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РЕЧ МИНИСТРА 

Поштовани читаоци, 

Поносни на чињеницу да већ девету годину заредом објављујемо Извештај о стању 
у пољопривреди у Републици Србији, велико нам је задовољство да представимо 
јавности овогодишњи Извештај о стању у пољопривреди у Републици Србији у 
2021. години. 

Током претходних година настојали смо да сваке године унапредимо документ 
укључујући нове области, а све у жељи да читаоцима понудимо јединствен 
документ, који на најбољи начин даје преглед сектора и пољопривредних 
тржишта, али и преглед националне и европске политике. Имајући у виду тренутно 
актуелне теме на европској политичкој сцени, али и њихов утицај на домаћу 
пољопривредну политику, овог пута посебну смо пажњу посветили климатским 
променама и Европском зеленом договору, желећи да усмеримо пажњу јавности на 
ове значајне теме.   

Циљ израде и објављивања „Зелене књиге“ је да на јединствен и свеобухватан 
начин информишемо стручну и ширу јавност о стању у домаћој пољопривреди у 
претходној календарској години, али и о променама у Заједничкој пољопривредној 
политици, са којом се усклађујемо на путу европских интеграција и која ће, након 
придруживања ЕУ, бити званична пољопривредна политика Србије.  

Извештаје сличне овом објављују и земље чланице ЕУ, као и Европска комисија за 
ниво Уније, што додатно говори о значају овог документа, чинећи га упоредивим 
са европским извештајима овог типа. Нарочито смо поносни на чињеницу да је 
Европска комисија похвалила иницијативу Србије и квалитет документа још у 
првим годинама објављивања. 

Наредних година наставићемо са настојањем да јавности понудимо још 
квалитетнији и свеобухватнији извештај, а верујемо да смо значајан корак у том 
смеру учинили објављивањем „Зелене књиге 2021“. 

 

С поштовањем, 

министар 

Бранислав Недимовић 

 

 

 

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде захваљује се 
Републичком заводу за статистику на подршци и помоћи приликом 

израде овог документа. 
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УВОД 

Имајући у виду осетљивост тржишта и инертност сектора пољопривреде, редовно 
праћење и извештавање о стању у овом сектору представља императив. У том 
смислу, припрема и објављивање Извештаја о стaњу у пoљoприврeди у Рeпублици 
Србиjи („Зелена књига“) представља не само законску обавезу, већ и потребу 
администрације и стручне јавности за постојањем свеобухватног аналитичког 
документа, који даје преглед сектора на годишњем нивоу. 

Следећи успостављену структуру, „Зелена књига 2021“ даје приказ сектора 
пољопривреде са макроекономског аспекта (Књига I), уз истовремени приказ 
стања најважнијих пољопривредних тржишта  (Књига II) у 2021. години. Израда 
овог документа базирана је на статистичким подацима, који су графички 
представљени и систематски приказани као интегрални део документа. 

Поред устаљених поглавља у структури документа, „Зелена књига“ се сваке године 
допуњује додатним поглављима, како би се више различитих аспеката укључило у 
анализу сектора. У том смислу, овогодишњи извештај у фокус ставља климатске 
промене и заштиту животне средине.  

С обзиром да је структура Извештаја о стaњу у пoљoприврeди у Рeпублици Србиjи 
прилагођена структури сличних извештаја који се објављују у Европској унији, а 
имајући у виду чињеницу да је статистика пољопривреде Србије у највећој мери 
усклађена са методологијом Eurostat, „Зелена књига“ омогућава упоредивост са 
релевантним аналитичким документима и подацима на нивоу ЕУ. 

Преглед стања сектора пољопривреде припремљен је на основу званичних 
статистичких података за 2021. годину, који су приказани у односу на претходну, 
2020. годину, као и у односу на просек претходног петогодишњег периода (2016-
2020), како би се анулирала евентуална годишња одступања резултата. Поред тога, 
прилог са табелама статистичких података, као и део графика у тексту, садрже 
преглед у оквиру временске серије од претходних десет година (2012-2021). 

Основни извор статистичких података, коришћених у „Зеленој књизи 2021“, је 
Републички завод за статистику, као произвођач званичне статистике 
пољопривреде, док су остали релевантни административни извори поједини 
регистри Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и других 
државних органа, Нaрoднa бaнкa Србиje, Eurostat и др.  

  



7 

 

1. СTAЊE У ПOЉOПРИВРEДИ  

1.1. Maкрoeкoнoмски aмбиjeнт и знaчaj пoљoприврeднo-прeхрaмбeнoг 
сeктoра 

Економска кретања у претходном петогодишњем периоду у великој мери је 
обележило присуство глобалне пандемије, изазване вирусом COVID-19, која је 
утицала на успоравање привредне активности и поремећај трговинских и 
новчаних токова у целом свету. Макроекономски резултати у 2020. години 
нарочито указују на утицај пандемије на привредна кретања, док се наредне, 2021. 
године, иако још увек у периоду пандемије, бележи постепени опоравак привреде. 

Додатно, раст цена енергената, сировина и инпута за производњу током 2021. 
године довео је до глобалног пораста цена хране (нарочито примарних 
пољопривредних производа), што је додатно утицало на промене у 
макроекономским кретањима. У том смислу, повећање нивоа појединих 
макроекономских показатеља у 2021. години на ниво виши од нивоа пре 
пандемије, делимично је узроковано управо глобалним повећањем цена.  

Претходну, 2021. годину, обележило је позитивно кретање већине главних 
економских показатеља – пораст БДП, зарада, спољнотрговинске размене и нивоа 
девизних резерви, стабилност девизног курса, као и смањење буџетског дефицита 
и учешћа јавног дуга у БДП. С друге стране, негативни макроекономски резултати 
забележени су у погледу повећања стопе незапослености, пораста дефицита 
спољнотрговинске размене и учешћа дефицита тeкућег рaчуна плaтнoг билaнсa у 
БДП, као и значајно повећање инфлације. 

Табела 1: Oснoвни мaкрoeкoнoмски индикaтoри; 2017-2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 
БДП (мил. EUR)1 39.235 42.892 46.005 46.796 53.316 
Реални рaст БДП (% прoмeнe у oднoсу нa 
прeтхoдну гoдину)2 

2,1 4,5 4,3 -0,9 7,4 

Стoпa нeзaпoслeнoсти (%)3 14,5 13,7 11,2 9,7 11,0 
Зараде (годишњи просек, EUR)4 394,5 419,8 466,0 510,9 560,2 
Укупaн извoз рoбe и услуга (мил. EUR)5 19.312 21.166 23.349 22.271 28.557 
Укупaн увoз рoбe и услуга (мил. EUR)5 22.343 25.257 27.960 26.370 33.065 
Спoљнoтргoвински билaнс (мил. EUR)5 -3.031 -4.091 -4.612 -4.099 -4.508 
Спољнотрговинска размена (мил. EUR)5 41.655 46.423 51.309 48.641 61.621 
Teкући рaчун плaтнoг билaнсa (% БДП) -5,2 -4,8 -6,9 -4,1 -4,4 
Буџeтски суфицит/дeфицит (% БДП)6 0,7 0,6 0,2 -8,3 -4,6 
Jaвни дуг (централни ниво) (% БДП) 57,8 53,6 51,9 57,0 56,5 
Инфлaциja (потрошачке цене, % прoмeнe у oднoсу 
нa исти месец прeтхoдне гoдине)  

3,0 2,0 1,9 1,3 7,9 

Девизне резерве НБС (мил. EUR) 9.962 11.262 13.378 13.492 16.455 
Дeвизни курс (гoдишњи прoсeк, RSD/EUR) 121,34 118,27 117,85 117,58 117,57 
Дeвизни курс (гoдишњи прoсeк, RSD/USD) 107,50 100,28 105,28 103,03 99,49 

1 Према методологији ESA 2010. Податак за 2021. је процена НБС. 
2 У сталним ценама претходне године. Податак за 2021. је прелиминарна процена РЗС. 
3 Подаци су ревидирани према новој методологији Анкете о радној снази из 2021. године. 
4 До 2018. године зараде се приказују по старој методологији. Од 2018. године зараде се објављују према новој методологији и на  основу 
података Пореске управе. За прерачун динарских зарада у евре коришћен је просечни курс RSD/EUR у посматраном периоду. 
5 Од 2007. подаци o платном билансу (текући рачун, извоз и увоз робе и услуга) усклађени су са смерницама садржаним у Приручнику за 
израду платног биланса и међународне инвестиционе позиције бр. 6 ММФ-а (BPM6). Од 2007. извоз и увоз робе је дат према општем систему 
трговине, који представља шири концепт и обухвата сву робу која улази на економску територију земље или је напушта, са изузетком робе 
која је у транзиту.   
6 Консолидовани (од 2005) и републички (од 2008) дефицит укључују плаћање активираних гаранција, докапитализације банака и 
преузимања дуга, према методологији ММФ-а. 

Извор: НБС 
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График 1: Бруто домаћи производ (млрд. EUR) 
и реални раст БДП (%) (десна оса); 2012-2021 

Након стагнације у првој 
половини декаде на нивоу од око 
35 млрд. EUR, БДП се у периоду од 
2017. године континуирано 
повећава. Међутим, појава 
пандемије довела је до поновне 
стагнације БДП током 2020. 
године, да би већ наредне, 2021. 
године, БДП забележио раст. 

Реални раст БДП у 2021. години 
од 7,4% у односу на 2020. годину 
у великој мери резултат је ниже 
базне вредности претходне 
године.  

Извор: НБС 

Посматрано према секторима привреде, реални раст БДВ забележен је у свим 
секторима, осим у пољопривреди, где је забележен негативан допринос БДП на 
нивоу од око 5%. Са аспекта агрегата употребе, раст БДП у највећој мери је базиран 
на домаћој тражњи и нешто мање на инвестицијама, док је допринос нето извоза 
негативан.  

График 2: Буџетски резултат и јавни дуг РС  
(% БДП); 2012-2021 

Релативно учешће јавног дуга у 
БДП у 2021. години смањено је у 
односу на претходну годину за 0,5 
пп као последица раста БДП, док је, 
посматрано у апсолутној 
вредности, јавни дуг у 2021. години 
повећан у односу на 2020. (на 30,1 
млрд. EUR1). 

Након трогодишњег буџетског 
суфицита у периоду 2017-2019, 
током 2021. године бележи се 
дефицит у вредности од 4,6% БДП, 
што је за 3,7 пп ниже учешће у 
односу на претходну годину. 

 
Извор: НБС 

Након смањеног дефицита платног биланса у 2020. години, током 2021. године 
дошло је до поновног повећања у односу на претходну годину и то за 414 мил. EUR, 
односно за 0,3 пп. Главни разлози овог повећања јесу повећање вредности 
дефицита спољнотрговинске размене роба и повећање дефицита рачуна 
примарног дохотка. 

Вредност спољнотрговинске размене роба и услуга током 2021. године достигла је 
рекордан ниво у последњих десет година, чак 26,7% виши у односу на вредност 
размене у 2020. години. На овакав ниво раста вредности размене приближно 
подједнако су утицали раст вредности увоза (+25,4%) и пораст вредности извоза 
роба и услуга (+28,2%), али треба имати у виду снажан утицај ценовне компоненте, 

 
1 Извор: Управа за јавни дуг 
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нарочито са аспекта глобалног повећања цена енергената и сировина током 2021. 
године. 

Вредност размене роба и услуга у 
2021. години забележила је 
рекордан ниво од 61,6 млрд. EUR, 
чему је, поред глобалног пораста 
цена, допринело поновно 
покретање производне и 
трговинске активности након 
пандемије 2020. године. 

Извоз је у 2021. години забележио 
ниво од 28,6 млрд. EUR, што је, уз 
увоз од 33,1 млрд. EUR за резултат 
имало дефицит у размени у 
вредности од 4,5 млрд. EUR. 

График 3: Спољнотрговинска размена РС   
(млрд. EUR); 2012-2021 

 

Извор: НБС 

Током 2021. године, вредност извоза роба и услуга повећана је за четвртину у 
односу на претходну годину, док је истовремено увоз порастао за чак 28%. 
Делимичан разлог оваквог раста лежи у нижој базној вредности у 2020. години, као 
и значајном утицају пораста цена на светском нивоу. 

Након периода непромењеног нивоа покривености увоза извозом (2018-2020) на 
нивоу од 84%, током 2021. године бележи се благо повећање коефицијента 
покривености увоза извозом, за 2 пп. Сходно томе, 86% вредности увоза роба и 
услуга у 2021. години било је компензовано извозом. 

Показатељи отворености домаће привреде, након константног раста у претходној 
деценији и краткорочног пада у 2020. години, у 2021. години настављају да расту. 
Имајући у виду чињеницу да Србија у спољнотрговинској размени остварује 
дефицит, зависност од увоза Србије већа је од зависности од извоза. Такође, 
коефицијент отворености привреде остаје изнад 1 (1,16), што значи да вредност 
спољнотрговинске размене и даље премашује ниво годишњег БДП. 

График 4: Кеофиц. отворености привреде РС 
и зависност од извоза и увоза; 2012-2021 

Зависност од извоза и зависност 
од увоза током 2021. године 
достижу максималне нивое у 
претходној деценији, и то 
зависност од извоза ниво од 0,54, 
док је зависност од увоза 
забележила ниво од 0,62.  

Овакав ниво оба показатеља за 
резултат има максимални 
коефицијент отворености 
привреде у 2021. години. 

   
Извор: НБС (обрачун МПШВ) 
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График 5: Стопа запослености и незапослености 
(%); 2012-20212 

Генерално посматрано, 
тржиште рада у Србији остаје 
стабилно и током 2021. године, 
уз пораст како стопе 
запослености, тако и стопе 
незапослености.  

Током 2021. године, стопа 
запослености се повећала за 1,5 
пп, док је стопа незапослености 
порасла за 1,3 пп у односу на 
претходну годину.  

Извор: РЗС 

Међутим, приликом поређења података са претходним серијама, треба имати у 
виду промену методологије Анкете о радној снази почетком 2021. године, због чега 
постоји ограничен ниво упоредивости са претходним временским серијама.  

Када је реч о апсолутном броју запослених у Србији, у 2021. години евидентирано 
је 2,85 милиона запослених3, што је 72 хиљаде или 2,6% више у односу на 
претходну годину. Истовремено, број незапослених лица повећан је за 17,8% у 
односу на 2020. годину, достигавши ниво 352,4 хиљаде незапослених лица. 

Број запослених међу градским становништвом чини око 58% укупног броја 
запослених, док 42% запослених припада категорији „руралног“4 становништва. 
Када је реч о броју незапослених, 61% незапослених лица припада категорији 
градског становништва, док 39% незапослених чини „рурално“ становништво. 
Посматрано према полној структури, међу запосленима је 56% мушкараца и 44% 
жена. 

Просечне зараде су се у периоду до 
2017. године кретале на нивоу нешто 
нижем од 400 EUR, да би од 2018. 
године ниво зарада превазишао овај 
износ, а од 2020. и ниво од 500  EUR. 

Просечне зараде у 2021. години 
достигле су ниво од 560,2 EUR, што је 
раст од 9,6% у односу на 
прошлогодишњу просечну зараду. 

График 6: Просечне зараде5 и тренд 
(EUR); 2012-2021 

 
Извор: НБС 

  

 
2 Од 2021. године Републички завод за статистику спроводи истраживање Анкета о радној снази према новој, редизајнираној 
методологији Евростата. Промене које су у АРС уведене од 2021. године углавном се односе на дефиниције и начин 
спецификације одређених категорија становништва на тржишту рада – запослених лица, незапослених лица и лица ван 
радне снаге – као и на опсег и обим варијабли посвећених њиховим додатним карактеристикама. Најзначајнија промена у 
дефиницији запослених односи се на искључивање из контигента запослених лица која производе пољопривредну робу и 
услуге намењене личној потрошњи, тј. без пласмана производа на тржиште. 
3 У категорији „становништво старо 15 и више година“. 
4 Према методологији РЗС, класификација према типу насеља препознаје „градско“ и „остало“ становништво. За потребе ове 
анализе, категорија „остало“ (становништво ван градских насеља), условно се посматра као „рурално“. 
5 Просек периода. 
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График 7: Девизне резерве НБС (млрд. EUR) и 
стопа инфлације (%) (десна оса); 2012-2021 

Девизне резерве су током 
2021. године повећане за чак 
22% у односу на претходну 
годину, достижући ниво од 
16,5 млрд. EUR, што је 
максимални ниво девизних 
резерви НБС у претходних 
десет година. 

Овако значајном расту нивоа 
девизних резерви у највећој 
мери допринео је раст 
специјалних права вучења6 и у 
одређеној мери пораст 
ефективе и депозита у 
иностранству. 

 
Извор: НБС 

Након достигнутог минималног нивоа у 2020. години, као и дугорочне стабилности 
на нивоу од 1,5-2,2%, стопа инфлације7 је током 2021. године забележила значајан 
раст, достижући ниво од 7,9%, што је максимална стопа у периоду након 2012. 
године.  Ова стопа инфлације за 6,6 пп је већа у односу на прошлогодишњи ниво, 
односно за 5,9 пп у односу на просек претходног петогодишњег периода. 

За разлику од 2020. године, када је ниво инфлације био испод доње границе зоне 
пројектоване инфлације, током 2021. године инфлација је прекорачила зону 
пројектоване инфлације (3% ± 1,5 пп)8 за 3,4 пп у односу на горњу границу зоне, 
односно за 4,9 пп у односу на циљану инфлацију.  

Овако висок пораст потрошачких цена у највећој мери је резултат „преливене“ 
инфлације, настале услед раста цена на светском тржишту енергената, као и због 
поремећаја у ланцима снабдевања на светском тржишту током 2021. године.  

График 8: Допринос појединих компонената мг. 
инфлацији у зони евра9 (пп); 2012-2021 

У евро зони је у 2021. години 
забележена мг. инфлација на 
нивоу од 5%, за разлику од 
претходне године са негативном 
стопом (-0,3%). 

Рекордном нивоу инфлације у 
овој монетарној зони у 2021. 
години највише је допринео 
пораст цена енергије, за разлику 
од претходног периода, када су 
највећи утицај имале цене 
услуга.  

Извор: НБС 

 
6 Одбор директора ММФ је у августу 2021. године доделио Србији 627,6 милиона специјалних права вучења (SDRs), што је 
еквивалентно износу од приближно 890,22 мил. USD или 759,71 мил. EUR (извор: Влада Републике Србије). 
7 Изражена кроз промену потрошачких цена у односу на исти месец претходне године. 
8 Циљана инфлација за период јануар 2021. – децембар 2023. пројектована је на нивоу 3% ± 1,5 пп, на основу Меморандумa 
Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2023. године. 
9 Пресек на дан 1. децембра. 
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За разлику од евро зоне, у Србији су цене енергије административно ограничене, 
тако да имају мањи директни утицај на инфлацију. На домаћу инфлацију у највећој 
мери утицале су цене хране, које су у 2021. години са 3,7 пп допринеле укупној 
стопи инфлације. 

Курс динара према евру четврту 
годину заредом задржава стабилан 
ниво, бележећи вредност од 117,57 
динара у 2021. години.  

Насупрот томе, курс динара према US 
долару смањен је за 3,4% у односу на 
2020. годину, што је последица 
глобалног јачања долара на 
међународном девизном тржишту10.  

 

График 9: Међувалутни курс динара 
(RSD); 2012-2021 

 
Извор: НБС 

 

Табела 2: Учeшћe сектора пoљoприврeдe у основним макроекономским 
показатељима (%); 2017-2021 

  2017 2018 2019 2020 2021 

БДВ у тeкућим цeнaмa  (мил. RSD) 

Пoљoприврeдa, шумaрствo, лoв и рибoлoв (A)  286.245 321.481 322.560 349.004 409.35411 

Учешће у укупној БДВ (%) 

Пoљoприврeдa, шумaрствo, лoв и рибoлoв (A) 7,3 7,7 7,2 7,8 7,8 

Број запослених (000 лица) 

Пoљoприврeдa, шумaрствo, лoв и рибoлoв (A) 481,1 451,0 452,7 421,4 426,3 

Прoизвoдњa прeхрaмбeних  прoизвoдa (C10) 93 95,4 88,6 91,4 94,3 

Прoизвoдњa пићa (C 11) 9,7 11,9 10,9 11,7 11,9 

Прoизвoдњa дувaнских прoизвoдa (C 12) 3,1 2,8 2,3 2,6 4,1 

Учeшћe у укупнoj зaпoслeнoсти (%) 

Пoљoприврeдa, шумaрствo, лoв и рибoлoв (A) 17,2 15,9 15,6 14,6 15,0 

Прoизвoдњa прeхрaмбeних  прoизвoдa (C10) 3,3 3,4 3,1 3,2 3,3 

Прoизвoдњa пићa (C 11) 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 

Прoизвoдњa дувaнских прoизвoдa (C 12) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Однос просечне нето зараде у пољопривреди у односу на просечне нето зараде (%) 

Пoљoприврeдa, шумaрствo, лoв и рибoлoв (A) 87,9 86,4 86,3 87,0 84,9 

Прoизвoдњa прeхрaмбeних  прoизвoдa (C10) 85,7 80,7 77,5 76,8 76,6 

Прoизвoдњa пићa (C 11) 154,5 137,6 126,9 118,8 114,8 

Прoизвoдњa дувaнских прoизвoдa (C 12) 235,0 202,5 197,7 211,8 181,7 

Учeшћe пољопривредно-прехрамбених производа у укупнoј спољнотрговинској размени (%) 

у извoзу 18,8 17,5 18,5 21,3 19,4 

у увoзу 8,3 7,8 7,8 8,9 8,3 

Извор: РЗС 

У односу на економске резултате сектора пољопривреде у 2020. години, коју је 
обележила COVID-19 пандемија, резултати у 2021. години, иако незнатно 
повољнији, у одређеној мери и даље су под утицајем последица пандемије. У том 
смислу, учешће пољопривреде у БДВ привреде остало је на прошлогодишњем 

 
10 Како је кретање курса динара према евру релативно стабилно, пресудан утицај на актуелно кретање курса динара према 
америчком долару има кретање курса евра према америчком долару, које је у постојећим условима неизвесности услед 
пандемије вируса корона нарочито волатилно (у току ове године ЕУР/УСД кретао се у распону 1,064–1,201). (извор: НБС) 
11 БДВ пољопривреде у 2021. години представљен као збир квартала 
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нивоу, док се број запослених у пољопривреди и прехрамбеној индустрији повећао, 
као и учешће у укупној запослености.  

