1  kV 1 t 18106 

27321401 Електрични каблови, за напон преко 1 kV, од бакра 1 t 2230 

27321402 
Електрични каблови, за напон преко 1 kV, од осталих 

материјала 
1 t 3762 
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27331101 
Остали апарати за заштиту електричних струјних кола, за 

напон до 1  kV 
1 ком. 1804779 

27331102 Остали прекидачи за напон до 1  kV 1 ком. 615780 

27331304 Утикачи и утичнице за напон до 1 kV, за домаћинства 1 хиљ.ком. 1009 

27331308 
Остали уређаји за повезивање у електрична струјна кола, за 

напон до 1 kV 
1 хиљ.ком. 26848 

27402501 Зидне и плафонске светиљке за домаћинства 1 хиљ.ком. 2 

27512502 Електрични акумулациони грејачи воде 1 t 11929 

27512502 Електрични акумулациони грејачи воде 2 ком. 638549 

27512503 Потапајући грејачи воде 1 t 4256 

27512503 Потапајући грејачи воде 2 ком. 571026 

27512605 Остали електрични апарати за грејање простора 1 t 142 

27512605 Остали електрични апарати за грејање простора 2 ком. 12761 

27512802 Електрични штедњаци 1 t 1980 

27512802 Електрични штедњаци 2 ком. 37399 

27512803 Комбиновани штедњаци на струју и плин 1 t 378 

27512803 Комбиновани штедњаци на струју и плин 2 ком. 8881 

27513004 Делови за остале електричне апарате за домаћинство 1 t 480 

27901201 
Електрични изолатори (осим од стакла, керамике и пластичних 

маса) 
1 t 30 

27902001 Електрични алармни апарати 1 kg 0 

27902001 Електрични алармни апарати 2 ком. 0 

27902002 
Електрична сигнална опрема за железничке или трамвајске 

пруге 
1 kg 60173 

27902002 
Електрична сигнална опрема за железничке или трамвајске 

пруге 
2 ком. 3170 

28121101 Хидраулични системи, са линеарним кретањем 1 t 212 

28121101 Хидраулични системи, са линеарним кретањем 2 ком. 34668 

28131401 Центрифугалне пумпе 1 t 11148 

28131401 Центрифугалне пумпе 2 ком. 3129706 

28133101 Делови за пумпе и делови за елеваторе течности  1 t 6293 

28293102 Платформне ваге 1 t 23 

28293102 Платформне ваге 2 ком. 208 
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28293105 

Ваге за мерење константне тежине и ваге за испуштање 

унапред одређене масе материјала у кесе, вреће или 

контејнере, укључујући дозирне ваге 

1 t 5 

28293105 

Ваге за мерење константне тежине и ваге за испуштање 

унапред одређене масе материјала у кесе, вреће или 

контејнере, укључујући дозирне ваге 

2 ком. 20 

28303106 Тањираче 1 t 180 

28303106 Тањираче 2 ком. 129 

28303202 Култиватори, са фиксним алатима 1 t 4 

28303202 Култиватори, са фиксним алатима 2 ком. 4 

28303203 Остали култиватори и дрљаче 1 t 428 

28303203 Остали култиватори и дрљаче 2 ком. 1596 

28303204 Плевилице и копачице 1 t 63 

28303204 Плевилице и копачице 2 ком. 1115 

28303205 Ваљци и сетвоспремачи 1 t 87 

28303205 Ваљци и сетвоспремачи 2 ком. 84 

28303301 Сејалице 1 t 33 

28303301 Сејалице 2 ком. 48 

28305102 Косилице конструисане за ношење и вучу трактором 1 t 241 

28305102 Косилице конструисане за ношење и вучу трактором 2 ком. 904 

28305201 Превртачи сена 2 ком. 754 

28309303 
Остали делови машина за пољопривреду, хортикултуру и 

шумарство 
1 t 143 

28492401 Делови и прибор алатних машина за обраду метала 1 t 501 

28926201 

Делови машина за сортирање, просејавање, сепарацију, 

мешање и сл. обраду земље, камена, руда и др. минералних 

супстанци 

1 t 1411 

28933202 Делови осталих машина за прераду хране 1 t 75 

28995201 Делови за машине за специјалне намене 1 t 111 

 