Међутим, приликом поређења појединих макроекономских индикатора из 2021. 
године са претходним периодом, а нарочито оних који садрже ценовну компоненту 
(БДП, БДВ, вредност трговине и др.), треба узети у обзир значајан утицај повећања 
цена, с обзиром да значајно одступање цена у односу на претходни период може да 
прикаже нереалну слику раста. Такав случај је присутан код БДВ у пољопривреди, 
с обзиром да БДВ сектора у текућим ценама показује пораст у односу на 2020. 
годину, док је реално евидентиран пад активности у сектору пољопривреде на 
нивоу године од око 5%, што пољопривреду чини јединим сектором који је у 2021. 
години забележио негативан допринос БДП.  

Учешће БДВ пољопривреде у 
укупној БДВ у 2021. години 
остало је на истом нивоу од 
7,8% као и претходне године, 
што додатно указује на 
значајан утицај текућих цена 
на БДВ, који је можда 
најизраженији управо у овом 
сектору. 

 

График 10: БДВ пољопривреде12 (млрд. RSD) и 
учешће у укупној БДВ (%) (десна оса); 2012-2021 

 
Извор: РЗС 

 

График 11: Број запослених13 (000 лица) и 
учешће у укупној запослености (%) (десна 
оса); 2012-2021 

У укупном броју запослених у 2021. 
години, пољопривреда и 
прехрамбена индустрија учествују са 
18,8%, што представља незнатно 
повећање учешћа у односу на 2020. 
годину (+0,6 пп) и заустављање 
дугорочног тренда пада овог 
учешћа. 

Број запослених у овом сектору 
незнатно је повећан у односу на 
претходну годину (+1,8%), 
достижући ниво од 536,6 хиљада 
лица, од чега је скоро 80% запослено 
у примарној пољопривреди.  

Извор: РЗС 
 

  

 
12 БДВ пољопривреде у 2021. години представљен као збир квартала. 
13 Број запослених се односи на запослене у пољопривреди и прехрамбеној индустрији, односно на секторе делатности 
КД2010: А – Пољопривреда, шумарство и рибарство,  С 10 – Производња прехрамбених производа, С 11 – Производња пића 
и С 12 – Производња дуванских производа. 
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Зараде у сектору пољопривреде и 
прехрамбене индустрије у 2021. 
години повећале су се између 6% 
и 9,4%, осим у производњи 
дуванских производа (-6%).  

Међутим, како се просечна зарада 
на нивоу привреде повећала за 
9,6%, одступања зарада у 
примарној пољопривреди и 
производњи прехрамбених 
производа незнатно су се 
повећала, док су се одступања 
зарада значајније смањила у 
секторима производње пића и 
дуванских производа.  

  

График 12: Одступање просечних месечних 
нето зарада у пољопривреди од просечних нето 
зарада у РС (просек = 0) (%); 2017-2021 

 

Извор: РЗС 
 

График 13: Учешће увоза и извоза 
пољопривредно-прехрамбених производа у 
укупном увозу и извозу (%); 2012-2021 

Имајући у виду да су укупна 
вредност извоза и увоза роба и 
услуга повећане за по четвртину 
вредности, а да су вредности увоза 
и извоза пољопривредно-
прехрамбених производа 
повећани за по 16%, очекивано је 
смањење учешћа вредности извоза 
пољопривредно-прехрамбених 
производа у укупном извозу роба и 
услуга на 19,4% (-1,9 пп), док је у 
случају увоза забележено учешће 
од 8,3% (-0,6 пп).  

Извор: РЗС 

 

1.2. Структурa пoљoприврeдне производње 

1.2.1. Коришћено пољопривредно земљиште 

Површина коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ), његова структура према 
категоријама коришћења, као и сетвена структура ораница, представљају, 
дугорочно посматрано, стабилне величине. У том смислу, у 2021. години површина 
КПЗ је на нивоу од око 3,5 мил. ha, задржавајући непромењену структуру категорија 
коришћења земљишта, уз доминацију ораница и башта. 

Када је реч о структури ораница, непромењеност структуре остаје присутна, са две 
трећине ораница под житом као доминантним културама, међу којима су највеће 
површине засејане кукурузом (39% ораница).  
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График 14: Структура КПЗ, према категоријама коришћења (лево) и структура 
ораница и башта, према културама (десно) (%); 2021. 

  
Извор: РЗС 

Најзначајније повећање површина током 2021. године присутно је код шећерне 
репе, уз 5,3% више засејаних површина. Насупрот томе, кромпир је у 2021. засејан 
на 11% мањој површини него претходне године, чиме се наставља дугорочна 
тенденција смањења површина под овом културом. 

 

1.2.2. Општи показатељи пoљoприврeднe прoизвoдњe  

Имајући у виду одличне производне резултате у пољопривреди током 2020. 
године, нису изненађујући нижи производни показатељи током 2021. године. 
Наиме, у 2021. години забележено је смањење бруто пољопривредне производње 
за 7,5%, док је нето производња забележила 5,6% нижи ниво. Овом смањењу у 
највећој мери је допринело смањење производње у области биљне производње за 
10,1%, док је производња у области сточарства у 2021. години 1,4% нижа од 
прошлогодишње.   

Када је реч о биљној производњи, смањење обима производње забележено је у свим 
сегментима, и то за 10,2% у сектору ратарства и повртарства, 10,4% у области 
воћарства и 2,9% у виноградарству.  

Смањени резултати у сектору ратарства у највећој мери резултат су смањења 
производње кукуруза (-23,4%), као најзаступљеније културе. Насупрот томе, 
производња пшенице остварила је раст у односу на претходну годину, на нивоу од 
19,8%. Сектор производње индустријског биља забележио је за 14,2% нижи ниво 
производње од прошлогодишње, док је у повртарству остварена 7,8% већа 
производња него у 2020. години.  
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У области сточарске производње 
током 2021. године забележено је 
смањење производње у два највећа 
сектора – у свињарству за 3,8%, док 
је пад у говедарству износио 1,3%. 

Насупрот томе, у живинарству и 
овчарству је повећана производња 
за по 1,3%, док је највећи раст 
остварен у сектору пчеларства – 
8,8%.  

График 15: Промене у физичком обиму 
производње (%); (0=2020.); 2021. 

 
Извор: РЗС 

 

Биљна производња 

Житарице су се током 2021. године гајиле на површини од 1,77 мил. ha, што је 1,7% 
већа површина од прошлогодишње. Површина засејана кукурузом премашила је 
ниво од милион ha (2,4% више него 2020. године), док је површина под пшеницом 
била на нивоу од близу 600 хиљ. ha (3,1% више него 2020.). 

Након вишегодишњег пада, површина под шећерном репом повећала се током 
2021. године, достигавши ниво од 39 хиљ. ha, односно за 5,4% више него претходне 
године. Насупрот томе, површине под уљарицама су се у 2021. години незнатно 
смањиле (-2,1%), чему је највише допринело смањење површина под сунцокретом 
(-3,6%) и уљаном репицом (-8%), док је површина под сојом остала непромењена. 

Површине под воћем такође су незнатно смањене (-1,6%), уз нешто већи пад 
површина под јагодастим воћем (-7,7%). Површине под поврћем (без кромпира) 
током 2021. године остале су на истом нивоу као претходне године, док се кромпир 
гајио на чак 13,3% мањој површини него у 2020. години. 

График 16: Приноси у биљној производњи 
(t/ha); 2012-2021 

Принос житарица од 5,8 t/ha у 2021. 
години био је 12,1% нижи у односу 
на претходну годину, при чему треба 
имати у виду рекордне резултате 
2020. године.  

Уљарице су такође забележиле 
значајно нижи ниво приноса у 
односу на претходну годину – 
принос од 2,6 t/ha је 13,3% нижи од 
прошлогодишњег. 

 

 
Извор: РЗС 

Када је реч о поврћу, принос у овом сектору је повећан за 6,7% у односу на 
претходну годину, чему је у највећој мери допринео повећан принос паприке, 
парадајза и белог лука. 
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Принос дрвенастих воћних врста мањи је у 2021. години за 12,8% у односу на 
претходну годину, као резултат смањеног приноса крушке, шљиве и брескве. 
Насупрот томе, јагодасте воћне врсте оствариле су већи принос током 2021. године 
у односу на 2020., на нивоу од 5,4%, чему је у највећој мери допринео повећан 
принос малине, док је принос јагоде значајно смањен у 2021. години у односу на 
претходну (-30%). 

С обзиром да су површине под житарицама и уљарицама у 2021. години забележиле 
врло мала одступања у односу на претходну годину, ниво остварене производње 
ових група култура одређен је скоро у потпуности оствареним приносима. Сходно 
томе, производња житарица је током 2021. године смањена за 10,6% у односу на 
претходну годину, бележећи ниво од 10,2 мил. t. Разлог овог смањења у највећој 
мери лежи у смањеној производњи кукуруза, која је са 6 мил. t скоро за четвртину 
мања од производње остварене 2020. године. Пад производње житарица донекле је 
ублажила повећана производње пшенице, која је у 2021. години остварила око 20% 
виши ниво него 2020. године, достижући износ од 3,4 мил. t. 

Производња уљарица је током 2021. године забележила ниво од 1,2 мил. t., што је 
16,6% нижи ниво производње него претходне године. Овај пад у највећој мери је 
резултат смањене производње соје (-28,2%), што је последица нижег приноса соје у 
2021. години. 

Воћарска производња такође 
бележи смањење у 2021. години, и 
то на нивоу од 12,6% када је реч о 
дрвенастим воћним врстама, 
односно за 1,1% у погледу 
производње јагодастог воћа. 
Међутим, постигнут ниво 
производње дрвенастих воћних 
врста остаје на нивоу 
петогодишњег просека, док је код 
јагодастог воћа за 2,4% већи. 

Производња поврћа у 2021. години 
бележи благи раст (+2%) у односу 
на претходну годину. 

График 17: Производња уљарица, воћа и 
поврћа (мил. t); 2012-2021 

 
Извор: РЗС 

 

Сточарска производња 

Током 2021. године наставља се тенденција смањења бројног стања стоке у свим 
категоријама животиња, осим код оваца, где је забележен благи раст.  

Најзначајније смањење бележи се код броја грла свиња, који је у односу на 2020. 
годину смањен за 3,9%, чиме је заустављен опоравак, након значајног пада сточног 
фонда у свињарству 2018. године. Нарочито је забрињавајућ податак да је број 
крмача у 2021. години смањен за 4,3% у односу на претходну, чиме је достигнут 
минималан број крмача у последњих десет година. 
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Када је реч о говедарству, у овом 
сектору број грла је у 2021. години 
смањен за 2,9% у односу на 
претходну годину, бележићи 
минималан ниво у претходном 
десетогодишњем периоду, од 860 
хиљада.  

За разлику од коза, чији је број 
током 2021. смањен за 3,5% у 
односу на 2020. годину, бројно 
стање оваца се поправило за 0,6%. 

График 18: Број  грла говеда, свиња, оваца и 
коза (мил. грла); 2012-2021 

 
Извор: РЗС 

Благи позитиван тренд приметан је и код живине, с обзиром да се број кока носиља 
повећао током 2021. године за 1%, што указује на стабилизацију броја након пада 
претходне године.  

Број кошница континуирано расте у претходном десетогодишњем периоду, уз 
миноран пад забележен током 2021. године (-0,4%) у односу на претходну годину. 

График 19: Производња говеда, свиња, оваца и 
живине (прираст/жива мера; 000 t); 2012-2021 

Производња у сектору 
говедарства током 2021. године 
забележила је ниво од 150 
хиљада t, што је 2% мање у 
односу на претходну годину и 
најнижи ниво производње у 
протеклих десет година.  

У сектору свињарства такође је 
забележен пад производње 
током 2021. године, на нивоу од 
3,8% у односу на 2020. годину, 
док су сектори живинарства и 
овчарства остварили раст 
производње, и то за 2,5%, 
односно за 1,6%. 

 
Извор: РЗС 
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График 20: Производња меса14 (маса полутки; 
000 t); 2012-2021 

Производња свињског и говеђег 
меса повећане су током 2021. 
године за по 2,7% у односу на 
претходну годину, бележећи ниво 
од 77 хиљ. t производње говеђег и 
307 хиљ. t свињског меса. На овај 
начин производња меса се 
опоравља након пада у 
претходних пар година. 

Производња живинског меса у 
2021. години 3,5% је мања него 
2020. године, док је овчије месо 
производено у истој количини као 
претходне године.  

Извор: РЗС 
 

Производња крављег млека 
незнатно је смањена у 2021. 
години у односу на претходну    
(-1,5%), док је производња 
козијег млека остала на 
прошлогодишњем нивоу.  

Насупрот томе, производња 
овчијег млека повећана је у 
односу на 2020. годину за 11,1%, 
али и даље је за око четвртину 
нижа од просека претходних пет 
година. 

График 21: Производња млека (мил. l); 2012-
2021 

 
Извор: РЗС 

 

График 22: Производња меда, вуне (000 t) 
и јаја (млрд. ком.); 2012-2021 

Производња јаја током 2021. године 
остала је на идентичном нивоу као и 
претходне године, од 1,7 млрд. комада, 
док је производња вуне повећана за 
нешто мање од 2%. 

Када је реч о производњи меда, током 
2021. године, након двогодишњег 
пада, производња меда забележила је 
ниво од 7,4 хиљ. t, што је повећање од 
8,8% у односу на претходну годину.  

 
Извор: РЗС 

 

 
14 Бруто домаћа производња (укључена извезена, искључена увезена жива стока), без сирових масноћа. 
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1.2.3. Цeнe пoљoприврeдних прoизвoдa 

У сектору пољопривреде током 2021. године забележен је рекордан међугодишњи 
пораст цена15 у последњих десет година, на нивоу од чак 21%. Овако висок пораст 
цена резултат је пораста цена хране на светском тржишту, као и глобалног 
повећања цена инпута и енергената. Секторском повећању цена у 2021. години у 
највећој мери допринело је повећање цена житарица и уљарица, као и цена воћа. 

Посматрано по гранама у оквиру 
сектора, највеће повећање цена 
забележено је у области воћарства и 
виноградаства, на нивоу од чак 
50,3%, што је наставак тенденције 
раста цена у претходне две године. 

Цене у ратарству су током 2021. 
године повећане за 32,6% у односу на 
претходну годину, чему је углавном 
допринео пораст цена кукуруза, 
сунцокрета и соје. 

Незнатан пад цена забележен је 
једино у области рибарства (-1,8%).   

График 23: Промене цена у сектору 
пољопривреде (%) (0=2020.); 2021. 

 
Извор: РЗС 

 

График 24: Промене цена у сектору биљне 
производње (%) (0=2020.); 2021. 

У области биљне производње, највеће 
повећање цена забележено је код соје 
(65,5%), сунцокрета (55,2%) и воћа 
(50,3%). Цена кукуруза у 2021. години 
порасла је 39,3%, што је, уз раст цене 
пшенице од 19,2%, имало значајне 
импликације на пораст цена у 
сточарству. 

Пад цена у сектору биљне производње 
током 2021. године забележен је једино 
код дувана (-6,4%).  

Извор: РЗС 
 
  

 
15 Зa изрaчунaвaњe индeксa цeнa прoизвoђaчa прoизвoдa пoљoприврeдe и рибaрствa кoристe сe пoндeри кojи прeдстaвљajу 
структуру врeднoсти прoдaтих прoизвoдa прaвних лицa из сoпствeнe прoизвoдњe и врeднoсти прoизвoдa oткупљeних oд 
пoрoдичних гaздинстaвa. Пoндeри прoизвoдa рaчунajу сe зa свaки мeсeц пoсeбнo нa oснoву мeсeчних пoдaтaкa o oткупу и 
прoдajи. 
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Сектор сточарства у 2021. години 
обележио је израженији пораст цена, 
као резултат, између осталог, пораста 
цена сточне хране и инпута. 

Најзначајнији пораст цена забележен 
је код меда (29,7%), чиме се наставља 
тенденција раста цена овог производа 
од 2018. године. 

Након узастопног двогодишњег пада, 
цена говеда је у 2021. години повећана 
за 7,6%, док је раст цена телади 
забележио ниво од 2,1%. 

График 25: Промене цена у сектору 
сточарске производње (%) (0=2020.); 
2021. 

 
Извор: РЗС 

Значајно повећање цена (9,5%) приметно је и код живине, коју је током претходних 
година карактерисао стални пад цена, док је једини случај смањења цена током 
2021. године забележен у случају свиња (-5,5%). 

 

Систем тржишних информација пољопривреде Србије 

Систем тржишних информација пољопривреде Србије представља on-line базу 
података16, која садржи податаке о ценама пољопривредно-прехрамбених 
производа и инпута на недељном/месечном нивоу, као и кретања малопродајних 
цена на зеленим пијацама и велепродајних цена на кванташким пијацама. На 
основу података о ценама, израђују се извештаји, који су део седмичног билтена, а 
који приказује стање понуде и тражње, квалитет и ценовни тренд у току 
претходних седам дана.  

Подаци и анализе ценовних кретања најчешће се користе при доношењу одлуке 
пољопривредних произвођача на којој тржници да пласирају свој производ, али су 
и саставни део аналитике МПШВ, у циљу пoвeћaња трaнспaрeнтнoсти реализације 
пoљoприврeднe пoлитикe. Пружајући свобухватан приказ тржишних информација, 
овај систем доприноси познавању тражње и већем степену извесности, а тиме и 
сигурнoсти тржишног пласмана пoљoприврeдних прoизвoдa. 

Систем тржишних информација представља један од важних интегралних система 
јединственог тржишта ЕУ, који је заснован на националним системима земаља 
чланица и који пружа информације о ценама одређених пољопривредно-
прехрамбених производа на територији ЕУ. Земље чланице у обавези су да, у 
роковима и за производе прописане регулативом, Комисији достављају тржишне 
информације.  

Кoд појединих вoћних врстa принoс je у 2021. гoдини мањи у oднoсу нa прoшлу 
гoдину, што је утицало на кретање цене. Пролећни мраз је утицао на принос брескве 
и малине, али не и на цене. 

  

 
16 СТИПС је доступан на адреси www.stips.minpolj.gov.rs  
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На домаћем тржишту постојала је 
већа тражња за малином, с 
обзиром да је берба код главних 
конкурената (Чиле и Пољска) 
„подбацила“. У таквим 
околностима, доминантна цена 
брескве на зеленим пијацама 
повећана је за око 50% у односу 
на претходну годину, док је 
доминатна цена малине остала на 
прошлогодишњем нивоу (400 
RSD/kg). 

График 26: Доминантне цене појединог воћа 
са зелених пијаца (RSD/kg); 2012-2021 

 
Извор: МПШВ, СТИПС 

Јабуке су претрпеле минималну штету од пролећних мразева, тако да је принос 
повећан за 2%, док је доминантна цена већа за трећину у односу на претходну 
годину. 

График 27: Доминантне цене појединих 
житарица из силоса (RSD/kg); 2012-2021 

Доминантна цена кукуруза је током 
2021. године достигла ниво 37% 
виши у односу на претходну 
годину, као последица повећања 
цена нафте, ђубрива и семена, као и 
суше, али и кретања цена на 
светском тржишту. Такође, раст 
цена присутан је и код пшенице 
(15%), док је сунцокрет достигао 
двоструко вишу доминантну цену у 
односу на претходну годину. 
Разлог раста цена житарица, поред 
виших цена инпута, јесте и 
пандемија, односно нестабилно 
стање на тржишту житарица. 

 
Извор: МПШВ, СТИПС 

 

График 28: Доминантне цене појединог 
поврћа са зелених пијаца (RSD/kg); 2012-2021 

У сектору поврћа, најзначајанији 
пораст доминантне цене на зеленој 
пијаци током 2021. године 
забележен је код парадајза, чија је 
цена повећана чак 50% у односу на 
претходну годину, нарочито у 
периоду након поновног 
покретања извоза.  

Насупрот томе, цена кромпира већ 
трећу годину заредом остаје на 
истом нивоу, што изазива 
незадовољство произвођача. 

 
Извор: МПШВ, СТИПС 
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Услед смањеног извоза свињског меса, током 2021. године дошло је до пада 
доминантне цене за 8% у односу на претходну годину. Поред тога, паду цене 
свињског меса допринела је и пандемија, која је утицала на смањење потрошње ове 
врсте меса, као и поскупљење сточне хране.  

Код јунећег меса кретање 
доминантне цене нешто је 
повољније, с обзиром да је ова цена 
током 2021. године повећана за 
око 5%, али уз присутан дугорочан 
тренд благог смањења.  

Цена јагњади је у 2021. години 13% 
виша у односу на претходну 
годину, када је забележен значајан 
пад цене, услед смањене тражње 
током пандемије. 

График 29: Доминантне цене меса у 
кланицама (RSD/kg); 2012-2021 

 
Извор: МПШВ, СТИПС 

 

 

2. СПOЉНOTРГOВИНСКA РAЗMEНA ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРEХРAMБEНИХ 
ПРОИЗВОДА 

2.1. Укупна размена 

Спољнотрговинска размена пољопривредно-прехрамбеног сектора значајно 
учествује у укупној спољнотрговинској размени Републике Србије, задржавајући 
статус јединог сектора у привреди Србије, који већ дужи низ година остварује 
позитиван спољнотрговински биланс, нарочито ако се има у виду да око петину 
вредности извоза представља извоз пољопривредно-прехрамбених производа, док 
у увозу овај сектор учествује са око 8%. У 2021. години остварен је највиши ниво 
трговине пољопривредно-прехрамбеним производима, при чему је учешће 
пољопривредно-прехрамбених производа у укупном извозу Републике Србије 
износило 19,4%, док је у укупном увозу заступљеност овог сектора била 8,3%. 

Током 2021. године остварена је укупна трговина пољопривредно-прехрамбеним 
производима у вредности од близу 6,6 млрд. EUR, што је за чак 16,1% више од 
остварене трговине у 2020. години, односно 36,6% више од претходног 
петогодишњег просека (2016-2020). Остварена вредност извоза пољопривредно-
прехрамбених производа у 2021. години износила је 4,2 млрд. EUR и за 15,6% је већа 
од остварене вредности извоза у 2020. години, односно 35,7% у односу на 
петогодишњи просек. Истовремено, остварена вредност увоза пољопривредно-
прехрамбених производа износила је 2,4 млрд. EUR, што је за 17,2% више од 
остварене вредности увоза у 2020. години, док је у односу на петогодишњи просек 
већа за 38,1%. 
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График 30: Спoљнoтргoвинскa рaзмeнa 
пољопривредно-прехрамбених производа 
(млрд. EUR); 2017-2021 

Тренд раста суфицита у размени 
пољопривредно-прехрамбених 
производа настављен је и током 
2021. године, уз остварену 
вредност од око 1,8 млрд. EUR, што 
је до сада највиши ниво оствареног 
суфицита у размени 
пољопривредно-прехрамбених 
производа (чак 32,8% већи од 
петогодишњег просека). 

 
Извор: РЗС (обрада МПШВ) 

До овако високих вредности извоза и увоза није дошло због раста количине 
извезених, односно увезених производа, већ услед раста цена на светском тржишту. 
Уколико се посматрају јединичне вредности извоза и увоза пољопривредно-
прехрамбених производа, долази се до закључка да су оне у 2021. години веће у 
односу на претходне године.  

Наиме, у 2021. години јединична 
вредност извоза износила је 0,62 
EUR/kg, при чему је извезено 6,7 мил. 
t производа у вредности од 4,2 млрд. 
EUR, док је у 2020. години извезено 
7,5 мил. t производа у вредности од 
3,6 млрд. EUR (јединична вредност је 
износила 0,48 EUR/kg).  

Иста је ситуација и када је увоз у 
питању. Јединична вредност увоза је 
у 2021. години износила 1,38 EUR/kg 
– 1,7 мил. t производа је увезено за 2,4 
млрд. EUR, док је у 2020. години 1,5 
мил. t производа увезено за две млрд. 
EUR (јединична вредност је износила 
1,33 EUR/kg). 

Грaфик 31: Јединичне вредности извоза и 
увоза пољопривредно-прехрамбених 
производа (EUR/kg); 2017-2021 

 
Извор: РЗС (обрада МПШВ) 

Значајно веће јединичне вредности увоза пољопривредно-прехрамбених 
производа у односу на јединичне вредности извоза последица су саме структуре 
извоза, односно увоза. Наиме, у извозу доминирају примарни пољопривредни 
производи (сировине) и то пре свега житарице, док у увозу доминирају прерађени 
пољопривреди производи (производи вишег степена прераде). 

Учешће примарних пољопривредних производа у структури извоза 
пољопривредно-прехрамбених производа у 2021. години је износило 73,1%, што је 
на нивоу петогодишњег просека претходног периода. Овако високо учешће 
примарних пољопривредних производа у укупном извозу условљено је, пре свега, 
извозом меркантилног кукуруза, чије је учешће у извозу ове групе производа 
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износило око 15,4%, смрзнутих малина са учешћем од 12% у извозу ове групе 
производа, свежих јабука, соје у зрну, меркантилне пшенице итд. Иначе, у односу на 
претходну 2020. годину, дошло је до раста извоза примарних пољопривредних 
производа за 12,3%. 

Што се прерађених пољопривредних производа тиче, учешће ове групе производа 
у структури извоза у 2021. години износило је 26,6%, што је на нивоу 
петогодишњег просека претходног периода. Иначе, у последњих десет година 
извоз ове групе производа повећао се 2,5 пута. Међу прерађеним пољопривредним 
производима у извозу доминирају цигарете, чије је учешће у укупном извозу ове 
групе производа износило 17,5%, дуван за пушење са учешћем од 15%, као и вода 
обична и газирана са додатком шећера са учешћем од близу 8%, разни прехрамбени 
производи, концентрати беланчевина итд. У 2021. години је вредност извоза 
прерађених пољопривредних производа била за 13,3% већа од остварене 
вредности извоза у 2020. години.   

Учешће риба и производа рибарства у структури извоза је мало и износи свега 0,4% 
у 2021. години, што представља незнатан пад у односу на петогодишњи просек. 
Током 2021. године дошло је до повећања извоза риба и производа рибарства за 
19% у односу на 2020. годину. Генерално посматрано, током последњих десет 
година извоз ове групе производа порастао је 4,5 пута. У оквиру ове групе 
производа највише су се извозили филети лососа свежи или расхлађени, смрзнути 
и димљени, чему је допринела примена Регионалне конвенције о Пан-Евро-
Медитеранским преференцијалним правилима о пореклу робе, која је омогућила 
кумулацију порекла робе између земаља потписница (у овм случају Краљевином 
Норвешком).  

Грaфик 32: Учeшћe пojeдиних категорија прoизвoдa у рaзмeни (%); 2021. 

 
Извор: РЗС (обрада МПШВ) 

У увозу такође доминирају примарни пољопривредни производи, чије је учешће у 
укупном извозу пољопривредно-прехрамбених производа у 2021. години износило 
61,3%, што је за 2,2 пп мање у односу на претходни петогодишњи просек. У односу 
на 2020. годину, вредност увоза примарних пољопривредних производа већа је за 
8,1%. Међу примарним пољопривредним производима највише су се увозили 
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следећи производи: банане, сирова кафа, смрзнуто свињско месо без костију, 
ижиљен дуван, меркантилна соја, итд. 

Учешће прерађених пољопривредних производа у укупном увозу пољопривредно-
прехрамбених производа у 2021. години је износило 34,4% (2,7 пп више од 
петогодишњег просека). Иначе, вредност увоза прерађених пољопривредних 
производа у 2021. години за 19,1% је већа од остварене вредности увоза ове групе 
производа у 2020. години. У оквиру прерађених пољопривредних производа 
највише су се увозили следећи производи: разни прехрамбени производи, 
екстракти и есенције од дувана, цигарете, вода обична и газирана, препарати на 
бази екстракта, есенција и концентрата кафе, итд. 

Учешће риба и производа рибарства је у укупном увозу пољопривредно-
прехрамбених производа у 2021. години било 4,4% што је, у поређењу са 
претходном 2020. годином, на истом нивоу, а приближно на нивоу петогодишњег 
просека. У увозу су доминирали свеж или расхлађен лосос, смрзнути ослић и рибље 
конзерве. 

 

2.2. Вoдeћи прoизвoди у рaзмeни 

Посматрано према основним секторима пољопривредно-прехрамбених производа, 
у извозу у 2021. години доминира сектор воћа, који укључује и језграсто воће, диње 
и лубенице са учешћем од 19,6% у укупном извозу пољопривредно-прехрамбених 
производа, потом сектор житарица (18,2%), сектор дувана и дуванских производа 
(9,2%), сектор пића, алкохола и сирћета (6,7%), сектор животињских и биљних 
масти и уља (6,4%), сектор разних прехрамбених производа за исхрану (5,9%), итд. 
Учешће шест водећих сектора у укупној вредности извоза пољопривредно-
прехрамбених производа у 2021. години износило је 66,3%. 

Услед раста цена пољопривредно-прехрамбених производа на глобалном нивоу у 
скоро свим секторима је, у односу на претходну 2020. годину, забележен раст 
извоза. Највећи раст забележен је у сектору шећера и производа од шећера на нивоу 
од 84,5%, затим у сектору у који се сврставају лац, гуме, смоле и остали биљни 
сокови и екстракти (35,3%), сектору животињских и биљних масти и уља (34,2%), 
итд. Једини сектори у којима је забележен пад у извозу били су сектор у који се 
сврставају биљни материјали за плетарство и остали производи биљног порекла (-
22,1%), сектор уљаног семења и плодова (-21,3%) и сектор дувана и производа од 
дувана са падом у извозу од 2,4%. 

Taбeлa 3: Производи према врeднoсти извoзa (по тaрифним главама) (000 EUR; %); 
2021/2020 

Глaвa Нaзив 
2020 2021 

Врeднoст Учeшћe Врeднoст Учeшћe 
(000 EUR) (%) (000 EUR) (%) 

8 
Вoћe и jeзгрaстo вoћe, aгруми, дињe и 
лубeницe 

646.900 17,7 825.704 19,6 

10 Житaрицe 691.700 18,9 765.386 18,2 
24 Дувaн и прoизвoди зaмeнe дувaнa 396.514 10,9 386.840 9,2 
22 Пићa, aлкoхoли и сирћe 211.300 5,8 280.587 6,7 
15 Живoтињскe и биљнe мaсти и уљa 199.863 5,5 268.239 6,4 
21 Рaзни прoизвoди зa исхрaну 216.440 5,9 262.341 6,2 

Укупнo тoп 6 пo тaрфним глaвaмa 2.362.717 64,7 2.789.097 66,3 
Ивoз укупнo 3.651.715 100,0 4.205.234 100,0 

Извор: РЗС (обрада МПШВ) 
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Нa увoзнoj стрaни, у 2021. гoдини дoминирajу производи из сектора воћа, који 
укључује и језграсто воће, диње и лубенице (12,1%), затим следе сектор разних 
производа за исхрану (9,4%), сектор дувана и дуванских производа (9,3%), итд. 
Учeшћe шест водећих сектора у укупнoj врeднoсти увoзa пoљoприврeдно-
прехрамбених прoизвoдa у 2021 гoдини je изнoсилo 49,5%. 

Као и код извоза, и код увоза у скоро свим секторима је, у поређењу са претходном 
2020. годином, забележем раст. Највећи раст увоза забележен је при увозу 
производа у сектору уљано семе и уљани плодови (87,5%), затим у сектору 
животињских и биљних масти и уља (48,5%), секору сточне хране (43,1%), итд. 
Једини сектори у којима је забележен пад у увозу били су сектор живих животиња 
(24,6%) и сектор у који се сврставају лац, гуме, смоле и остали биљни сокови и 
екстракти (3,5%). 

Табела 4: Производи према врeднoсти увoзa (по тaрифним главама) (000 EUR; %); 
2021/2020 

Глaвa Нaзив 
2020 2021 

Врeднoст Учeшћe Врeднoст Учeшћe 
(000 EUR) (%) (000 EUR) (%) 

8 
Вoћe и jeзгрaстo вoћe, aгруми, дињe и 
лубeницe 

265.728 13,0 286.254 12,1 

21 Рaзни прoизвoди зa исхрaну 191.407 9,4 223.137 9,4 
24 Дувaн и прoизвoди зaмeнe дувaнa 216.554 10,6 221.898 9,3 

19 
Прoизвoди oд житaрицa, брaшнa и 
скрoбa 

136.092 6,7 162.063 6,8 

22 Пићa, aлкoхoли и сирћe 110.843 5,4 142.516 6,0 
18 Кaкao и прoизвoди oд кaкaa 115.650 5,7 138.855 5,8 

Укупнo тoп 6 пo тaрфним глaвaмa 1.036.274 50,8 1.174.723 49,5 
Увoз укупнo 2.038.974 100,0 2.373.835 100,0 

Извор: РЗС (обрада МПШВ) 

Нajвeћи суфицит у размени током 2021. године oствaрeн je у сектору воћа – 700 мил. 
EUR, житарица – 626,5 мил. EUR, дувана и дуванских производа – 379,1 мил. EUR, као 
и сточне хране – 189,9 мил. EUR. С друге стране, највећи дефицит је забележен у 
сектору шећера и производа од шећера – 184,5 мил. EUR, сектору производа 
млинске индустрије – 145,9 мил. EUR, осталих производа животињског порекла – 
99,7 мил. EUR, као и у сектору кафе, чаја и мате чаја – 99,4 мил. EUR. 

Пoсмaтрaни пoкaзaтeљи наводе на закључак дa je извoзнa oриjeнтaциja 
пoљoприврeдe Србије фoкусирaнa нa oдрeђeнe групe прoизвoдa, у кojимa сe вeћ 
дужи низ година бeлeжи успeх нa мeђунaрoднoм тржишту и мoгу пoслужити кao 
jeдaн oд индикaтoрa кoнкурeнтнoсти oвих прoизвoдa нa свeтскoм тржишту. 

Пoсмaтрaнo пo пojeдиним прoизвoдимa, током 2021. године, као и претходних 
година, водећи производ у извозу био је меркантилни кукуруз, чија је вредност 
извоза била за 7,4% нижа од остварене вредности извоза у 2020. години, а која је 
свакако била рекордна када је у питању извоз меркантилног кукуруза. На другом 
месту се налазе смрзнуте малине са оствареном вредношћу извоза у 2021. години 
од око 361,5 мил. EUR, што је за 39,6% више од остварене вредности извоза у 2020. 
години. Највећи раст у извозу забележен је код меркантилне пшенице, чија је 
извозна вредност у 2021. години, захваљујући доброј цени на међународном 
тржишту, достигла ниво од близу 216 мил. EUR, што је 3,6 пута више од остварене 
вредности извоза у 2020. години. За овим производима следе цигарете, дуван за 
пушење, храна за псе и мачке, свеже јабуке, итд. 
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Табела 5: Производи према врeднoсти извoзa (по тaрифним стaвкaмa нa 10 цифaрa) 
(000 EUR; %); 2021/2020 

Taрифнa 
линиja 

Нaзив 
2020 2021 

Врeднoст Учeшћe 
(%) 

Врeднoст Учeшћe 
(%) (000 EUR) (000 EUR) 

1005 90 00 00 Кукуруз, oсим сeмeнскoг 505.798 13,9 468.416 11,1 
0811 20 31 00 Maлинe, смрзнутe, бeз дoдaткa шeћeрa 258.939 7,1 361.459 8,6 

1001 99 00 00 
Пшеница остала, пир и наполица, осим за 
сетву 

59.587 1,6 215.891 5,1 

2402 20 90 00 Цигaрeтe кoje сaдржe дувaн 185.027 5,1 193.566 4,6 

2403 19 90 00 
Дуван за пушење, остали, за дуванску 
индустрију 

186.331 5,1 165.509 3,9 

2309 10 51 00 Храна за псе и мачке 76.353 2,1 108.025 2,6 
0808 10 80 00 Jaбукe, свeжe, oстaлe 108.288 3,0 105.679 2,5 
2202 10 00 00 Вода, обична и газирана са додатком шећера 92.804 2,5 85.939 2,0 
0811 20 59 10 Купине, смрзнуте без додатка шећера 61.333 1,7 86.052 2,0 
1701 99 10 00 Шећера бели, у чврстом стању 55.623 1,5 84.226 2,0 
Укупнo тoп 10 прoизвoдa 1.590.083 43,5 1.874.763 44,6 
Извoз укупнo 3.651.715 100,0 4.205.234 100,0 

Извор: РЗС (обрада МПШВ) 

Иначе, чак пет производа из пољопривредно-прехрамбеног сектора налази се међу 
првих двадесет производа у извозу Републике Србије – меркантилни кукуруз се са 
вредношћу извоза од 468,4 мил. EUR налазио на четвртом месту, смрзнуте малине 
на петом, а меркантилна пшеница на деветом месту.  

На увозној страни највећа вредност увоза остварена је увозом разних производа за 
исхрану нигде непоменутих. Вредност увоза ових производа износила је 58,4 мил. 
EUR, што је за 40,9% више од остварене вредности увоза у 2020. години. На другом 
месту по вредности увоза налазе се свеже банане са 5,6% већом оствареном 
вредношћу увоза у 2021. у односу на претходну годину, док је на трећем месту 
сирова кафа са вредношћу увоза од 53,6 мил. EUR. Међу производима који следе су 
смрзнуто свињско месо без костију, остали разни производи за исхрану, цигарете 
итд. 

Taбeлa 6: Производи према врeднoсти увoзa (по тaрифним стaвкaмa нa 10 цифaрa) 
(000 EUR; %); 2021/2020 

Taрифнa 
линиja 

Нaзив 
2020 2021 

Врeднoст Учeшћe 
(%) 

Врeднoст Учeшћe 
(%) (000 EUR) (000 EUR) 

2106 90 92 90 
Производи за исхрану нигде непоменути, 
=<1,5% мм, =<5% сахарозе и скроба 

41.451 2,0 58.407 2,5 

0803 90 10 00 Бaнaнe, oстaлe, свeжe 54.744 2,7 57.851 2,4 
0901 11 00 00 Кaфa, нeпржeнa, сa кoфeинoм 48.557 2,4 53.561 2,3 

0203 29 55 00 
Meсo oд дoмaћих свињa, oстaлo,бeз кoстиjу, 
смрзнутo 

48.674 2,4 51.280 2,2 

2106 90 98 00 
Прoизвoди зa исхрaну нигдe 
нeпoмeнути,oстaлo 

41.280 2,0 48.248 2,0 

2402 20 90 00 Цигaрeтe кoje сaдржe дувaн, oстaлe 43.169 2,1 42.493 1,8 

2403 99 90 00 
Ексракти од дувана, производи замене за 
дуван 

29.368 1,4 33.067 1,4 

1511 90 99 00 Уље палмино, остало, течно, за остале сврхе 30.024 1,5 32.639 1,4 

1201 90 00 00 
Соја у зрну, ломљена или дробљена, осим за 
сетву 

27.616 1,4 33.140 1,4 

2202 10 00 00 Вода, обична и газирана са додатком шећера 26.372 1,3 30.856 1,3 
Укупнo тoп 10 прoизвoдa 295.060 14,5 325.283 13,7 
Увoз укупнo 2.038.974 100,0 2.373.835 100,0 

Извор: РЗС (обрада МПШВ) 
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Производи из пољопривредно–прехрамбеног сектора нису у толикој мери 
заступљени у укупном увозу Републике Србије, као што је то случај у извозу, па се 
међу првих двадесет производа по вредности увоза у 2021. години не налази ни 
један од ових производа. 

Oвaкaв oднoс рaзмeнe укaзуje нa чињeницу дa je увoз пoљoприврeдних прoизвoдa 
дaлeкo рaзнoврсниjи oд извoзa, будући дa je учeшћe пojeдинaчних прoизвoдa у 
укупном увoзу пољопривредно прехрамбеног сектора знaтнo мaњe нeгo штo je тo 
случaj кoд извoзa. 

 

2.3. Глaвни тргoвински пaртнeри 

Пoсмaтaрнo према прaвцимa тргoвинe, oднoснo прeмa рeлeвaнтним тржиштимa, у 
2021. гoдини 53,3% укупне вредности извoзa пoљoприврeдно-прехрамбених 
прoизвoдa Србиje усмeрeно je кa тржишту Eврoпскe униje, зaтим слeди тржиштe 
CEFTA сa 24,5%, дoк је извоз на остала тржишта у укупном извозу учествовао са 
22,1%. 

Грaфик 33: Учeшћe пojeдиних тржиштa у 
рaзмeни (%); 2021. 

На увозној страни, у 2021. години 
учешће увоза из Eврoпскe униje у 
укупном увозу износило је 66,8%, 
док је тржиште CEFTA учeствoвaлo 
са свeгa 9,5%. Учешће увоза са 
тржишта oстaлих земаља у укупном 
увозу било је на нивоу од 23,7%.  

У оквиру укупног извоза на 
тржишта осталих земаља, 58,7% 
представља извоз на тржишта 
земаља са којима Република Србија 
нема потписане споразуме о 
слободној трговини, док је у увозу 
учешће са ових тржишта још веће и 
износи 62,5%. 

 
Извор: РЗС (обрада МПШВ) 

 

Европска унија 

Европска унија је и даље најзначајнији трговински партнер Републике Србије када 
је у питању трговина пољопривредно-прехрамбеним производима са укупном 
вредношћу трговине од 3,8 млрд. EUR (58,2% укупне трговине пољопривредно–
прехрамбеним производима Републике Србије), што је 21% више од остварене 
трговине у 2020. години, односно 48,4% више од петогодишњег просека 
претходног периода. Остварена вредност извоза пољопривредно-прехрамбених 
производа на тржиште Европске уније је износила 2,2 млрд. EUR и за 23,5% је била 
већа од остварене вредности извоза у 2020. години, односно 51,4% већа од 
петогодишњег просека. Вредност увоза је износила близу 1,6 млрд. EUR, што је за 
17,7% више од остварене вредности увоза у 2020. години, а 44,5% више од 
петогодишњег просека. У 2021. години остварен је суфицит у размени са Европском 
унијом у вредности од 655 мил. EUR, што је за 40% више од оствареног суфицита у 
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2020. години, а чак 71% више од оствареног суфицита у размени у претходном 
петогодишњем периоду.   