Укупна производња неког производа исказана је шифрама 1, 2 и 3 у зависности од 

јединице мере којом се изражава производња. Један исти производ, под истом шифром, 

може бити представљен у више редова зависно од јединице мере и то би практично 
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значило да је потребно сабрати све ове количине да би се добила укупна производња 

једног артикла. Ако је у колони са мерном јединицом ознака 4 то указује на услужну 

производњу која је већ обухваћена укупном производњом. Детаљније информације се 

могу видети у Прилогу 2. 

Подаци о производњи, залихама и реализацији на нивоу производа приказани су у 

Прилогу 2 и то : 

- Податак о производњи представља произведене количине индустријских производа у 

извештајном месецу и у периоду од јануара до краја извештајног месеца текуће године, 

респективно (колоне F и G, Прилога 2). 

- Податак о залихама производа на крају извештајног месеца приказује залихе 

индустријских производа без обзира на то да ли су ти производи произведени у 

извештајном месецу или у неком ранијем периоду (колона H, Прилога 2).  

- Податак о реализацији производа приказује реализацију од јануара до краја извештајног 

месеца текуће године (колона I, Прилога 2). 

- индекси производње: производња у извештајном месецу текуће године у односу на 

просечну производњу за исти месец  претходне године, просечни индекс за протекли 

период  (производња у периоду од јануара до краја извештајног месеца текуће године у 

односу на производ просечне производње из претходне године и редног броја месеца 

текуће године) (колоне Ј и К, Прилога 2) , 

- индекс залиха: залихе готових производа на крају извештајног месеца текуће године у 

односу на просечне залихе из претходне године (колона L, Прилога 2)., 

- индекс реализације: реализација у периоду од јануара до краја извештајног месеца 

текуће године у односу на просечну реализацију из претходне године (колона M, Прилога 

2). 

Као саставни део анализе коришћени су подаци остварене производње у извештајном 

месецу и у периоду од јануара до краја извештајног месеца текуће године, респективно. 
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Остала поређења нису предмет ове анализе.  

 

6.3. Извор : Министарство финансија – Управа царине  

Подаци из Управе царина су приказани  по следећим категоријама производа: 

Табела 20: Критеријуми разврставања 

ПРОИЗВОД ТАРИФНИ БРОЈ 

Електрична и 

електронска опрема 

Тарифни бројеви: 4203, 9207, 

9405, 7312 и 7315 

Машине Главе 84 и 85:                                                                                            

8413-8415, 8418-8422, 8425-

8430, 8432-8447, 8450-8465, 

8467-8468, 8470-8472, 8474-

8479 И 8486; 8501, 8508-8510, 

8514-8516, 8518-8519, 8521, 

8528, 8531, 8536-8537, 8539, 

8543 и 8544 

 

Лична заштитна 

опрема 

Глава 90: 9004, 9020 i 9024 

Текстилни прозводи Главе 50-66  

Обућа Тарифне ознаке: 3926 20 00 00, 

4015 11 00 00, 4015 19 00 00, 

4015 90 00 00, 9021 10 10 00  

 

Достављени подаци за различите категорије  се односе на нето количину изражену у кг, 

која је извезена преко царинарница. У табели 21 су дате количине по групама производа: 
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Табела 21: Количина извезених производа по групама 

Група производа Нето Количина, кг Удео, % 

Електрична и електронска опрема 4.326.947,19 1,53% 

Машине 192.031.818,00 67,81% 

Лична заштитна опрема 60.369,95 0,02% 

Текстилни производи 86.469.262,24 30,53% 

Обућа 309.501,43 0,11% 

Укупно  283.197.898,8 100,00% 

Графички приказ података из табеле 21 дат је на слици 33: 

СЛИКА 33. 