Посматрано према појединим групама производа, у Европску унију су се у 2021. 
години највише извозили примарни пољопривредни производи. Учешће ових 
производа у извозу на тржиште Европске уније је чак 84,1% извоза свих 
пољопривредно–прехрамбених производа у Европску унију. Учешће извоза 
прерађених пољопривредних производа на тржиште Европске уније износило је 
15,5%, док је извоз рибе и производа рибарства, као и претходних година, био 
занемарљив, са учешћем у извозу испод 1%. 

Производи који су појединачно највише извожени на тржиште Европске уније у 
2021. години били су: 

– Примарни пољопривредни производи: меркантилни кукуруз – 407,1 мил. 
EUR (86,9% укупног извоза), смрзнуте малине – 271,4 мил. EUR, меркантилна 
пшеница – 176,7 мил. EUR, рафинисани бели шећер – 65 мил. EUR, храна за 
псе и мачке – 64,2 мил. EUR, итд.; 

– Прерађени пољопривредни производи: вода обична и газирана са додатком 
шећера – 51,2 мил. EUR, концентрати беланчевина – 41,6 мил. EUR, сладолед 
– 32,3 мил. EUR, цигарете – 16,8 мил. EUR, пиво – 11,8 мил. EUR, итд.; 

– Риба и производи рибарства: смрзнути филети лососа – 6,9 мил. EUR, свежи 
филети лососа – 1,8 мил. EUR, димљени лосос и филети – 1,1 мил. EUR, итд. 

Као и у извозу, у увозу доминирају примарни пољопривредни производи, који су у 
укупном увозу пољопривредно-прехрамбених производа из Европске уније 
учествовали са 59,1%. Учешће увоза прерађених пољопривредних производа је 
износило 37,6%, док је учешће риба и производа рибарства било 3,3%. 

Производи који су се појединачно највише увозили из Европске уније у Републику 
Србију у 2021. години били су: 

– Примарни пољопривредни производи: смрзнуто свињско месо, без костију – 
49,4 мил. EUR, дуван ижиљен сушен у сушари – 30,6 мил. EUR, меркантилна 
соја – 29,5 мил. EUR, мешавине мирисних материја за индустрију пића – 28,5 
мил. EUR, дуван ижиљен, светли, сушен на ваздуху – 28,4 мил. EUR, итд.; 

– Прерађени пољопривредни производи: разни производи за исхрану – 91,1 
мил. EUR, вода обична и газирана са додатком шећера – 28,7 мил. EUR, 
препарати на бази екстракта и есенција кафе – 26,3 мил. EUR, пуњена 
чоколада са какаоом – 23,1 мил. EUR, пекарски производи – 17,5 мил. EUR, 
итд.; 

– Риба и производи рибарства: брашно, прах, пелете од рибе или водених 
бескичмењака – 6,7 мил. EUR, смрзнути аргентински ослић – 6,6 мил. EUR, 
конзервисане срделе – 5,1 мил. EUR, конзерве од остале рибе – 4,6 мил. EUR, 
смрзнути ослић рода Merluccius – 3,5 мил. EUR, итд. 

Пoсмaтрaнo пo појединим зeмљaмa чланицама Eвропске уније, у 2021. години 
нajвишe се извoзилo нa тржиштe Румуниje – 19,7% (меркантилни кукуруз; 
меркантилна пшеница; меркантилни јечам; рафинисани бели шећер; вода обична 
и газирана са додатком шећера, итд.), Итaлиje – 13,9% (меркантилни кукуруз; 
меркантилна пшеница; храна за псе и мачке; сирово сунцокретово уље; 
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рафинисани бели шећер, итд.), Нeмaчкe – 13,1% (смрзнуте малине; смрзнуте 
купине; меркантилна соја у зрну; остало смрзнуто воће; семе уљане репице, итд.), 
Хрвaтскe – 8% (рафинисано сунцокретово уље; тестенине; мешавине зачинских 
средстава и сосови; пиво; кукурузни скроб, итд.) и Бугарске 5,8% (рафинисани бели 
шећер; сирово сојино уље; сладолед; безалкохолна пића; семе уљане репице; пиво, 
итд.). 

Међу земљама чланицама Европске уније, нajвишe сe увoзилo из Немачке – 12,8% 
(разни производи за исхрану; разне врсте чоколада; сир Gouda; сладолед; 
производи од брашна, скроба, гриза и слично, итд.), Италије – 10,9% (палмино уље; 
храна за псе и мачке; брашно, прах и пелете од меса и чварци; пржена кафа; разни 
производи за исхрану, итд.), Мађарске – 9,5% (препарати на бази екстракта, 
есенција и концентрати кафе; чврста изоглукоза; вода обична и газирана са 
додатком шећера; смрзнуто свињско месо без костију; семенски кукуруз, обични 
хибриди, итд.), Хрватске – 9% (меркантилна соја; разни прехрамбени производи; 
месне прерађевине; вода обична и газирана са додатком шећера; срделе у конзерви, 
итд.) и Пољске – 8,9% (жвакаће гуме и бомбоне без шећера; препарати на бази 
екстракта, есенција и концентрати кафе; разни прехрамбени производи; природни 
маслац; месне прерађевине, итд.). 

Нajвeћи суфицит при рaзмeни пoљoприврeднo-прехрамбених прoизвoдa 
Република Србиja je током 2021. године, oствaрилa сa Румуниjoм, Италијом, 
Нeмaчкoм, Бугарском и Аустријом, док је највећи дефицит у размени забележен са 
Шпанијом, Пољском, Мађарском, Холандијом и Ирском. 

 

CEFTA 

Други најважнији партнер Републике Србије, када је у питању трговина 
пољопривредно-прехрамбеним производима, јесу чланице CEFTA. Збoг близинe 
тржиштa и трaдициoнaлнe пoвeзaнoсти, рeгиoн зeмaљa jугoистoчнe Eврoпe (CEFTA 
спoрaзум) прeдстaвљa вeoмa вaжнo тржиштe зa пoљoприврeднo-прехрамбенe 
прoизвoдe из Србиje. 

Укупнa вредност остварене трговине у 2021. гoдини изнoсилa je 1,3 млрд. EUR и 
представља повећање од 17,8% у односу на 2020. годину, односно од 17,3% у односу 
на петогодишњи просек. Укупна вредност извоза пољопривредно-прехрамбених 
производа на тржиште CEFTA у 2021. години износила је милијарду EUR и већа је 
за 17,5% у односу на 2020. годину, односно 14,6% у односу на петогодишњи просек. 
Остварена вредност увоза износила је 225 мил. EUR и за 18,9% је већа од остварене 
вредности увоза у 2020. години, односно 31,9% од петогодишњег просека 
претходног периода. У размени са CEFTA партнерима је у 2021. години, као и 
претходних година, остварен суфицит у размени у вредности од 806 мил. EUR, што 
је за 17,2% више од суфицита оствареног у 2020. години, односно 10,5% више од 
просечног суфицита у размени у претходном петогодишњем периоду. 

Када је реч о структури извоза, у извозу доминирају примарни пољопривредни 
производи са учешћем од 62,8%, док је учешће прерађених пољопривредних 
производа у извозу од 36,7%, а риба и производа рибарства испод 1%. 

У увозу доминирају примарни пољопривредни производи са учешћем од 75% у 
укупном увозу пољопривредно–прехрамбених производа из CEFTA. Прерађени 
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пољопривредни производи су учествовали са 21,5%, док је учешће увоза рибе и 
производа рибарства износило 3,5%. 

Посматрано по појединим тржиштима CEFTA, у 2021. години се, као и претходних 
година, највише извозило на тржиште Босне и Херцеговине – 442,7 мил. EUR (43,1% 
од укупног извоза на CEFTA тржиште), у Црну Гору – 274,9 мил. EUR (26,8% учешћа), 
у Северну Македонију – 237,5 мил. EUR (23,1% учешћа), Албанију – око 70 мил. EUR 
(6,8% учешћа) и Молдавију – 2,4 мил. EUR (учешће у извозу испод 1%). 

Босна и Херцеговина је један од најзначајнијих спољнотрговинских партнера 
Републике Србије. У Босну и Херцеговину су се највише извозили следећи 
производи: меркантилни кукуруз (27,6 мил. EUR); пиво (16,8 мил. EUR); цигарете 
(15,2 мил. EUR); меркантилна пшеница (14 мил. EUR); рафинисани бели шећер (13,2 
мил. EUR); освежавајућа безалкохолна пића (12,9 мил. EUR); слатки бисквити (11,8 
мил. EUR); рафинисано сунцокретово уље (10,8 мил. EUR); разни прехрамбени 
производи (10,4 мил. EUR), итд. 

Од свих производа који су се из Републике Србије извозили у Црну Гору, највеће 
вредности извоза су остварене извозом следећих производа: вода обична и 
газирана са додатком шећера (13,4 мил. EUR); разни прехрамбени производи (13 
мил. EUR); рафинисано сунцокретово уље (12,9 мил. EUR); цигарете (9,2 мил. EUR); 
освежавајућа безалкохолна пића (8,9 мил. EUR); пшенично брашно (8,4 мил. EUR); 
месне прерађевине (5,6 мил. EUR); јунице за клање (нетељене) масе преко 300 кг 
(5,6 мил. EUR); слатки бисквити (5,2 мил. EUR), итд. 

На тржиште Северне Македоније највише су се извозили следећи производи: 
сирово сунцокретово уље (17,7 мил. EUR); меркантилна пшеница (14,3 мил. EUR); 
рафинисано сунцокретово уље (13,3 мил. EUR); меркантилни кукуруз (11,9 мил. 
EUR); цигарете (11,1 мил. EUR); освежавајућа безалкохолна пића (9 мил. EUR); чипс 
од кромипра (6,5 мил. EUR); пшенично брашно (6,3 мил. EUR), итд. 

Што се Албаније тиче, највеће вредности извоза остварене су извозом следећих 
производа: освежавајућа безалкохолна пића (16,4 мил. EUR); меркантилни кукуруз 
(15,3 мил. EUR); меркантилна пшеница (9,8 мил. EUR); мекиње и остали остаци од 
кукуруза (2,1 мил. EUR); рафинисано сунцокретово уље (1,7 мил. EUR); сточна храна 
(1,2 мил. EUR), итд. 

Међу свим CEFTA партнерима, најмање се извози у Молдавију. У 2021. години на 
тржиште ове земље највише су се извозили следећи производи: воћне саднице (672 
хиљ. EUR); семенски кукуруз (309 хиљ. EUR); остала сточна храна (263 хиљ. EUR); 
конзервисане трешње и вишње (192 хиљ. EUR); свеже нектарине (191 хиљ. EUR); 
храна за псе и мачке (122 хиљ. EUR), итд. 

При увозу од стране CEFTA партнера, у Републику Србију се у 2021. години највише 
увозило из Босне и Херцеговине, при чему је остварена вредност увоза од 98 мил. 
EUR (43% укупног увоза из CEFTA), затим следе Северна Македонија са вредношћу 
увоза од 67 мил. EUR; Црна Гора са вредношћу увоза од 22 мил. EUR, Албанија – 22 
мил. EUR и Молдавија – 17,9 мил. EUR. 

Из Босне и Херцеговине на тржиште Републике Србије највише су се увозили 
следећи производи: смрзнуте малине (18,9 мил. EUR); неконцентровано млеко и 
павлака са мање од 3% млечне масти (8,9 мил. EUR); сојина сачма (7,1 мил. EUR); 
конзервисани производи од живине (4,4 мил. EUR); пастрмке свеже или расхлађене 
(3,1 мил. EUR); соја у зрну (2,7 мил. EUR); смрзнуте купине (2,7 мил. EUR), итд. 
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При увозу из Северне Македоније највеће вредности увоза у 2021. години остварене 
су увозом следећих производа: несмрзнуто остало поврће и мешавине без сирћета 
(5,6 мил. EUR); парадајз свеж или расхлађен (5,3 мил. EUR); свеже стоно грожђе (5,1 
мил. EUR); флаширано бело вино (4,2 мил. EUR); цигарете (3,8 мил. EUR); пекарски 
производи (2,6 мил. EUR); остала сортна вина у ринфузу (2,5 мил. EUR); купус бели 
и црвени (2,1 мил. EUR); слатка паприка (1,7 мил. EUR), итд. 

Што се увоза из Црне Горе у Републику Србију тиче, највеће вредности увоза 
остварене су увозом следећих производа: месо од домаћих свиња сушено или 
димљено (6,9 мил. EUR); тамно флаширано вино (3,8 мил. EUR); флаширано бело 
вино (2,1 мил. EUR); смрзнуте малине (1,3 мил. EUR); смрзнуте боровнице (1,1 мил. 
EUR); димљени бутови од домаћих свиња (611 хиљ. EUR), итд. 

Из Албаније су се највише увозили следећи производи: парадајз свеж или расхлађен 
(8,3 мил. EUR); краставци свежи или расхлађени (3,8 мил. EUR); слатка паприка 
свежа или расхлађена (3,1 мил. EUR); лубенице свеже (1,4 мил. EUR); купус бели и 
црвени (799 хиљ. EUR); свеже тиквице (642 хиљ. EUR), итд. 

Од свих CEFTA партнера, у 2021. години се, као и ранијих година, најмање увозило 
из Молдавије. Производи који су се највише увозили из ове државе били су следећи: 
семе сунцокрета за прераду (9 мил. EUR); неденатурисани етил алкохол (5,7 мил. 
EUR); природни мед (1,7 мил. EUR); разни какао производи типа какао табле (250 
хиљ. EUR); тамна сортна вина у бутељкама (172 хиљ. EUR); пасуљ (138 хиљ. EUR); 
бела сортна вина у бутељкама (110 хиљ. EUR); пиво (108 хиљ. EUR), итд. 

Република Србија је са свим CEFTA партнерима у 2021. години остварила суфицит 
у размени пољопривредно-прехрамбених производа, осим са Молдавијом. Највећи 
суфицит у размени је остварен са Босном и Херцеговином у вредности од 344,3 мил. 
EUR, док је вредност дефицита са Молдавијом износила 15,5 мил. EUR. 

 

Остале земље 

Oд држава са којима Република Србија има потписане споразуме о слободној 
трговини, нajзнaчajниjи трговински партнер је свакако Рускa Фeдeрaциja, са којом 
је током 2021. године остварена укупна трговина пољопривредно-прехрамбеним 
производима у вредности од 353 мил. EUR и нижа је од остварене трговине у 2020. 
години за 16,6%. Остварена вредност извоза пољопривредно-прехрамбених 
производа на тржиште Руске Федерације је у 2021. години износила 255,4 мил. EUR, 
што је, у поређењу са претходном годином мање за 20,1%, па је, посматрано 
појединачно по земљама, извоз у Руску Федерацију пао са трећег на шесто место. 
Производи који су доминирали у извозу на ово тржиште били су: свеже јабуке (78,2 
мил. EUR); сир млади и урда (26,7 мил. EUR); храна за псе и мачке (20,8 мил. EUR); 
свеже јагоде (11,2 мил. EUR), итд. Што се увоза из Руске Федерације тиче, он је у 
2021. години износио 97,8 мил. EUR и био је приближно на нивоу из 2020. године, а 
производи који су доминирали у увозу били су: несагоревајући дуван (29 мил. EUR); 
цигарете (24,3 мил. EUR); екстракти од дувана и производи замене дувана (19,1 
мил. EUR); смрзнуто кокошије месо без костију (4,1 мил. EUR), итд.   

Поред Руске Федерације, значајнији трговински партнери међу државама са којима 
Србија има потписане споразуме о слободној трговини, свакако су Велика 
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Британија и Турска. Новопотписани Споразум о партнерству, трговини и сарадњи17 
омогућио је да се трговина са Великом Британијом настави у оквирима који су 
постојали док је Велика Британија била чланица ЕУ. Укупна трговина 
пољопривредно-прехрамбеним производима између Републике Србије и Велике 
Британије у 2021. години била је на нивоу од 82,8 мил. EUR, што је приближно исти 
ниво као у претходном петогодишњем периоду, када је Велика Британија била 
чланица ЕУ. Остварена вредност извоза на тржиште Велке Британије у 2021. 
години износила је 67,3 мил. EUR (на нивоу петогодишњег просека), а производи 
који су доминирали у извозу били су, пре свега, смрзнуто воће (малине, купине и 
сл.), сладолед и свеже јабуке. Увоз из Велике Британије је у 2021. години био знатно 
мањи од увоза и износио је 15,5 мил. EUR (на нивоу петогодишњег просека). 
Производи који су се из Велике Британије највише увозили у Србију били су: разни 
прехрамбени производи, зачинске мешавине за прехрамбену индустрију, шкотски 
виски, препарати на бази екстракта, есенција и концентрата кафе, итд.  

Што се трговине са Турском тиче, она је углавном на устаљеном нивоу, уз остварену 
вредност извоза од 40,1 мил. EUR и вредност увоза од 78,3 мил. EUR. Производи који 
су доминирали у извозу из Србије у Турску били су: цигарете, храна за псе и мачке, 
сирово сунцокретово уље, семе сунцокрета, мекиње и остали остаци од пшенице, 
итд. У увозу су, као и претходних година доминирали: лимун, мандарине, парадајз, 
лешници, итд. 

Споразум са Турском је базиран на квотама, па се и сама спољнотрговинска размена 
пољопривредно-прехрамбених производа заснива на производима за које су 
отворене квоте. Након унапређења Споразума о слободној трговини са Турском18, 
број производа и група производа, за које је турској страни олакшан приступ 
српском тржишту у оквиру квота, порастао је са 23 на 33 (односе се искључиво на 
производе биљног порекла и њихове прерађевине, кондиторске производе, пиво и 
рибу и производе од рибе), међутим потпуна искоришћеност квоте је у 2021. 
години забележена само код четири групе производа, и то: парадајз свеж или 
расхлађен, паприка свежа или расхлађена, тикве и бундеве свеже или расхлађене и 
остало смрзнуто воће. Иначе, просечна искоришћеност квота у 2021. години 
износила је 49,7%, што је за 10 пп више у односу на 2020. годину, чему у прилог 
говори чињеница да у 2021. години није било реализације увоза у оквиру квоте 
само код маслиновог уља (у 2020. години није било реализације увоза у оквиру 
квоте код три групе производа и то: шаргарепа свежа или расхлађена, маслиново 
уље и прерађевине од рибе).  

У погледу EFTA земаља, остварена укупна трговина пољопривредно-прехрамбеним 
производима у 2021. години износила је приближно 68,9 мил. EUR, што је за 26,9% 
више од остварене трговине у 2020. години. Остварена вредност извоза у 2021. 
години износила је 37,8 мил. EUR, док је вредност увоза била на нивоу од 24,1 мил. 
EUR, при чему је остварен суфицит у размени од 13,7 мил. EUR. Од свих земаља EFTA, 
у 2021. години се, као и претходних година, највише трговало са Швајцарском, у коју 
је пласирано пољопривредно-прехрамбених производа у вредности од 28,3 мил. 
EUR, при чему је остварен суфицит у размени од 21,7 мил. EUR. Производи који су 
се највише извозили на тржиште Швајцарске били су: смрзнуте малине, храна за 

 
17 Споразум о партнерству и трговинској сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике 
Британије и Северне Ирске („Сл. гласник РС – Међународни уговори“ бр.13/21) 
18 Закон о потврђивању Протокаола I Споразума о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске („Сл. 
гласник РС – Међународни уговори“ бр. 12/18) 
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псе и мачке, остало смрзнуто воће, слатки бисквити, сирово сојино уље, итд. У увозу 
су доминирали следећи производи: пржена кафа, екстракти, есенције и 
концентрати од кафе, чоколада, биљни сокови и њихови екстракти, цигарете, итд. 

Други по важности трговински партнер Републике Србије, када је у питању 
тржиште EFTA, јесте Норвешка. Међутим, за разлику од Швајцарске, са овом 
земљом се остварује константан дефицит у размени, који је 2021. године износио 
7,7 мил. EUR. Оваква ситуација последица је структуре увоза, где доминирају риба 
и производи рибарства, а пре свега атлантски лосос, чија је вредност увоза у 2021. 
години износила 12,3 мил. EUR (72,6% укупне вредности увоза пољопривредно-
прехрамбених производа из Норвешке). 

Међу државама са којима Република Србија нема потписане споразуме о слободној 
трговини, најзначајнији трговински партнер у 2021. години био је (када је извоз у 
питању) Алжир, на чије тржиште је пласирано пољопривредно-прехрамбених 
производа у вредности од 146,5 мил. EUR, што ову државу сврстава међу водеће 
спољнотрговинске партнере када је извоз пољопривредно-прехрамбених 
производа у питању, а производ који је највише извожен на тржиште Алжира је 
дуван за пушење у вредности од (145,7 мил. EUR). Поред Алжира, значајна тржишта 
за извоз српских пољопривредно-прехрамбених производа још су и Јапан, 
Сједињене Америчке Државе, Египат, Канада, итд. 

 

 

3. СИСТЕМ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОДАТАКА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ 
ГАЗДИНСТВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - FADN 

3.1. Основе анализе стандардних резултата пољопривредних газдинстава 
(региони и области Републике Србије) 

Процес успостављања FADN система у Републици Србији започет је 2011. године, 
успостављањем организационе структуре носилаца FADN система, применом 
методологије прилагођене националним условима, уз едукацију свих субјеката, 
чиме је овај систем постао оперативан.  

Сврха FADN система јесте прикупљање и обрада података о средствима, расходима 
и приходима пољопривредних газдинстава, која су део FADN узорка, чији је одабир 
заснован на критеријумима остварене стандардне вредности и типу производње, а 
све у циљу добијања информација, на основу којих се могу пратити ефекти мера 
пољопривредне политике, развијати додатне услуге у оквиру пољопривредног 
саветодавства, као и омогућити извештавање газдинстава о њиховим економским 
показатељима, што им може помоћи у планирању пословања.   
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График 34: Број газдинстава у FADN 
систему; 2011-2020 

FADN узорак се од успостављања 
система повећавао на годишњем 
нивоу, a тренутно функционише на 
узорку од 1.668 газдинстава (610 
Север-Србија и 1.058 Југ-Србија).  
Пољопривредна газдинства (ПГ) су 
изабрана на основу Плана за избор 
пољопривредних газдинстава, који се 
припрема годишње у сарадњи са РЗС.   

 

 
Извор: МПШВ, FADN 

У тренутку приступања Србије ЕУ потребно је достићи величину узорка од око 
2.000 газдинстава, чиме ће се достићи репрезентативност узорка за територију 
Србије. 

Поред узорка, методологија и прописи, којимa је регулисано функционисање 
система, редовно се усклађују са европским законодавством у овој области, чиме се 
обезбеђује упоредивост података са релевантним подацима земаља чланица ЕУ. 

С обзиром да Европски зелени договор и нова ЗПП за период 2021-2027 захтевају 
побољшање еколошких и климатских перформанси европске пољопривреде, 
очекује се и усклађивање FADN система са системом који прати одрживост 
пољопривредних газдинстава. Ове измене унутар регионалног и секторског 
окружења захтеваће прикупљање података о одрживости газдинстава и 
прилагођавање методологије која најбоље функционише у садашњем FADN 
систему Европске уније. 

У складу са стандардном FADN методологијом (Farm Return), база података 
омогућава анализе производно-економских показатеља пољопривредних 
газдинстава, која су разврстана према три критеријума: регионални, тип 
производње и економска величина.  

За потребе успостављања FADN, Република Србија је подељена у два региона: 
Србија Север и Србија Југ (НСТЈ 1). Регион Србија Север чине АП Војводина и град 
Београд, док су Шумадија и Западна Србија и Јужна и Источна Србије део региона 
Србија Југ. Регион Србија Север подељен је на области: Београдска, Јужнобачка, 
Средњебанатска, Севернобачка, Сремска, Јужнобанатска, Западнобачка и 
Северобанатска област, док је регион Југ подељен на области: Златиборска, 
Колубарска, Мачванска, Моравичка, Поморавска, Расинска, Рашка, Шумадијска, 
Борска, Браничевска, Зајечарска, Јабланичка, Нишавска, Пиротска, Подунавска, 
Пчињска област и Топличка област19.  

Анализа производно-економских показатеља извршена је у оквиру сваке групе у 
складу са стандардном FADN методологијом. На основу стандардних резултата 
могуће је добити јасан увид у економско стање газдинства према различитим 
критеријумима (регион/округ, тип производње и економска величина). Због врсте 

 
19 У складу са Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица („Сл. гласник РС“, бр. 109/09 и 45/10). 
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узорка и примењене методологије, резултати се могу валидно екстраполирати на 
целу популацију. Ово је и учињено применом одговарајућих пондера, тако да су 
добијени резултати пондерисани просеци за целу популацију. У анализи су 
коришћени подаци за Републику Србију за 2020. годину.  

 

3.2. Анализе основних показатеља у оквиру региона и области 

У пољопривреди Србије посебно је изражена регионална поларизација Србије, на 
релацији север-југ, односно на нивоу између Београда и Новог Сада (и подручја 
између и око ове две највеће и најразвијеније урбане агломерације код нас) с једне, 
те остатка националне територије с друге стране. Диспаритети постоје и унутар 
региона, као и између развијених и неразвијених подручја/општина. 

Регионална и пољопривредна политика треба да буду усмерене не само на регионе, 
већ и на поједине области Србије, а циљ им је да се кроз стратешка улагања 
унапреди привредни раст и побољша развој слабије развијених региона и области.  

Након разврставања газдинстава према три напред наведена критеријума, 
извршена је упоредна анализа производно-економских показатеља у оквиру сваке 
групе, у складу са стандардном FADN методологијом.  Примарни циљ је да се утврде 
величине и односи економских и натуралних показатеља пољопривредних 
газдинстава према областима. 

Одабрани FADN показатељи приказују извесне разлике унутар региона и области у 
земљи. У том смислу, потврђена је и друга истраживачка претпоставка, да је у 
националној пољопривредној политици неопходно пратити основне показатеље 
субрегионалног нивоа (НСТЈ 2). 

За потребе анализе за 2020. годину приказани су најзначајнији FADN показатељи 
пословања пољопривредних газдинстава, који представљају пондерисани просек 
по газдинству, и то: приноси најважнијих ратарских култура и производње млека 
на ПГ, коришћено пољопривредно земљиште, утрошак радне снаге, укупна 
вредност производње, трошкови, нето додата вредност и нето добит 
пољопривредног газдинства.  

 

3.2.1. Принос 

Принос пшенице и кукуруза 

У циљу добијања високих и стабилних приноса ратарских култура неопходна је 
примена добре пољопривредне праксе и адекватне технологије производње.  
Постизању повољних економских резултата на пољопривредном газдинству 
доприносе активности у производњи: плодоред, обрада земљишта, подривање, 
малчирање, гајење покровних усева, избор сорте, сетва, исхрану биљака (ђубрење), 
сузбијање корова и штеточина, наводњавање/одводњавање и жетва/берба.  
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Географски положај, повољне 
временске прилике и земљиште као 
кључни ресурс имају велики утицај на 
принос пшенице, на шта указују 
значајне разлике у приносима – у 
региону Север просечан принос је око 
6 t/ha, док је у региону Југ испод 5 
t/ha.   

Посматрано у односу на претходни 
петогодишњи период, остварени 
принос пшенице не бележи 
значајније варирање, достижући 5,5 
t/ha у 2020. години. 

График 35: Принос пшенице према 
регионима (t/ha); 2016-2020 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

График 36: Принос пшенице према областима 
(t/ha); 2020. 

 
 
Сремска област остварује 
приносе и до 7 t/ha, док је у 
региону Србија Југ највећи 
принос забележен у области 
Мачве, на нивоу од 6 t/ha. Због 
неповољних климатских и 
земљишних услова у појединим 
областима у региону Србија Југ, 
приноси пшенице се крећу око 4 
t/ha (у Златиборској области око 
3 t/ha). 

 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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График 37: Принос кукуруза према 
регионима (t/ha); 2016-2020 

Правилно примењене агротехничке 
мере, повољни климатски услови и 
квалитетан сортимент имају  значајан  
утицај и на принос кукуруза, као и 
повећање површина које се наводњавају. 

Повољнији земљишни ресурси и 
климатски услови, утичу на велике 
разлике у приносима – у региону Србија 
Север принос је око 8 t/ha, док је у 
региону Србија Југ принос кукуруза око 
6 t/ha. 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

Током последњих пет година 
просечан принос кукуруза 
значајно је варирао и кретао се од 
5,2 t/ha до 9 t/ha, што указује на 
велику зависност од временских 
услова. Током последње три 
године, временске прилике 
погодовале су кукурузу, за разлику 
од 2017. године, која је била сушна. 
У 2020. години остварен је 
просечан принос од 8,4 t/ha.  

У Севернобанатској и 
Западнобачкој области приноси 
кукуруза достижу вредности преко 
10 t/ha, док је у региону Србија Југ 
у неким областима и испод 6 t/ha 
(Топличка). Највећи приноси 
кукуруза у региону Србија Југ 
остварени су у Мачванској (9,2 
t/ha) и Подунавској области (8,4 
t/ha).  

 

График 38: Принос кукуруза према 
областима (t/ha); 2020. 

 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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Млечност по грлу  

Дугогодишња подршка мерама 
сeлeкциje утицала је да се количина 
произведеног млека по грлу у 
последњих пет година константно 
повећава (просечна петогодишња 
вредност износи 4.825 l/грлу).  

Присутне су значајне разлике у 
количини млека по грлу између 
региона Србија Север и Србија Југ, 
крећући се од 4.626 l/грлу у региону 
Србија Југ до 5.741 l/грлу у региону 
Србија Север. 

График 39: Млечност по грлу према 
регионима (l/грлу); 2016-2020 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

График 40: Млечност по грлу према 
областима (l/грлу); 2020. 

Највећу млечност по грлу остварују 
газдинства у Јужнобачкој (6.945 
l/грлу) и Западнобачкој области 
(6.421 l/грлу) у региону Србија Север 
и Подунавској области (5.892 l/грлу) 
у региону Србија Југ.  

Рaзлoзи зa пoвeћaну производњу по 
грлу јесу рaд нa сeлeкциjи 
квaлитeтних грлa, пoбoљшaњe 
исхрaнe и услoвa држaњa, 
укрупњaвaњe стaдa, штo свe имa зa 
рeзултaт дa сe и количина пoмузeнoг 
млeка пo грлу пoвeћaла у свим 
областима у прoтeклих пет гoдинa.   

 

 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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3.2.2. Коришћено пољопривредно земљиште 

Најзначајнија разлика у пословању пољопривредних газдинстава исказана је кроз 
физичку величину газдинства, односно изражена је кроз површину коришћеног 
пољопривредног земљишта по газдинству (КПЗ). FADN подаци земаља ЕУ јасно 
показују да се структура газдинстава, са аспекта просечне површине КПЗ, значајно 
разликује и у земљама чланицама ЕУ. Просечна величина пољопривредног 
газдинства у ЕУ у 2020. години износила је око 34 ha, док се Србија, са просеком од 
11,5 ha, налази испод просека ЕУ-28.  

График 41: Просечна површина КПЗ по 
газдинству према регионима (ha); 2016-
2020 

Основна карактеристика 
пољопривреде Србије и резултати 
потврђују значајне разлике у 
просечној величини КПЗ између 
пољопривредних газдинстава у 
регионима Србија Север и Србија Југ.  

У 2020. години, просечна површина 
КПЗ у региону Србија Север износила 
је 18,8 ha по газдинству, док је у 
региону Србија Југ била на нивоу од 8,1 
ha.  

 
 

Извор: МПШВ, FADN 
 

Газдинства која се баве сточарском 
производњом остварују право пречег 
закупа земљишта, што значајно утиче 
на удео закупљеног КПЗ у укупном КПЗ 
код газдинстава која се баве овом 
врстом производње (55%).  

Са друге стране, газдинства која се 
баве воћарством, своју производњу 
претежно организују на сопственом 
земљишту и закупљено земљиште код 
њих учествује са свега 3% у укупном 
КПЗ. 

 

График 42: Власничка структура КПЗ 
према врсти производње (%); 2020. 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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График 43: Власничка структура КПЗ 
према областима (ha); 2020. 

Газдинства из Средњебанатаске и 
Севернобачке области имају 
највећи удео закупљеног 
земљишта у укупном КПЗ (55% и 
52%). Са друге стране, газдинства 
из Сремске области просечно 
користе 31% закупљеног 
земљишта, што је најмање у 
поређењу са газдинствима из 
осталих области.  

У региону Србија Југ највећи 
проценат земљишта у закупу је у 
Пиротској и Пчињској области 
(48% и 45%), што може да укаже 
на проблем напуштања поседа и 
пољопривредне делатности.   

 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 
 
3.2.3. Радна снага 

Просечан утрошак радне снаге по 
газдинству у 2020. години износио је 
1,7 годишњих радних јединица 
(ГРЈ).20  

Као и претходних година, резултати 
показују да је у региону Србија Север 
утрошак радне снаге значајно мањи 
(1,3 ГРЈ),  него у региону Србија Југ 
(1,9 ГРЈ), што је резултат веће  
заступљености великих 
пољопривредних газдинстава, вишег 
степена механизованости и мање 
заступљености сточарске 
производње.   

 

График 44: Просечан утрошак радне снаге 
према регионима (ГРЈ); 2016-2020 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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График 45: Просечан утрошак плаћене и 
неплаћене радне снаге (ГРЈ); 2016-2020 

У већини пољопривредних 
газдинстава у Србији ангажована је 
неплаћена радна снага, коју у највећој 
мери чине чланови газдинства. Током 
2020. године, чак 86% утрошка рада 
на газдинствима потиче од неплаћене 
радне снаге. 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

График 46: Утрошак радне снаге према 
врсти производње (ГРЈ); 2020. 

Посматрано према типовима 
производње, највећи утрошак 
плаћене радне снаге постоји на 
газдинствима која се баве 
интензивном пољопривредном 
производњом – газдинства која су 
специјализована у области 
хортикултуре у заштићеном простору 
(3,0 ГРЈ), воћарства (2,3 ГРЈ)  и 
виноградарства (3,0 ГРЈ). 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

У складу са нивоом интензитета 
производње, највећи износ плаћених 
зарада реализован је у хортикултури 
у заштићеном простору и 
виноградарству. 

Међутим, највиша цена рада присутна 
у секторима млечног говедарства и 
живинарства. 

 

График 47: Трошкови рада према према 
врсти производње (RSD/h); 2020. 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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График 48: Утрошак радне снаге (h) и 
трошкови рада (RSD/h) према областима; 2020. 

У региону Србија Север највећи 
утрошак радне снаге у 2020. 
години забележен је у 
Севернобанатској, 
Средњебанатској и Сремској 
области, док су трошкови рада 
на највећем нивоу у 
Средњебанатској области. 

У региону Србија Југ, највећи 
утрошак радне снаге приметан 
је у Подунавској области, док је 
највећа цена рада забележена у 
Златиборској области. 

 

 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

 

3.2.4. Вредност производње 

У посматраном петогодишњем 
периоду просечна укупна вредност 
производње на пољопривредним 
газдинствима у Србији кретала се на 
нивоу од око 3 мил. RSD, при чему је у 
2020. години износила 3,1 мил. RSD (27 
хиљ. EUR).  

Просечна вредност производње 
газдинстава у региону Србија Север  у 
2020. години износи 4,4 мил. RSD и 
већа је за 2 % у  односу на претходну 
годину.  

 

График 49: Вредност производње према 
регионима (мил. RSD); 2016-2020 

 
Извор: МПШВ, FADN 

Резултати FADN истраживања показују да постоје велика одступања у региону 
Србија Север и Србија Југ, као резултат различите структуре и типова ПГ (значајно 
већи број газдинстава припада категоријама веће економске величине у региону 
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Србија Север). На већу укупну вредност производње по газдинству у региону Србија 
Север утиче и већи принос у биљној производњи, као и већа вредност сточарске 
производње и број животиња у сточарској производњи.  

График 50: Вредност производње према 
врсти производње (мил. RSD); 2020. 

Посматрано према врстама 
производње, највећу вредност 
производње остварују газдинства 
која се баве живинарством, затим 
свињарством и хортикултуром.   

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

Највећа просечна вредност 
производње остварена је на 
газдинствима у Јужнобанатској и 
Јужнобачкој области (6,3 и 6,2 
мил. RSD), као и Севернобачкој 
области (6,1 мил. RSD). 

Када је реч о јужном региону, 
воћарска, повртарска и 
расадничарска производња утичу 
да вредност производње буде 
највећа у Расинској и Подунавској 
области.  

 

График 51: Вредност производње према 
областима (мил. RSD); 2020. 

 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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3.2.5. Трошкови производње 

Укупни трошкови газдинства су у 2020. години износили у просеку 1,6 мил RSD (без 
плаћених зарада), што је 4,3% више у односу на претходну годину. Специфични 
трошкови имају доминантну улогу код свих газдинстава. Резултати показују да је 
вредност специфичних трошкова, везаних за семе, хемијску заштиту биља, 
вештачка ђубрива и друго, већа од просека у посматраном периоду. Разлог може 
бити скупља набавка и потрошња репроматеријала, поготову ђубрива. Међутим, 
режијски трошкови, гориво, одржавање и закуп механизације и земљишта, немају 
значајне промене у односу на посматрани период. 

График 52: Укупни трошкови према регионима (мил. RSD) и структура трошкова 
(%); 2016-2020 

  
Извор: МПШВ, FADN 

У структури трошкова доминирају специфични трошкови, који чине око 55%, 
потом режијски трошкови са око 20% учешћа, укупни спољни фактори са око 11%21, 
док трошкови амортизације и трошкови зарада у структури трошкова учествују са 
7%, односно 6%. 

  

 
21 Укупни спољни фактори – трошкови ангажоване радне снаге и позајмљеног капитала, односно зарада запослених (без 

обзира да ли су плаћене у новцу или у натури), закуп земљишта и камате на кредите у току обрачунске године, накнада за 

инпуте (рад, земљиште и капитал) који нису власништво имаоца (наднице, кирија и плаћене камате). 
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График 53: Структура трошкова према врсти производње (%); 2020. 

 
Извор: МПШВ, FADN 

Структура трошкова значајно се разликује према типовима производње, што је 
условљено различитим производним карактеристикама – на газдинствима која се 
баве производњом свиња, као и живинарством, специфични трошкови чине 85% 
укупних трошкова, док на газдинствима са вишегодишњим засадима ови трошкови 
чине свега 30% укупних трошкова.  

Плаћене зараде показују пораст са учешћем у укупним трошковима од 4% у 2016. 
години на 6% у 2020. години, а газдинства која се баве интензивном 
пољопривредном производњом имају учешће плаћених зарада у укупним 
трошковима и до 20%. Вредност радног сата варира у зависности од типа 
производње, а креће у просеку око 270 RSD/h, док у производњи поврћа на 
отвореном простору достиже цену и до 450 RSD/h.   

График 54: Структура трошкова према 
областима (%); 2020. 

Уколико се структура трошкова на 
газдинствима посматра према 
областима, уочава се да 
специфични трошкови, као 
доминантна врста трошкова на 
газдинствима, највеће учешће у 
региону Србија Север остварују у 
Севернобачкој области, док у 
региону Србија Југ ова врста 
трошкова је највише заступљена у 
Пиротској области. 

Трошкови плаћених зарада у 
региону Србија Југ највеће учешће 
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остварују на газдинствима у 
Златиборској области (17%), док 
ови трошкови у оквиру региона 
Србија Север достижу максимално 
учешће у Севернобанатској 
области (11%).  

 

Извор: МПШВ, FADN 
 

 

3.2.6. Нето додата вредност 

Веома важни показатељи у FADN систему, који указују на пословање 
пољопривредног газдинства, изражени су кроз нето додату вредност газдинства 
(НДВ)  и нето приход газдинства. Нето додата вредност газдинства указује на 
накнаду свих фактора производње (земљишта, капитала и радне снаге), како у 
власништву газдинства, тако и екстерно ангажованих.  

График 55: Нето додата вредност према 
регионима (мил. RSD); 2016-2020 

Просечна НДВ газдинства у Србији 
током 2020. године износила је 1,6 мил. 
RSD (14 хиљ. EUR), уз значајно виши 
ниво у региону Србија Север (2,6 мил. 
RSD) у односу на регион Србија Југ (1,6 
мил. RSD).   

Вредност просечне НДВ по 
пољопривредном газдинству зависи од 
величине газдинства, врсти 
пољопривредне производње и 
структурном учешћу радне снаге 
запослених у пољопривреди. 

  
Извор: МПШВ, FADN 
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Поређење резултата према врсти 
производње указује на чињеницу 
да су у 2020. години газдинства 
специјализована за живинарство и 
хортикултуру била најуспешнија, 
стварајући 5,6 мил. RSD, односно 
4,6 мил. RSD НДВ. Иста тенденција, 
са нешто вишим нивоима НДВ, 
била је пристуна и током 2019. 
године. 

Значајније повећање нивоа НДВ у 
2020. години у односу на 2019. 
забележено је у сектору 
свињарства. 

 

График 56: Нето додата вредност према врсти 
производње (мил. RSD); 2020/2019 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

График 57: Нето додата вредност према 
областима (мил. RSD); 2020. 

У региону Србија Север током 
2020. године просечна НДВ 
била је на нивоу од 20 хиљ. 
EUR, са највишим оствареним 
нивоом у Севернобачкој 
области (31 хиљ. EUR), док су 
најнижи ниво НДВ остварила 
газдинства у Београдској 
области (10 хиљ. EUR). 

Просечна НДВ газдинстава у 
региону Србија Југ износила је 
11 хиљ. EUR, при чему је 
најнижа вредност НДВ у овом 
региону забележена у 
Топличкој области (8 хиљ. 
EUR). Највиши ниво НДВ у 
2020. години остварен је у 
Расинској области, на нивоу од 
чак 46 хиљ. EUR.   

 

 
Извор: МПШВ, FADN 
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3.2.7. Нето добит  

Укупна добит је вредносни показатељ, који представља финансијска средства 
(доходак), која су преостала произвођачу након покривања свих трошкова. 
Структура расподеле укупне добити указује на профитабилност пољопривредног 
газдинства, због чега је приликом анализе пословања газдинства важно утврдити 
вредност нето добити пољопривредног газдинства, односно принос остварен на 
сопствени капитал, неплаћену радну снагу и сопствени менаџмент.  

Просечна нето добит свих ПГ у Србији 
износи 1,8 мил. RSD (око 15 хиљ. EUR) 
годишње, што је испод просека у ЕУ.  

Нето добит у региону Србија Север 
значајно је већа него у региону Србија 
Југ, што указује на повољнији обим и 
вредност производње (већи број 
хектара, већи број грла стоке и сл.), 
односно рентабилније коришћење 
ресурса.  

 

График 58: Нето добит према 
регионима (мил. РСД); 2016-2020 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

График 59: Нето добит према врсти 
производње (мил. РСД); 2020/2019 

Просечна нето добит по газдинству 
показује благи раст у 2020. години (1,7 
мил. RSD) у односу на 2019. годину (око 
1,5 мил. RSD).  