 

Слика 33: Приказ учешћа категорије производа у извозу  

 

  

 

Електрична и 

електронска 

опрема; 

4326947,19; 1%

Машине; 

192031818; 68%

Лична заштитна 

опрема; 60369,95; 

0%

Текстилни 

производи; 

86469262,24; 31%

Обућа; 309501,43; 

0%

Електрична и електронска опрема Машине

Лична заштитна опрема Текстилни производи

Обућа
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Уколико се претпостави да привредна друштва извозе преко најближе царинарнице, у 

табели 22 је дат приказ количине извоза у зависности од региона: 

 

Табела 22: Преглед количине извоза по регионима 

 

Група 

производа 
Град Београд 

Регион 

Шумадије и 

западне Србије 

Регион јужне и 

источне Србије 

Регион 

Војводине 

Електрична 

и 

електронска 

опрема 

919.694,27 1.028.017,99 33.955,89 2.345.279,04 

Машине 58.273.620,25 52558.768,82 43.255.171,30 37.944.257,63 

Лична 

заштитна 

опрема 

41.290,39 14.085,62 1.682,82 3.311,12 

Текстилни 

производи 
7.558.266,37 27.782.219,20 18.305.306,90 32.823.469,77 

Обућа 134.759,38 166.297,48 2.169,16 6.275,41 

Укупно  66.927.630,66 81.549.389,11 61.598.286,07 73.122.592,97 

 

На слици 34 дат је графички приказ података из табеле 22: 
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СЛИКА 34. 

 

 

Слика 34:Расподела посматраних група производа по регионима 

 

Анализом података који су коришћени за графички приказ на слици 34 уочавамо да је 

највећи извоз у региону Шумадије и западне Србије, затим Војводине, следи Град 

Београд и последњи је регион јужне и источне Србије. 

На сликама од 35 до 38 дати су прикази извоза по регионима груписани  по групама 

производа: 
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СЛИКА 35. 

 

Слика 35: Приказ структуре производа у Граду Београду 

 

Слика 35  приказује  да група производа машине остварује доминантан извоз и то 87%. 
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СЛИКА 36. 

 

Слика 36: Приказ структуре производа у региону Шумадије и западне Србије 

 

Према подацима са слике 36 највећи удео у извозу  у  региону Шумадије и западне Србије 

чине производи из групе машина 65%, затим текстилни производи 34%. Може се рећи да 

су остале категорије занемарљиве. 
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СЛИКА 37. 

 

Слика 37: Приказ структуре производа у региону јужне и источне Србије 

 

Према подацима са слике 37 највећи удео у извозу  у  региону јужне и источне Србије 

чине производи из групе машина (70%), док сви остали чине 30% и то из групе 

текстилних производа чине скоро свих 30%. 
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СЛИКА 38. 

 

Слика 38: Приказ структуре производа у региону Војводине 

 

Према подацима са слике 38 највећи удео у извозу у региону Војводине чине производи 

из групе машина 52%, затим текстилни производи 45%.  

7. Закључци 

На основу приказаних података за Републику Србију може се закључити да су 

посматране групе производа заступљене како у извозу тако и увозу. Узимајући у обзир 

врсте производа може се закључити да највећи удео, како у увозу тако и у извозу, има 

електрична и електронска опрема.  

Иако је број становника у Републици Србији релативно равномерно распоређен, промет 

посматраних производа по регионима има одређених одступања. Посматрано са аспекта 

броја становника по регионима уочава се неравномерност у расподели промета ових 
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врста производа, односно повећана активност у регионима Београда и Војводине, док је 

ова активност смањена у Региону Јужне и источне Србије. 

РЕГИОНАЛНА ЗАСТУПЉЕНОСТ БРОЈА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА:  

На основу информације о расподели броја привредних друштава по регионима и уочава 

се да, без обзира на групу производа, највећи број привредних друштва налази се на 

територији Града Београда и то 43%, у Региону Војводине 25%, затим јужне и источне 

Србије 13% и на крају Шумадије и западне Србије са 19% (НАПОМЕНА: Подаци 

добијени од Привредне коморе Србије). Разврставањем према шифри делатности, запажа 

се слична расподела у односу на укупан остварени промет и то Град Београд учествује 

са 39%, регион Војводине са 32%, Шумадија и западна Србија са 16% и јужна и источна 

Србија са 13% (НАПОМЕНА: Подаци Републичког Завода за Статистику).  