Највећу нето добит, као и претходних 
година, остварују ПГ која су 
специјализована за живинарство (5,4 
мил. RSD) и хортикултуру (4,3 мил. 
RSD). 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

У региону Србија Север највећа 
просечна нето добит на нивоу од 
3,5 мил. RSD (29 хиљ. EUR) 
остварена је на ПГ у Јужнобачкој 
области, док најмању просечну 
нето добит остварују ПГ из 
Београдске области (1,1 мил RSD). 

Извозна орјентација воћарске, 
повртарске и расадничарске 
производње у Расинској области 

График 60: Нето добит према областима 
(мил. РСД); 2020. 
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утиче на достизање највеће нето 
добит од 5,4 мил. RSD (46 хиљ. 
EUR).    

 

 
Извор: МПШВ, FADN 

 

 

4. ПOЉOПРИВРEДНA ПOЛИTИКA 

4.1. Oквир пoљoприврeднe пoлитикe и политике руралног развоја 

Стратешки и програмски оквир 

Стратешки оквир развоја пољопривреде и руралног развоја садржан је у Стрaтeгиjи 
пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja Републике Србије зa пeриoд 2014-202422. 
Стратегија, као документ највишег нивоа општости, дефинише визију, стратешке 
циљеве, приоритетне области и прaвце рaзвoja пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja 
Србиje у пeриoду 2014-2024. године.  

Стретегија пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja, као дугорочни стратешки документ, 
представља оквир за доношење средњерочних програмских докумената – 
Националног програма за пољопривреду и Националног програма руралног 
развоја. За разлику од Стратегије, која даје основно усмерење развоја 
пољопривреде, програми садрже детаљне трогодишње планове и динамику 
реализације мера, као и активности у правцу прилагођавања националне 
пољопривредне политике Заједничкој пољопривредној политици ЕУ у 
претприступном периоду. 

 

Законодавни оквир 

Законодавни оквир пољопривредне политике и политике руралног развоја у 
Србији базиран је на два основна законска акта: Закону о пољопривреди и руралном 
развоју23 и Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју24.  

Закон о пољопривреди и руралном развоју успоставља основне механизме за 
креирање и спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. 

 
22 „Сл. гласник РС“, бр. 85/14 
23 „Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 10/13 – др. закон, 101/16, 67/21, 114/21 
24  „Сл. гласник РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 
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Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, осим класификације 
подстицаја, дефинисан је нaчин кoришћeњa подстицаја, корисници, услoви зa 
oствaривaњe прaвa нa пoдстицaje, кao и изнoси према врсти пoдстицaja. Овај закон 
такође представља основ за доношење одговарајућих подзаконских аката за сваку 
од врста подстицаја, кojимa су ближe дeфинисaни услoви зa oствaривaњe прaвa нa 
пoдстицaje, кao и нaчини oствaривaњa тих прaвa.  

 

Финансијски основ 

Подршка у оквиру пољопривредне политике и политике руралног развоја у Србији 
у највећој мери финансира се из буџетских средстава Републике, док су поједине 
мере подршке финансиране из средстава ЕУ и међународних донаторских 
средстава. Поред тога, подршка пољопривреди и руралном развоју спроводи се на 
локалном и покрајинском нивоу према посебним програмима, финансирана из 
посебних извора. 

Законом о буџету Републике Србије за календарску годину опредељују се средства 
намењена за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју у оквиру буџетских 
средстава расподељених Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
У 2021. години, Уредбом о расподели подстицaja у пoљoприврeди и рурaлнoм 
рaзвojу у 2021. години25 прописан је oбим срeдстaвa, врстe и мaксимaлни изнoси по 
врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју који су се реализовали током 
2021. године, у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину26.  

 

4.2. Мeрe пoљoприврeднe пoлитикe и политике руралног развоја у 2021. 
години  

У складу са Уредбом о расподели подстицaja у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу у 
2021. години, реализоване су слeдeће врсте пoдстицajа: 

1) дирeктнa плaћaњa,  
2) мeре рурaлнoг рaзвoja, 
3) пoсeбни пoдстицajи, 
4) IPARD подстицаји, 
5) кредитна подршка у пољопривреди.  

Табела 7: Врстe пoдстицaja у пољопривреди и руралном развоју*; 2021. 

  Назив мере 
Износ по 

јединици мере 
I ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА  

1. Премије  
1.1 Премија за млеко1 10 RSD/l 
2. Подстицаји за производњу  

2.1 Основни подстицаји за биљну производњу2 4.000 RSD/ha 
2.2 Подстицаји у сточарству  

2.2.1 Подстицаји за квалитетне приплодне млечне краве3 25.000 RSD/грлу 
2.2.2 Подстицаји за квалитетне приплодне товне краве и бикове 40.000 RSD/грлу 
2.2.3 Подстицаји за квалитетне приплодне крмаче и нерастове 15.000 RSD/грлу 
2.2.4 Подстицаји за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве 7.000 RSD/грлу 
2.2.5 Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба шарана 500 RSD/грлу 

 
25  „Сл. гласник РС“, бр. 159/20, 15/21, 32/21, 46/21, 64/21, 90/21, 109/21, 120/21 
26 „Сл. гласник РС“, бр. 149/20, 40/21, 100/21 
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2.2.6 Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба пастрмке 300 RSD/грлу 
2.2.7 Подстицаји за родитељске кокошке тешког типа 60 RSD/грлу 
2.2.8 Подстицаји за родитељске кокошке лаког типа 100 RSD/грлу 
2.2.9 Подстицаји за родитељске ћурке 300 RSD/грлу 

2.2.10 Подстицаји за краве дојиље4 40.000 RSD/грлу 
2.2.11 Подстицаји за тов јунади5 15.000 RSD/грлу 
2.2.12 Подстицаји за тов јагњади 2.000 RSD/грлу 
2.2.13 Подстицаји за тов јаради 2.000 RSD/грлу 
2.2.14 Подстицаји за тов свиња 1.000 RSD/грлу 
2.2.15 Подстицаји за кошнице пчела6 800 RSD/кошници 
2.2.16 Подстицаји за производњу конзумне рибе7 10 RSD/kg рибе 
2.2.17 Подстицаје за краве за узгој телади за тов8 20.000 RSD/грлу 

3. Регреси   
3.3 Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима9 40% 
II ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  
1. Подстицаји за унапређење конкурентности  

1.1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства  

1.1.1 
Подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака, винове лозе и 
хмеља10 

 

1.1.1.1 Подстицање подизања нових вишегодишњих засада воћака и хмеља 50-65% 
1.1.1.2 Подстицање подизања нових вишегодишњих засада винове лозе 60% 
1.1.2 Подршка за унапређење примарне пољопривредне производње  

1.1.2.1 
Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење 
примарне биљне пољопривредне производње11 

50-65% 

1.1.2.2 
Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење 
примарне сточарске пољопривредне производње12 

50-65% 

1.1.2.3 
Подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за 
унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње13 

60% 

1.1.2.4 
Подршка за инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла за 
унапређење примарне сточарске пољопривредне производње14 

50-65% 

1.1.2.5 Подршка инвестицијама у изградњу и опремање објеката15 50-65% 
1.1.2.6 Подршка инвестицијама у набавку нових трактора16 50-65% 
1.1.2.7 Подршка инвестицијама за електрификацију поља17 90% 

1.2 
Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених 
производа и производа рибарства 

 

1.2.1 
Подршка унапређењу квалитета вина, ракије и пољопривредно-
прехрамбених производа18 

50-65% 

1.2.2 
Контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и 
евиденционе маркице за вино 

50-65% 

1.2.3 
Достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина 
и ракије 

50-65% 

1.2.4 Набавка опреме у сектору меса, млека и пива 50- 65% 
1.2.5 Изградња објеката и набавка опреме у сектору производње вина 60% 

1.2.6 
Изградња објеката и набавка опреме у сектору производње јаких 
алкохолних пића 

60% 

1.3 
Управљање ризицима (Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, 
вишегодишње засаде, расаднике и животиње)19 

40-45% 
70% за пет округа 

2. 
Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних 
ресурса 

 

2.1 Органска производња  
2.1.1 Органска биљна производња20 550% 
2.1.2 Органска сточарска производња21 40% 
2.2 Очување биљних и животињских генетичких ресурса  

2.2.1 Очување биљних генетичких ресурса22  100% 
2.2.2 Очување животињских генетичких ресурса23 по јединици 
2.2.3 Очување животињских генетичких ресурса у банци гена24 100% 

3. 
Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета 
живота у руралним подручјима 

 

3.1 
Унапређење економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима25 

50-65% 

3.2 Подршка младима у руралним подручјима26 75% 

3.3 
Спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу 
додавања вредности кроз прераду, као и за увођење и сертификацију система 
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квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског 
порекла на газдинствима 

3.3.1 
Увођење и сертификација система квалитета хране, органских производа и 
производа са ознаком географског порекла27  

50-65% 

3.3.2 
Диверсификација економских активности кроз подршку инвестицијама у 
прераду и маркетинг на газдинству28  

50-65% 

3.4 Инвестиције у руралну инфраструктуру 100% 

4. 
Подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног 
развоја29 

 

4.1 Припрема локалних стратегија руралног развоја 100% 
4.2 Спровођење локалних стратегија руралног развоја 100% 
5. Подстицаји за унапређење система креирања и преноса знања  

5.1 
Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних 
пројеката у пољопривреди и руралном развоју30 

100% 

5.2 
Подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, 
удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди31 

100% 

III ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ  

1. 
Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања 
одгајивачких циљева у сточарству - мере селекције3233 

 

2. 
Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју 
(мере и акције у пољопривреди)34 

 

3. 
Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску 
селекцију35 

 

IV IPARD  
 Мера 1: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава36  

 
Мера 3: Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга 
пољопривредних производа и производа рибарства37 

 

 Мера 7: Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања38  
V КРЕДИТНА ПОДРШКА39  

*Подзаконска регулатива пoдстицaja у пољопривреди и руралном развоју за 2021. годину представљена је у прилогу 3.2 

Извор: Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2021. години 

Током 2021. године дошло је до промене нивоа појединих директних плаћања у 
односу на претходни период – износ премије за млеко повећан је са 7 RSD/l на 10 
RSD/l, док су основни подстицаји за биљну производњу смањени са 5.200 RSD/ha на 
4.000 RSD/ha. Износи подршке за остале мере у оквиру директних плаћања 
задржали су се на истом нивоу као у 2020. години. 

Када је реч о мерама подршке руралном развоју, подстицаји у органској 
производњи током 2021. године реализовали су се кроз увећање износа подршке у 
биљној органској производњи за 550% у односу на конвенционалну, док је 
претходне године ово увећање износило 400%. У оквиру подстицаја за 
диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима 
током 2021. године уведена је нова мера, усмерена на подршку  инвестицијама у 
руралну инфраструктуру (ниво подршке 100%). Износи подршке за остале мере 
подршке руралном развоју задржане су  се на истом нивоу као у 2020. години.   

 

4.3. Буџeтскa срeдствa зa пoдршку пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу 

4.3.1. Буџет Министраства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Током претходних десет година, буџетска средства опредељена МПШВ27, као и 
учешће буџета МПШВ у укупном буџету Републике Србије, значајно су варирали. 

 
27 У посматраном десетогодишњем периоду приказани су буџети министарства надлежног за пољопривреду, при чему је у 
периоду 2014-2017 надлежно министарство било Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Услед тога, 
приказани буџети укључују и релевантна издавања из надлежности заштите животне средине у наведеном периоду. 
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Након вишегодишњег кретања 
нивоа буџета између 40 и 45 млрд. 
RSD, у периоду након 2019. године 
буџет МПШВ значајније се повећава, 
достижућу током 2021. године 
максимални ниво (60,2 млрд. RSD). 

Међутим, без обзира на пораст 
апсолутног нивоа буџета МПШВ, а 
услед бржег раста националног 
буџета, учешће буџета МПШВ у 
укупном буџету бележи дугорочни 
тренд пада. У 2021. години, буџет 
МПШВ чинио је 4,71% националног 
буџета, односно 0,43 пп мање него 
претходне године. 

График 61: Буџет МПШВ (млрд. RSD) и 
учешће у укупном буџету РС (%) (десна 
оса); 2012-2021 

 
Извор: Закон о буџету Републике Србије за одговарајуће 

године 
 

4.3.2. Опредељена средства за подстицаје у пољопривреди и руралном 
развоју 

Око три четвртине буџета МПШВ током 2021. године било је намењено за 
реализацију подстицаја у пољопривреди и руралном развоју. Укупан износ 
опредељених буџетских средстава за ову врсту подстицаја у 2021. години био је на 
нивоу од 44,4 млрд. RSD, што представља 5,2% више буџетских средстава у односу 
на износ опредељен за ову намену у 2020. години. У складу са законском 
регулативом, подстицаји у пољопривреди и руралном развоју су и током 2021. 
године реализовани кроз директна плаћања, мере руралног развоја, посебне 
подстицаје, кредитну подршку и IPARD подстицаје. Услед потребе за додатном 
финансијском помоћи пољопривредним произвођачима у условима пандемије, 
током 2020. године реализоване су ванредне мере подршке, за које је опредељено 
2,8 млрд. RSD. 

Табела 8: Износ опредељених средстава за подстицаје у пoљoприврeди и руралном 
развоју према врсти подстицаја (RSD); 2020/2021 

Врста подстицаја 2020 2021 
Директна плаћања 26.902.800.000 31.269.521.000 
Подстицаји мерама руралног развоја 11.074.856.000 7.009.994.000 
Посебни подстицаји 250.000.000 250.000.000 
IPARD подстицаји 3.174.000.000 5.384.831.000 
Кредитна подршка 802.017.000 470.000.000 
Укупно 42.203.673.000 44.384.346.000 

Covid 19 1.386.000.000  
Covid 19 - кредитна подршка 1.450.000.000  

Извор: Уредба о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2020. и 2021. години 

Око 70% опредељених средстава за подстицаје у 2021. години намењено је 
директним плаћањима, чији је износ у односу на претходну годину повећан за 16%. 
Подстицаји мерама руралног развоја чине 16% укупно опредељених средстава за 
подстицаје у 2021. години, док је за кредитну подршку у 2021. опредељен тек 1% 
износа.  
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4.3.3. Реализована средства за подстицаје у пољопривреди и руралном 
развоју 

Током 2021. године, по основу подстицаја у пољопривреди и руралном развоју 
реализовано је 40,6 млрд. RSD, односно око 4% више средстава у односу на 2020. 
годину. 

Табела 9: Износ реализованих средстава за подстицаје у пoљoприврeди и руралном 
развоју према врсти подстицаја (RSD); 2020/2021 

Врста подстицаја 2020 2021 
Директна плаћања 26.890.241.339 31.171.105.060 
Подстицаји мерама руралног развоја 11.039.731.263 6.854.917.164 
Посебни подстицаји 243.135.681 248.055.621 
IPARD подстицаји 799.695.507 1.898.969.206 
Кредитна подршка  104.826.670 451.625.799 
Укупно 39.077.630.460 40.624.672.849 

Covid 19 1.310.384.706  
Covid 19 - кредитна подршка 1.425.233.986  

Извор: МПШВ, УАП 

Структура реализоване подршке пољопривреди и руралном развоју према врсти 
подстицаја у последње две године креће се у правцу повећања учешћа директних 
плаћања и кредитне подршке у укупним средствима за ову намену, а на основу 
смањења учешћа подстицаја за мере руралног развоја.  

Нajзaступљeнија врста реализованих пoдстицaja током 2021. године остају 
дирeктнa плaћaњa, нa кojа je у 2021. гoдини утрoшeнo 31,2 млрд. RSD, односно 16% 
више (+4,3 млрд. RSD) у односу на 2020. годину.  

Насупрот томе, током 2021. године уочава се смањење обима реализованих 
средстава за подстицаје мерама руралног развоја за чак 38% у односу на 2020. 
годину. 

Кредитна подршка, посебни подстицаји, као и IPARD подстицаји у 2021. години 
задржавају ниско учешће у структури укупних реализованих срeдстaвa намењених 
подстицајима у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу, али уз остварен раст у односу 
на 2020. годину.  Реализована су средства по основу кредитне подршке у износу од  
451,6 мил. RSD, док су посебни подстицаји реализовани у износу од 248  мил. RSD 
(2% више него 2020. године). 
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График 62: Структура реализованих средстава за подстицаје у пoљoприврeди и 
руралном развоју према врсти; 2021. 

  
Извор: МПШВ, УАП 

 

Директна плаћања 

Током 2021. године, за реализацију 
директних плаћања по основу текућих 
обавеза28 утрошено је око 23,2 млрд. 
RSD. Као и претходних година, 
нajзaступљeнији тип директне 
подршке произвођачима представљају 
подстицаји за производњу, који у 
укупно утрошеним средствима за 
директна плаћања учествују са 73% 
(од чега подстицаји за биљну 
производњу 29% и подстицаји у 
сточарству 44%).  

Поред подстицаја за прозводњу, 
прeмиja зa млeкo у укупно утрошеним 
средствима за директна плаћања 
учествује са 27%. 

График 63: Структура реализованих 
средстава за директна плаћања према 
врсти (%); 2021. 

 
Извор: МПШВ, УАП 

 

  

 
28 Поред текућих обавеза, насталих по основу реализације мера у датој календарској години, годишња плаћања укључују и 
плаћања по основу неизмирених обавеза, које су пренете из претходног периода и/или које доспевају за исплату у текућој 
години. Ова врста плаћања настаје због разлике у терминима пријема захтева за подстицаје (а што је условљено 
сезоналношћу производног циклуса) и буџетског циклуса (који се поклапа са календарском годином). Услед тога, код неких 
мера подношење захтева за подстицаје траје до краја текуће године, да би, након потребне административне процедуре и 
контроле, ови захтеви били исплаћени у наредној буџетској години. 
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Подстицаји за мере руралног развоја 

За потребе реализације мера 
руралног развоја, током 2021. 
године исплаћено 3,1 млрд. 
RSD по основу текућих обавеза, 
од чега је 60% средстава 
утрошено за подстицаје зa 
унaпрeђeњe кoнкурeнтнoсти 
(1,8 млрд. RSD).  

У оквиру ове групе мера, за 
инвестиције у физичку 
имовину пољопривредног 
газдинства утрошено је 18% 
средстава, док је за управљање 
ризицима утрошено 82% 
средстава зa унaпрeђeњe 
кoнкурeнтнoсти. 
 

График 64: Структура реализованих средстава 
за мере руралног развоја према врсти (%); 2021. 

 
Извор: МПШВ, УАП 

За подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања издвојено је 24% 
укупно утрошених средства за мере руралног развоја (734,3 мил. RSD). 

Средства у износу од 248,4 мил. RSD издвојена су за пoдстицajе зa очување и 
унапређење животне средине и природних ресурса, који су се oднoсили нa мeрe 
пoдршкe oргaнскoj прoизвoдњи и очувању гeнeтичких рeсурсa. У оквиру 
подстицаја за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у 
руралним подручјима,  средства у износу од 218,2 мил. RSD реализована су за 
подршку унапређењу и развоју руралне јавне инфраструктуре, док су за 
спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања 
вредности кроз прераду, као и за увођење и сертификацију система квалитета 
хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на 
газдинствима реализована средства у износу од 29,8 мил. RSD .  

 

Пoсeбни пoдстицajи 

График 65: Структура реализованих средстава за 
посебне подстицаја према врсти (%); 2021. 

Ови подстицаји имају 
најмање учешће у 
реализованим подстицајима у 
2021. години, чинећи свега 
0,5% укупних средстава 
(221,6 мил. RSD). 

Највише средстава утрошено 
је за подршку спровођењу 
одгајивачких програма (65%), 
док је за производњу садног 
материјала, сертификацију и 
клонску селекцију утрошено  
74,9 мил. RSD. 

 
Извор: МПШВ, УАП 
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Кредитна подршка 

Кредитна подршка представља врсту подстицаја, којом се пољопривредним 
газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за: 1) 
набавку животиња; 2) набавку семена, садног материјала и средстава за заштиту 
биља; 3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему; 4) 
набавку хране за животиње; 5) инвестициона улагања у одређене врсте 
механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи; 6) 
набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава 
(старости до пет година); 7) набавку ђубрива. Средства утрошена за кредитну 
подршку29 у 2021. години реализована су у износу од 425 мил. RSD.  

 

IPARD подстицаји 

Основна сврха IPARD II Програма јесте да подржи пољопривредне произвођаче и 
прерађиваче, као и становништво руралних подручја у Републици Србији да 
постепено повећавају своје капацитете и потенцијале како би се благовремено и 
правилно припремили за достизање европских стандарда из области 
пољопривреде, прехрамбене индустрије и заштите животне средине. IPARD II 
Програм дефинише мере које пружају финансијску подршку сектору примарне 
пољопривредне производње, сектору прераде и маркетинга пољопривредних 
производа и производа рибарства, као и подршку диверзификацији 
пољопривредних газдинстава и развоју пословања у руралним подручјима 
Републике Србије. За програмски период 2014-2020. године, на који се IPARD II 
Програм односи, Републици Србији је из европских фондова одобрено 175 мил. EUR. 

IPARD II Програм садржи следеће мере: 

– Мера 1 – Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава; 
– Мера 3 – Инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и 

маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства; 
– Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој 

пословања; 
– Мера 9 – Техничка помоћ. 

Од почетка спровођења IPARD II Програма до краја 2021. године објављено је  
дванаест позива, од чега је три позива објављено у 2021. години. До краја 2021. 
године поднет је 2.521 захтев за остваривање права на IPARD подстицаје, од чега је 
током 2021. године, у оквиру три објављена јавна позива за IPARD мере, поднето 
773 захтева. До краја 2021. године (на дан 31.12.2021.), укупна захтевана средства 
за инвестиције за 2.521 поднет захтев износила су 624,4 мил. EUR (процењена 
IPARD подршка: 361,5 мил. EUR).  

  

 
29 У једној календарској години исплаћују се подстицаји за кредитну подршку по основу кредита, пласираних у тој години, 
као и субвенција камате за другу и трећу годину (за кредите чији је рок доспећа од једне до три године) кредита који су 
пласирани у претходне две године. 
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График 66: Учешће појединих мера у укупном 
броју поднетих захтева и захтеваним 
средствима (%); 2014-2020 

Највеће интересовање корисника у 
оквиру IPARD II програма постоји 
за Меру 1 – 64% укупног броја 
захтева и половина укупно 
захтеваних средстава. Мера 3 
учествује са 12% у укупном броју 
захтева, који се односе на 31% 
средстава, док је око четвртине 
корисника поднело захтев за 
реализацију инвестиције у оквиру 
Мере 7, у вредности од 20% укупне 
суме.  

  

 
 

Извор: МПШВ, IPARD Управљачко тело 

Посматрано са аспекта доминантних сектора у оквиру сваке од мера према броју 
поднетих захтева, половина захтева у оквиру Мере 1 односи се на инвестиције у 
сектору осталих усева, док је 2/3 захтева пристиглих за Меру 3 намењено 
инвестицијама у сектору прераде воћа и поврћа. Рурални туризам и рекреативне 
активности представљају најатрактивнији сектор у оквиру позива за Меру 7, с 
обзиром да је 86% захтева поднето управо за ову намену.   

График 67: Структура поднетих захтева према секторима (%); 2014-2020 

   
Извор: МПШВ, IPARD Управљачко тело 

Када је реч о врсти инвестиција у оквиру сваке од мера, набавка опреме, машина и 
механизације представља најзаступљенији тип инвестиције у оквиру Мере 1 (84%), 
док је изградња и модернизација објеката заступљена у мањој мери. У оквиру Мере 
3, 45% захтева је поднето за намену израдње и модернизације објеката и 
упостављање нових постројења за прераду (45%), док је нешто мањи број захтева 
поднет за модернизацију опреме за прераду (38%). Рурални туризам и рекреативне 
активности представљају доминантан тип инвестиције у оквиру Мере 7, за које је у 
програмском периоду поднето 86% захтева. 
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График 68: Структура поднетих захтева према типу инвестиција (%); 2014-2020 

   
Извор: МПШВ, IPARD Управљачко тело 

Најзаступљенији подносиоци захтева за IPARD средства су физичка лица 
(индивидуални пољопривредници), која су поднела 83% укупног броја захтева, 
учествујући у захтеваним трошковима са око 44%. Насупрот томе, од стране 
привредних друштава поднето је 22% захтева, али је њихово учешће у захтеваним 
трошковима око 50%. Оваква тенденција указује на значајно већу просечну 
вредност инвестиције по поднетом захтеву у случају привредних друштава 
(544.543 EUR) у поређењу са овим показатељем за индивидуалне 
пољопривреднике (138.952 EUR). 

У погледу регионалне заступљености поднетих захтева, највећи број захтева за 
Меру 1 поднет је у Региону Војводине (67%), док је највећи број захтева за Меру 3 и 
Меру 7 поднет од стране потенцијалних корисника из Региона Шумадије и Западне 
Србије (50% за Меру 3 и 60% за Меру 7). 

 

4.4. Пoдршкa нa пoкрajинскoм и лoкaлнoм нивoу 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју прописује могућност 
реализације програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја за територију аутономне покрајине или јединице 
локалне самоуправе. Ове програме доносе надлежни органи покрајинских и 
локалних управа, уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде, којом се оцењује усаглашеност програма са законским 
одредбама и националним политикама. 

У оквиру својих програма, органи аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе могу на својој територији да реализују све врсте подстицаја, осим 
директних плаћања (уз изузетак регреса за трошкове складиштења у јавним 
складиштима и регреса за репродуктивни материјал/вештачко осемењавање).  

Програми подршке нa пoкрajинскoм и лoкaлнoм нивoу достављају се и одобравају 
електронским путем, кроз Платформу за комуникацију са локалним самоуправама. 
Такође кроз платформу, а у складу са законским одредбама, органи аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе достављају извештаје о реализацији 
програма у претходној календарској години. 

Током 2021. године, кроз 122 одобрена програма, реализовано је око 2,8 млрд. RSD 
за мере подршке пољопривреди и руралном развоју на покрајинском и локалном 
нивоу. 

Опрема, машине и 
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Како постоји ограничена могућност 
примене директних плаћања на 
покрајинском и локалном нивоу, ова 
група мера  учествује са свега 4% у 
реализованим средствима на 
покрајинском и локалном нивоу.  

Очекивано, највећи износ средстава 
намењен је за финансирање мера  
руралног развоја (86%), док је за 
кредитну подршку и посебне 
подстицаје издвојено по 3% подршке. 

График 69: Структура реализоване 
подршке на покрајинском и локалном 
нивоу (%); 2021. 

 
Извор: МПШВ 

 

График 70: Структура реализованих 
средстава за мере руралног развоја на 
локалном нивоу (%); 2021. 

Мере подршке руралном развоју на 
локалном нивоу у највећој мери су 
током 2021. године биле усмерене 
на подстицаје за унапређење 
конкурентности (64% средстава 
руралног развоја), док је за подршку 
диверзификацији дохотка и 
унапређењу квалитета живота у 
руралним подручјима издвојено 
29% средстава. 

 
Извор: МПШВ 

Уколико се структура подносилаца захтева посматра према полу, уочава се значајно 
веће учешће мушкараца (74%) у укупном броју подносилаца захтева. Када је реч о 
старосној структури, највећи број захтева поднет је од стране корисника старијих 
од 40 година (79%), док млади пољопривредници чине тек петину корисника мера 
на локалном нивоу. У погледу правног статуса газдинства, подносиоци захтева су 
скоро у потпуности (95%) физичка лица, тј. породична пољопривредна газдинства. 
Гереално посматрано, сва три показатеља у складу су са показатељима структуре 
газдинстава на националном нивоу. 
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График 71: Структура реализованих захтева према полу, старости и правној форми 
газдинства на локалном нивоу (%); 2021. 

 
Извор: МПШВ 

 

 

5. КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У СЕКТОРУ ПОЉОПРИВРЕДЕ  

Од потписивања Париског споразума 2015. године до данас, забележено је пет 
најтоплијих година у свету. Будући да утицаји глобалног загревања и климатских 
промена настављају да се појачавају, неопходно је активније спровођење мера за 
прилагођавање климатским променама, ублажавање климатских промена и 
управљање ризиком.  

Сектор пољопривреде је посебно погођен климатским променама. Анализе за 
Републику Србију показују да су средње годишње температуре од 1998. до 2017. 
године порасле за 0,5-1,5°С (у неким деловима земље и до 2°С), у односу на 
вредности у периоду 1961-1990. година. Посебно је  изражен тренд загревања од 
2008. до 2017. године.  

Климатске промене довеле су и до промена у сезонској прерасподели и 
интензитету падавина. Број дана са екстремним падавинама последњих година 
повећао се за више од два пута, у односу на просечне вредности из средине 20. века. 
Поремећен режим падавина узрокује све већи ризик од поплава током пролећних и 
јесењих месеци и све већи ризик од суша током лета.  

Екстремни метеоролошки догађаји изазвани климатским променама и њихови 
утицаји на пољопривредну производњу су:   

– Повећање средње сезонске и годишње температуре ваздуха: Загревање 
током свих сезона доводи до ранијег почетка и касније завршетка 
вегетације, убрзавања појединих фенофаза и утиче на квалитет приноса. 
Ранији почетак вегетације повећава ризик од пролећног мраза; 

– Прерасподела падавина: Промена сезонског режима падавина може 
довести до дефицита или вишка падавина током критичних фаза развоја 
биљке, што доводи до смањења приноса и квалитета плодова; 

– Високе летње температуре: Температуре ваздуха преко 35°C доводе биљке 
и животиње у стање температурног стреса. Могу изазвати ожеготине на 
биљкама и плодовима, нарочито уколико се јаве у периоду зрења. Често се 
јављају у комбинацији са недостатком падавина што доводи биљке у стање 
температурног и водног стреса; 

– Ниске зимске температуре: Температуре ваздуха испод -17°C, нарочито ако 
се јављају без снежног покривача, могу негативно утицати на винову лозу, 
траве и озиме усеве; 
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– Пролећни мраз: Ниске температуре током пролећа негативно утичу на 
воћке, винову лозу и ратарске културе. Температурна граница, као и период 
у ком су биљке осетљиве на мраз се разликује од културе до културе; 

– Суша: Суша доводи биљке у стање водног стреса и изазива смањење приноса 
и квалитета скоро свих ратарских култура; 

– Интензивне падавине: Интензивне падавине доводе до превлаживања 
земљишта, што ствара неповољне услове за клијање и развој корена. 
Уколико се јаве у време опрашивања могу смањити оплодњу, а тиме и 
принос. Поспешују ерозију земљишта. Повећана влажност погодује развоју 
биљних болести; 

– Поплаве: Поплаве могу у потпуности уништити приносе ратарских култура, 
изазвати помор животиња и оштетити пољопривредну инфраструктуру; 

– Град и олује: Град и олује праћене јаким ветром могу физички оштетити 
биљке и плодове, помоћне објекте и осталу инфраструктуру. 

Сектор пољопривреде утиче на климатке промене емисијама штетних гасова у 
производном циклусу. Највећи је извор емисија азот субоксида (N2O), које настају 
као последица коришћења земљишта, односно вештачког додавања азота 
земљишту, и емисија метана (CH4), које настају као последица анаеробне разградње 
биомасе, цревне ферментације и разградње животињског отпада. Многе процене 
показују да се из пољопривредног сектора емитује око 50% укупних глобалних 
антропогених емисија CH4 и N2O у свету. 

График 72: Емисија GHG по секторима у ЕУ 
(%); 2019.  

У земљама ЕУ у 2019. години 
пољопривреда је учествовала са 
10,3% у укупним емисијама гасова 
са ефектом стаклене баште (GHG), 
док енергетика, саобраћај и 
сагоревање горива у највећој мери 
доприносе емисији. 

 
Извор: Еurostat 

 

Према подацима Агенције за заштиту 
животне средине Републике Србије 
(СЕПА), сектор пољопривреде је 
највећи емитер амонијака у ваздуху. 
Анализом података утврђено је да је 
укупна емисија овe загађујуће материје 
у 2020. години била на нивоу од 3,11 
Gg. 

График 73: Емисија амонијака у Србији 
по секторима (%); 2020. 

 
Извор: СЕПА 
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Међународни панел за климатске промене (Intergovernmental panel on climate change 
– IPCC) упозорио је на неопходност да се до 2050. године и раније постигну нето 
нулте емисије, уколико се жели да се избегну озбиљне последице климатских 
промена и заустави раст средње глобалне температуре на 1,5℃ у односу на 
прединдустријски период. Сходно томе, Европска комисија је усвојила Европски 
зелени договор (Green Deal), са циљем да Европа постане први неутрални 
континент до 2050. године. Европски зелени договор представља мапу пута за 
трансформацију економије ЕУ и њених држава чланица у одрживу, модерну, 
конкурентну и економију засновану на ефикасном коришћењу природних ресурса, 
уважавајући заштиту биодиверзитета и смањење свих видова загађења.  

У оквиру Зелене агенде, израђена је стратегија одрживе пољопривреде „Од њиве до 
трпезе“ (Farm to Fork Strategy), која представља свеобухватни приступ вредновању 
одрживости хране у Европи са циљем стварања повољнијег окружења за одабир 
здраве хране. Стратегија утврђује потребу хитног смањења коришћења пестицида, 
антимикробних средстава и ђубрива, побољшања добробити животиња, повећања 
еколошког узгоја и смањења губитка биодиверзитета, изазваних пољопривредним 
делатностима.  

Западни Балкан један је од региона у Европи који је највише погођен утицајем 
климатских промена, а предвиђање је да ће се овај тренд наставити. Процене су да 
ће пораст температуре бити од 1,7-4,0°C, па чак и преко 5,0°C до краја века, у 
зависности од глобалних напора у смањењу емисије гасова са ефектом стаклене 
баште. С тим у вези, лидери Западног Балкана су 10. новембра 2020. године у Софији 
прихватили „Зелену агенду за Западни Балкан“ и преузели обавезу спровођења 
мера у области спречавања климатских промена и загађења, развоја енергије и 
биодиверзитета, мобилности и циркуларне економије, одрживе пољопривреде и 
производње хране. Република Србија се обавезала да ће спроводити своје акције 
кроз Регионални акциони план, који је усвојен на самиту у Словенији, у октобру 
2021. године. Пројекат „ЕУ за Зелену агенду у Србији – почните, преузмите акцију, 
проширите“ подржаће Србију у спровођењу Зелене агенде.  

Како би се постигао нови глобални договор о хитној реакцији за климу, лидери и 
представници скоро 200 земаља, укључујући и Србију, састали су се у новембру 
2021. године у Глазгову на 26. конференцији УН о климатским променама – СОР26. 
Самит светских лидера је резултирао важним обећањима за заштиту шума, 
смањење емисије метана и зелене технологије. 

 

 

6. ЕВРОПСКИ ЗЕЛЕНИ ДОГОВОР 

Наредно поглавље даје преглед Европског зеленог договора, који представља 
стратегију за постизање одрживости економије ЕУ претварањем климатских и 
еколошких изазова у прилике у свим подручјима политике и осигуравањем 
праведне транзиције.  

Текст је базиран на Комуникацији ЕК „Европски зелени догор“30, усвојеној 11. 
децембра 2019. године. 

 
30 Комуникација Комисије Европском парламенту, Савету Европе, Савету, Европском економском и социјалном одбору и 
Одбору регија – Европски зелени договор, COM/2019/640 final 
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Увод 

Током претходне деценије, политика заштите животне средине и борбa против 
климатских промена постале су важан приоритет Европске уније. У овом периоду 
ЕУ је спроводила фокусирану политику, која је за резултат имала напредак у борби 
против климатских промена, кроз модернизацију привреде и уз истовремено 
смањење емисије штетних гасова.  

У сусрет новом стратешком периоду 2021-
2027. године, који ће обележити политичке 
реформе у бројним областима, Европска 
унија је политички фокус у значајној мери 
усмерила на борбу против климатских 
промена, унапређење заштите животне 
средине и заштиту биодиверзитета. Основне 
идеје, смернице и циљеви политике ЕУ у овој области у периоду до 2050. године 
представљени су у Комуникацији ЕК „Европски зелени договор“, која представља 
почетни оквирни план кључних политика и мера потребних за остварење 
Европског зеленог договора. Европски зелени договор се базира на достизању 
основног циља Европске уније у овој области - да Европска унија 2050. године 
буде климатски неутрална, односно без нето емисије гасова са ефектом 
стаклене баште и уз економски раст, који није базиран на повећаној употреби 
ресурса. 

Европски зелени договор саставни је део стратегије Комисије за спровођење 
Програма УН до 2030. и циљева одрживог развоја (Агенда 2030), а визија о томе 
како до 2050. постићи климатску неутралност, представљена од стране Комисије, 
требало би да буде темељ дугорочне стратегије, коју ће ЕУ поднети Оквирној 
конвенцији УН о промени климе.  

Европски зелени план обухвата све секторе привреде, а нарочито саобраћај, 
енергетику, пољопривреду, одржавање и изградњу зграда и индустрије за 
производњу челика, цемента, текстила и хемикалија. 

Уколико би тренутно важеће политике у области заштите животне средине и борбе 
против климатских промена наставиле да се примењују у неизмењеном облику, 
емисија штетних гасова би се смањила за 60% до 2050. године, чиме не би био 
достигнут циљ Европског зеленог договора. Због тога је Европски зелени договор 
креиран као структурна, формализована, наднационална „идеја“ или „покрет“, који 
обједињује реформе политика у великом броју привредних сектора. Као такав, 
Европски зелени договор захтева ангажовање и политичко деловање не само у 
земљама чланицама ЕУ, већ на ширем, европском, па и светском нивоу, јер 
покретачи климатских промена и нестанак биодиверзитета представљају 
глобални проблем. Свакако се очекује да ће Европска унија предводити овај процес 
у будућности, с обзиром да ће постулати Европског зеленог договора бити 
уграђени у европске правне тековине, чиме ће бити правно регулисано деловање 
свих укључених актера. У складу с тим, земље чланице ЕУ биће у обавези да низ 
националних политика прилагоде захтевима Европског зеленог договора, како би 
на најефективнији начин допринели испуњењу његових циљева на европском 
нивоу. 
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6.1. Дизајнирање политика у циљу трансформације 

Основни правци активности, које ће ЕУ предузимати у циљу достизања климатске 
неутралности, а који су дефинисани Европским зеленим договором, јесу: 

6.1.1. Веће климатске амбиције Европске уније за 2030. и 2050. годину  

Европска комисија је припремила стратешки документ (Комуникација „Чиста 
планета за све“), који садржи визију о томе како ће се до 2050. године достићи 
климатска неутралност Европске уније. Такође, припремљен је план са проценом 
утицаја, који се односи на повећање циљне вредности смањења емисије гасова са 
ефектом стаклене баште у ЕУ на најмање 50% (по могућству 55%) за 2030. годину, 
а у односу на емисију у 1990. години.  

Како би се достигла ова додатна смањења 
емисије гасова, Комисија ће преиспитати све 
релевантне инструменте политике повезане са 
климом и предложити њихову ревизију. У 
складу с тим, земље чланице мораће 
ревидиране инструменте да имплементирају у 
национално законодавство и тиме обезбеде 
равноправну примену нове климатске 

политике широм Уније.  

Између осталог, реформисане политике помоћи ће у обезбеђењу ефикасног 
утврђивања цена угљеника на нивоу целе привреде. Такође, пошто је реч о 
глобалном циљу, потребно је да међународни партнери ЕУ учествују у климатским 
плановима ЕУ, с обзиром да у супротном постоји ризик од измештања угљеника, 
било да је разлог преношење производње из ЕУ у друге земље са мање усмереном 
климатском политиком или због тога што се производи из ЕУ замењују увозом са 
вишим нивоом угљеника. У том смислу, Комисија би предложила механизам за 
погранично прилагођавање емисије угљеника за поједине секторе како би се 
смањио ризик од измештања угљеника. 

Такође, Комисија ће израдити нову, амбициознију стратегију ЕУ за прилагођавање 
климатским променама, која би фокус требало да стави на повећање отпорности на 
климатске промена, превенцију климатских промена и спремност на реаговање. 
Даље, активности у погледу прилагођавања климатским променама требало би да 
утичу на јавне и приватне инвестиције, и то нарочито инвестиције које се базирају 
на природним решењима. 

 

6.1.2. Обезбеђивање чисте, ценовно приступачне и сигурне енергије  

Имајући у виду да производња и коришћење енергије у привреди производе више 
од 75% емисије гасова са ефектом стаклене баште, потребно је развити енергетски 
сектор, који ће се у највећој мери базирати на обновљивим изворима енергије, уз 
значајно смањење емисије штетних гасова и уз поступно укидање коришћења угља 
и декарбонизацију гаса. 

Предвиђено је да државе чланице ревидирају своје енергетске и климатске 
планове, у којима ће дефинисати националне доприносе циљевима на нивоу Уније, 
које ће оцењивати Комисија и по потреби утврђивати додатне мере, уколико ниво 
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климатских амбиција земље чланице није задовољавајућ. Са своје стране, Комисија 
ће преиспитати законодавство у области енергије и предложити његову ревизију. 

Прелазак на чисту енергију требало би да се базира на обновљивим изворима 
енергије. У зависности од географских потенцијала земаља чланица, очекивање је 
да ће велики значај имати производња енергије, добијена из ветра (нарочито на 
мору). Комисија ће кроз новокреиране мере за подстицај укључивању обновљивих 
извора енергије у енергетски систем олакшати декарбонизацију гаса кроз подршку 
за развој конкурентног тржишта гаса и решавањем питања емисије метана 
повезаног са енергијом.  

Прелазак на чисту енергију, уз кључну улогу обновљивих извора енергије, мора да 
укључи и потрошаче. Већа заступљеност обновљивих извора енергије, повећање 
енергетске ефикасности и друга одржива решења у свим секторима привреде, 
требало би да допринесу декарбонизацији енергетског система уз најниже 
трошкове. Значајно смањење трошкова обновљивих извора енергије у 
комбинацији са унапређеном политиком подстицаја, већ је дало резултате кроз 
рачуне за струју домаћинстава. 

Такође, потребно је уклонити ризик од појаве 
енергетског сиромаштва, како би се у 
домаћинствима, која не могу приуштити основне 
енергетске услуге, омогућио минимални 
животни стандард. Земљама чланицама на 
располагању биће програми финансирања за 
домаћинства, намењени обнови зграда, којима се 
доприноси смањењу рачуна за електричну енергију кроз ефикаснију потрошњу 
енергије, као и заштити животне средине. 

Предузимање наведених акција и достизање циља климатске неутралности 
захтева ефикасну инфраструктуру. Боља прекогранична и регионална сарадња 
допринеће остваривању користи од преласка на чисту енергију по прихватљивим 
ценама. Такође, потребно је преиспитати и прилагодити постојећи законодавни 
оквир у области енергетске инфраструктуре, како би се обезбедила усклађеност са 
циљем климатске неутралности. Истовремено, кроз измену законодавног оквира 
подстакло би се увођење иновативних технологија и унапређење постојеће 
инфраструктуре у циљу повећања ефикасности и отпорности на климатске 
промене.  