Највећи број привредних друштава је из групе текстилних производа, затим из 

електричне и електронске опреме, машина, обуће и личне заштитне опреме посматрано 

на целокупној територији Републике Србије. Највећи број привредних друштва, 

независно од групе производа, се налази на територији Града Београда, а затим у  Региону 

Војводине. Најмањи број привредних друштва је забележен у Региону Шумадије и 

западне Србије. У свим разматраним регионима на територији Републике Србије 

доминатна су привредна друштва која се баве текстилним производима. 

ТРЕНДОВИ УВОЗА И ИЗВОЗА:  

На основу анализе података добијених од Републичког завода за статистику, може се 

констатовати следеће: 

Највећи удео у увозу и извозу у Р. Србији забележен је за електричну и електронску 

опрему, а најмањи за текстилне производе (подаци на страни 20). 

Повећани тренд извоза у односу на увоз забележен је код две групе производа: лична 

заштитна опрема и текстилни производи. 

Повећани тренд увоза у односу на извоз забележен је код три групе производа: 

електрична и електронска опрема, машине и обућа. 
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Највећа вредност извоза забележена на територији града Београда и региона Војводине 

(64%) док остатак територије Републике Србије учествује са 36%.  

У укупном увозу територија Града Београда и Региона Војводине учествује са 76%, док 

остатак територије Републике Србије учествује са 24%. 

Највећи промет забележен је на територији Града Београда и региона Војводине (71%), 

у односу на остатак територије Републике Србије (29%) 

Највећи удео у увозу и извозу на територији Града Београда забележен је за електричну 

и електронску опрему, а најмањи за обућу.  

У региону Војводине увоз је заступљенији за електричну и електронску опрему и 

машине, док је за личну заштитну опрему, текстилне производе и обућу заступљенији 

извоз. 

У региону Шумадије и западне Србије заступљенији је извоз електричне и електронске 

опрему, лична заштитна средства и обућу у односу на увоз наведених производа 

У региону јужне и источне Србије забележен је повећани тренд извоза личне заштитне 

опреме и обуће. 

На основу анализе података добијених од Привредне коморе Србије, може се 

констатовати следеће: 

Доминантне групе производа код увоза су електрична и електронска опрема, затим 

текстилни производи и машине. Утврђено је да се 72% увоза врши на територији Града 

Београда и региона Војводине, док се остатак од 28% одвија на остатку територије 

Републике Србије. 

Анализом извоза према подацима ПКС  утврђено је да је доминантна група производа 

електрична и електронска опрема, затим текстилни производи, па машине, док су лична 

заштитна опрема и обућа по обиму мање заступљене. Утврђено је да је 55% извоза 

извршено на територији града Београда и региона Војводине, док се остатак од 45% 

одвија на остатку територије Републике Србије. 
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На основу вредности промета оствареног на одређеној територији утврђено је да се 63% 

укупног промета одвија на територији Града Београда и региона Војводине, док се 37% 

промета одвија на остатку територије Републике Србије. 

На територији града Београда у свим групама производа забележен је већи увоз, при чему 

доминантне групе чине: електрична и електронска опрема, машине и текстилни 

производи.  

У региону Војводине извоз је заступљенији у две групе производа, и то у електричној и 

електронској опреми и текстилним производима. 

У региону Шумадије и западне Србије заступљенији је извоз електричне и електронске 

опреме и текстилних производа. 

-У региону јужне и источне Србије повећани тренд извоза забележен је за електричну и 

електронску опрему и текстилне производе. 

НАПОМЕНА: Наведена анализа и закључци су дати искључиво на основу података који 

су добијени од горепоменутих извора (РСЗ, ПКС и МФ-УЦ) 

Прилог 1: Подаци РСЗ 

Прилог 2: Подаци ПКС 

Прилог 3: Подаци УЦ 
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