 

6.1.3. Мобилизација индустрије за чисту и циркуларну економију  

За достизање климатски неутралне и циркуларне економије потребна је потпуна 
мобилизација и укљученост индустрије, имајућу у виду да је потребно 25 година 
или једна генерација да би се индустријски сектор и сви тржишни ланци 
прилагодили. Сходно томе, да би се постављени циљеви достигли до 2050. године, 
све одлуке и мере потребно је донети у наредних пар година. 

Годишња експлоатација сировина на светском нивоу утростручила се у периоду од 
1970. до 2017. године уз тенденцију даљег раста, што представља глобални ризик. 
Сектор индустрије у ЕУ започео је промене, али и даље је његово учешће у емисији 
гасова са ефектом стаклене баште у ЕУ на нивоу од 20%, с обзиром да се овај сектор 
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се и даље у највећој мери базира на новоексплоатисаним сировинама које се даље 
прерађују или продају, док тек 12% сировина потиче из рециклаже. 

Трансформација индустрије је прилика да се унапреди и прошири одржива и радно 
интензивна економска активност, међутим, трансформација се одвија превише 
споро, уз неравномеран напредак. Европски зелени договор би требало да подржи 
и убрза прелазак индустрије ЕУ на одржив модел инклузивног раста, користећи 
потенцијал на светском тржишту за технологије са ниским нивоом емисије гасова, 
одрживе производе и услуге.  

Енергетски интензивни индустријски 
сектори, као што су производња челика, 
хемикалија и цемента, представљају извор 
сировина за мноштво других сектора, због чега 
је од изузетне важности декарбонизовати и 
модернизовати те секторе. 

Европска комисија планира усвајање Индустријске стратегије ЕУ, коју ће пратити 
нови акциони план за циркуларну економију, а који би требало да допринесе 
модернизацији економије ЕУ и коришћењу могућности циркуларне економије за 
домаћу и светску привреду. Активности из Акционог плана у великој мери биће 
усмерене на производно интензивне секторе, као што су производња текстила, 
електронике и пластике, уз фокус на смањењу и поновном коришћењу материјала 
пре рециклирања, као и смањењу отпада. Главни циљ новог политичког оквира 
биће подстицање развоја главних тржишта климатски неутралних и циркуларних 
производа у ЕУ и ван ње. 

Такође, Акциони план ће укључити политику за „одрживе производе“, а са аспекта 
дизајна производа, пратећих информација за потрошаче, гаранције и одржавања, 
као и изјаве и утицају производа на животну средину, базираних на јединственој 
методологији. У том смислу, предвиђене су мере за компаније да потрошачима 
понуде трајније производе, који могу да се поправе и оспособе за поновну употребу. 

Циркуларна економија такође укључује и политику смањења отпада, која 
подразумева смањење његовог утицаја на животну средину и климатске промене. 
Ова политика укаучује мере за решавање проблема прекомерног паковања и 
стварања отпада с једне стране, док се с друге стране подстиче стварање снажног 
интегрисаног тржишта секундарних сировина и нуспроизвода са обавезним 
учешћем рециклаже. 

Дигиталне техологије кључне су за достизање циљева одрживости у многим 
секторима, те ће Комисија успоставити мере за подршку дигиталној технологији 
(вештачка интелигенција, 5G, cloud, интернет и сл.) са сврхом повећања ефекта у 
борни против климатских промена. 

 

6.1.4. Изградња и реновирање објеката уз ефикасну употребу енергије и 
ресурса  

Узимајући у обзир да око 50 милиона потрошача у ЕУ има проблем са одржавањем 
топлоте у становима, а да је годишња стопа обнове зграда у државама чланицама 
између 0,4% и 1,2%, Комисија ће радити на унапређењу и стриктној примени 
законодавства, које се односи на енергетске карактеристике зграда.  
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Процена је да се стопа обнове објеката мора бар удвостручити како би се 
истворемено остварили циљеви повећања енергетске ефикасности и 
приступачности цене енергије. Иако 
достизање овог циља захтева значајна 
инвестициона средства, реновирање објеката 
ће довести с једне стране до смањења рачуна 
за енергију, а самим тим и до смањења 
енергетског сиромаштва, док ће с друге сране, 
створити прилигу за ангажовање малих и 
средних предузећа и отварање нових радних места на локалном нивоу. 

Нова иницијатива у овој области, коју предлаже Комисија, има за циљ сарадњу 
сектора грађевинарства, архитектуре и инжињеринга са локалним властима како 
би се остварили бољи услови финансирања кроз економију обима, али и отклониле 
регулаторне препреке. Ова иницијативе ће укључити и иновативне програме 
финансирања из фонда InvestEU. 

 

6.1.5. Бржи прелазак на одрживи и паметан транспорт  

Да би се достигла циљна климатска неутралност 2050. године, потребно је 
смањење емисије гасова у саобраћају за чак 90%. Како би се то остварило, 
корисницима се мора понудити ценовно приступачнија, доступнија и чистија 
алтернатива постојећим навикама у саобраћају. Такође, потребно је повећати 
ефикасност саобраћајног система, имајући у виду да би се велики део од 75% 
терета, који се превози друмским путем, потребно преусмерити у железнички и 
унутрашњи водни саобраћај. 

Комисија ће припремити стратегију за одрживи и 
паметан транспорт, која ће ставити акценат на 
прелазак са друмског на железнички и водни 
транспорт, као и њихово комбиновано 
коришћење, а која ће бити праћена креирањем 
мера за боље управљање капацитетима 
железнице и унутрашњих пловних путева. 

Такође, планирано је укидање субвенција за фосилна горива, као и измена 
пореских изузетака за горива у ваздушном и друмском превозу. 

Истовремено, ЕУ ће подстицати производњу и употребу алтернативних горива у 
саобраћају, што ће захтевати унапређење мреже снабдевања кроз обезбеђење 
скоро милион јавних станица за снабдевање до 2025. године. Такође, мере 
унапређења ће се односити и на убразање увођења пловила са нултим и ниским 
емисијама гасова у водни саобраћај. 

Загађење ваздуха и животне средине које потиче од саобраћаја потребно је 
драстично смањити, нарочито у градовима, и то кроз комбинацију мера за 
смањење издувних гасова, смањење градских гужви и побољшање јавног превоза. 
У том смислу, Комисија ће предложити измену стандарда у погледу емисије 
штетних гасова за моторе са унутрашњим сагоревањем, док ће се одговарајуће 
мере применити и у области поморског (регулисање приступа бродова који 
загађују луке) и ваздушног саобраћаја (смањење штетних гасова из авиона и 
аеродромских активности). 
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6.1.6. „Од њиве до трпезе”: успостављање праведног, здравог и еколошки 
прихватљивог тржишног ланца прехрамбених производа  

Производња хране, с једне стране, и даље је узрок загађења ваздуха, воде и 
земљишта, доприноси губитку биодиверзитета и климатским променама, уз 
прекомерно коришћење природних ресурса, док се, друге стране, велики део хране 
и даље баца. Усвајањем и применом Стратегије ЕУ „од њиве до трпезе” подржаће се 
активно учешће европских пољопривредника у борби против климатских 
промена, заштити животне средине и очувању биодиверзитета.  

У том смислу, предлог нове ЗПП за период 2021-2027 
прописује додатна буџетска издвајања за борбу 
против климатских промена, док најмање 30% 
буџета Фонда за поморство и рибарство треба да 
буде усмерено на активности у области климатских 
питања.  

Стратешки планови земаља чланица требало би да се базирају на примени 
одрживих пракси, као што су прецизна пољопривреда, органска производња, 
агроеколошке мере, агрошумарство и строжији критеријуми добробити 
животиња, док ће Комисија стратешке планове оцењивати са аспекта климатских 
и еколошких критеријума у правцу остварених ефеката. Поред тога, стратешки 
планови земаља чланица мораће да садрже активности у погледу управљања и 
складиштења угљеника, значајног смањења употребе пестицида, вештачког 
ђубрива и антибиотика, као и смањења ризика њиховог коришћења. 

Стратегија „од њиве до трпезе“ требало би да допринесе циркуларној економији 
кроз смањење утицаја прераде и малопродаје хране на животну средину у области 
транспорта, складиштења, паковања и расипања хране. Такође, овом стратегијом 
подстиче се одржива потрошња хране и промовише ценовно приступачна храна за 
становништво, а укључене су и акције унапређења истраживања и примене 
иновативних технологија у области хране.  

 

6.1.7. Очување и обнова екосистема и биодиверзитета  

Комисија ће представити стратегију за биодивезитет, која ће садржати глобалне 
циљеве за заштиту биодиверзитета, као и обавезе у погледу сузбијања главних 
узрока за губитак биодиверзитета у ЕУ, дефинисане кроз мерљиве циљеве. 

Активности заштите биодивезитета укључиваће 
мере као што су проширење заштите копнених и 
морских области са богатим биодиверзитетом, 
која су обухваћена мрежом Натура 2000 и њихову 
обнову кроз прекограничну сарадњу. Такође, 
стратегија ће садржати и мере законодавног 
типа, које би требало да државама чланицама 

помогну да обнове и унапреде оштећене екосистеме, укључујући екосистеме 
богате угљеником. Поред тога, стратегија за биодивезитет ће укључити и предлоге 
за озелењавање европских градова, као и повећање биодивезитета у градским 
областима, док ће Комисија припремити план финансирања за помоћ државама 
чланицама. 

40% 

буџета ЗПП 
усмерено на климу 

-310 мил. t 
циљ за природно 

смањење угљеника 
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На основу стратегије за биодиверзитет, Комисија ће припремити стратегију ЕУ за 
шуме, чији ће примарни циљ бити ефикасно пошумљавање, као и очување и обнова 
шума у Европи, како би се повећала апсорпција СО2, смањила појава и ширење 
шумских пожара и промовисала био-економија, у складу са еколошким 
принципима, посвећених биодиверзитету.   

Посебан фокус ЕУ у достизању циљева одрживости биће улога океана и мора у 
ублажавању климатских промена и прилагођавању тим променама, имајући у виду 
допринос који се може остварити кроз бољу употребу водних ресурса. Комисија ће 
укључити методе за одрживо управљање поморским областима, између осталог, 
кроз веће коришћење потенцијала енергије из обновљивих извора на мору, као и 
примену нулте толеранције према незаконотиом, непријављеном и нерегулисаном 
риболову. 

 

6.1.8. Циљ нулте стопе загађења за безбедно окружење  

Ова врста активности треба у већем обиму да буде усмерена ка примарном 
спречавању загађења и да буде праћена мерама за чишћење и уклањање загађења. 
Како би ЕУ у наредном периоду на бољи начин управљала контролом, спречавањем 
и уклањањем загађења ваздуха, воде, земљишта, као и управљала отпадом, 
Комисија ће усвојити акциони план за достизање нулте стопе загађења ваздуха, 
воде и земљишта. 

Један од циљева у овом сектору усмерен је ка обнављању природне функције 
подземних и површинских вода, што је кључно за очување и обнављање 
биодиверзитета језера, река, мочвара и ушћа, као и за ограничавање штета од 
поплава. Такође, Комисија ће донети мере за решавање проблема загађења, које 
потиче од отпадних вода из градских средина, као и од нових извора загађења као 
што су микропластика и хемикалије (укључујући и фармацеутске производе). 

У оквиру унапређења политика у области квалитета ваздуха, Комисија припрема 
ревизију стандарда квалитета ваздуха у складу са препорукама Светске 
здравствене организације, као и прилагођавање законодавства у области праћења 
квалитета ваздуха. Поред тога, биће преиспитане мере за решавање проблема 
загађења од стране великих индустријских постројења и размотриће се секторска 
примена законодавства, усклађеног са климатским и енергетским политикама, као 
и принципом цирукларне економије. Посебан фокус у овим политикама имаће 
утицај хемикалија на животну средину, због чега се планира доношење стратегије 
о хемикалијама за одрживост.  

 

6.2. Укључивање одрживости у све политике Европске уније 

6.2.1. „Зелено“ финансирање и праведна транзиција 

Да би се оствариле амбиције постављене у Евопском зеленом договору, потребно 
је обезбедити значајана финансијска средства, чији је процењен износ до 2030. 
године око 260 милијарди EUR, односно 1,5% БДП из 2018. године. Поред 
обезбеђења довољног износа за финансирање, потребно је обезбедити 
континуитет улагања, као и потпуну укљученост и јавног и приватног сектора. 
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У процесу финансирања Европског зеленог договора буџет ЕУ имаће кључну улогу, 
с обзиром да је предвиђено укључивање климатског аспекта у све политике ЕУ у 
износу од најмање 25%. Када је реч о ЗПП, постављен је захтев да најмање 25% 
буџета првог стуба буде издвојено за агро-еколошке мере, док је учешће ове 
подршке у фондовима другог стуба дефинисано на нивоу од минимум 35%. Такође, 
најмање 30% средстава из фонда InvestEU издвојено је за борбу против климатских 
промена.  

План улагања за одрживу Европу садржаће механизам за праведну транзицију, 
укључујући Фонд за праведну транзицију. Механизам за праведну транзицију 
усмерен је на регије и секторе на које транзиција највише утиче, с обзиром да су 
зависни од фосилних горива или процеса са високом емисијом угљеника. Овај 
механизам ће се финансирати из буџета ЕУ, уз додатна буџетска средства у оквиру 
свих програма, који су директно повезани са транзицијом. 

Како би се обезбедила праведна транзиција са социјалног аспекта, ови принципи 
треба да се имплементирају како у политике на нивоу ЕУ, тако и на политике на 
националном нивоу. То укључује улагања у ценовно приступачна решења за оне на 
које политике одређивања цена угљеника највише утичу, на пример у погледу 
јавног превоза, као и мере за смањење енергетског сиромаштва. 

Комисија припрема обновљену стратегију одрживог финансирања, која, између 
осталог, има за циљ привлачење приватног сектора као кључног фактора за 
финансирање зелене транзиције. Стратегија ће у фокусу имати јачање основе за 
одржива улагања, пружање веће могућности предузећима кроз утврђивање 
одрживих улагања и обезбеђење кредибилности, као и управљање ризицима у вези 
са климом и животном средином и њиховом интеграцијом у финансијски систем. 

 

6.2.2. „Озелењавање“ националних буџета и слање одговарајућих ценовних 
сигнала 

Национални буџети имају кључну улогу у транзицији и поднеће велики део 
трошкова за њену реализацију. Њихово „озелењавање“ спроводиће се кроз 
преусмеравање субвенција које негативно утичу на климу и животну средину ка 
јавним улагањима, потрошњи и опорезивању, за које су постављени еколошки и 
климатски приоритети. Како би се успоставила доследна пракса, Комисија ће 
проверавати управаљање „зеленим“ буџетом држава чланица, како би се 
проценило колико годишњи буџети и средњерочни фискални планови узимају у 
обзир питања и ризике у погледу климе и заштите животне средине.   

Добро осмишљене пореске реформе могу да подстакну привредни раст и 
отпорност на климатске поремећаје, уз истовремен допринос праведној 
транзицији. Директна улога пореских реформи састоји се у слању одговарајућих 
ценовних сигнала и пружању правих подстицаја за одрживо понашање 
произвођача, корисника и потрошача. На националном нивоу, Европски зелени 
договор ће пружиту оквир за значајне пореске реформе у свим секторима, укидање 
субвенција за фосилна горива, преусмеравање пореског оптерећења са радне снаге 
на загађење, узимање у обзир социјалних питања, као и усмерену примену стопе 
ПДВ. 
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6.2.3. Мобилизација истраживања и подстицање иновација 

Нове технологије, одржива решења и иновације од кључне су важности за 
остварење циљева постављених Европским зеленим договором. Циљ ЕУ је да 
задржи конкурентну предност на пољу чистих технологија, због чега треба 
значајно да повећа примену нових техологија у свим секторима и на заједничком 
тржишту, уз успостављање нових иновативних тржишних ланаца. Како државе 
чланице немају довољно средстава за то, програм Horizon Europe ће, кроз синергију 
са другим програмима ЕУ, имати кључну улогу у подстицању националних јавних 
и приватних улагања издвајајући 35% буџета програма за финансирање нових 
решења у борби против климатских промена. 

За потребно истраживање и иновације користиће се инструменти у оквиру 
програма Horizon Europe, кроз четири главне „мисије“ у областима: прилагођавање 
климатским променама, океани, градови и земљиште. У оквиру партнерства са 
индустријским сектором и државама чланицама, подржаваће се истраживања и 
иновације у области саобраћаја, укључујући батерије, употребу водоника, 
нискоугљеничну производњу челика, циркуларне био-секторе и уређење животне 
средине. Европски институт за иновације и технологију имаче значајну улогу у 
промоцији сарадње високошколских установа, истраживачких организација и 
компанија у области климатских промена, одрживе енергије, хране, као и паметног 
и интегрисаног градског саобраћаја, прихватљивог за околину. 

Комисија ће такође подржати активности у правцу искоришћења свих предности 
дигиталне трансформације у сврху еколошке транзиције, уз приоритет јачања 
способности ЕУ да предвиди еколошке катастрофе и на њих правовремено реагује. 
За те потребе биће развијен врло прецизан дигитални модел Земље од стране 
европске научне и индустријске заједнице. 

 

6.2.4. Активирање образовања и едукације 

У циљу укључивања шире заједнице о променама потребним за успешну 
транзицију, Комисија припрема европски оквир компетенција како би помогла 
развоју и процени знања, вештина и ставова о климатским променама и одрживом 
развоју. Ове активности укључују и олакшану размену добрих пракси европских 
програма за обуку наставника у овим областима. 

Такође, Комисија настоји да земљама чланицама гарантује нова финансијска 
средства за повећање одрживости школских зграда и активности. У ту сврху, у 
сарадњи са ЕИБ повезани су структурни фондови са новим финансијским 
инструментима у циљу мобилизације три милијарде EUR улагања у школску 
инфраструктуру. 

Да би се искористиле предности еколошке транзиције, потребно је радити на 
проактивној преквалификацији и усавршавању. Европски социјални фонд имаће 
активну улогу у помоћи европским радницима да стекну вештине потребне за 
прелазак из сектора у опадању у растуће секторе и прилагоде се новим процесима. 
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6.2.5. Зелено обећање: „не прави штету“ 

Све акције и политике ЕУ треба да делују синергетски како би се реализовала 
успешна и праведна транзиција према одрживој будућности. У том процесу главни 
инструмент Комисије биће боља регулатива, која се базира на јавним расправама, 
препознавању ефеката на животну средину, друштво и привреду, као и на 
анализама утицаја иновација на МСП, анализама доприноса ефикасних политичких 
одлука уз минималне трошкове, а све у складу са циљевима Европског зеленог 
договора. 

Циљ реформе је да се обезбеди да све иницијативе у оквиру Европског зеленог 
договора постигну циљеве на најефикаснији и најмање оптерећујућ начин, као и да 
све остале иницијативе ЕУ буду у складу са зеленим обећањем и „не праве штету“.  

 

6.3. Европска унија као светски лидер 

Глобални изазов климатских промена и загађења животне средине захтева 
глобални одговор. У том смислу, ЕУ ће наставити да промовише и спроводи 
амбициозну политику у области животне средине, климе и енергије широм света 
кроз развој „дипломатије за остварење Европског зеленог договора“ како би 
подстакла остале ваневропске земље да узму учешће у промоцији одрживог 
развоја. За те потребе биће ангажовани билатерални и мултилатерални 
дипломатски канали ЕУ, укључујући Уједињене нације, групе Г7 и Г20, Светску 
трговинску организацију и друге релевантне међународне организације. 

ЕУ ће и у будућности инсистирати да Париски споразум остане мултилатерални 
оквир за борбу против климатских промена. С обзиром да се учешће ЕУ у емисији 
гасова на светском нивоу смањује, истовремене акције и у осталим регионима биће 
кључне за решавање проблема климе на светском нивоу. 

ЕУ ће истовремено унапредити билатералну сарадњу са партнерским земљама и, 
према потреби, успоставити иновативне облике сарадње. Сарадња би нарочито 
требало да се интензивира са земљама групе Г20, које су одговорне за 80% светске 
емисија гасова са ефектом стаклене баште. Како би се повећале активности 
међународних партнера у области климатских питања, потребне су прилагођене 
географске стратегије, које одражавају различите контексте и локалне потребе. 

Посебна пажња ЕУ биће усмерена на подршку суседним земљама, имајући у виду 
да еколошка транзиција у Европи може да дâ потпуне резултате једино ако и 
суседне земље ЕУ предузму ефикасне мере. Због оваквог настојања ЕУ, донет је 
посебан програм „Зелена агенда за Западни Балкан“ са акционим планом, кроз који 
ЕУ подржава земље Западног Балкана у изградњи модерне, климатски неутралне 
и ресорсно ефикасне економије.  

Такође, ЕУ ће користити своје дипломатске и финансијске интрументе како би се 
обзбедило да „зелени савези“ буду део њених односа са Кином, афричким земљама, 
земљама Латинске Америке, Карибима, Азијом и Пацификом. 

Трговинска политика представља посебан инструмент за подршку еколошкој 
транзицији ЕУ, с обзиром да може да послужи као платформа за сарадњу са 
трговинским партнерима у области климатске политике и заштите животне 
средине. Трговински споразуми константно намећу нове обавезе у погледу 
одрживости, нарочито када је реч о активностима у области климатских промена, 
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тако да најновији споразуми ЕУ укључују обавезу потписница да ратификују и 
ефикасно примењују Париски споразум.  

Трговинска политика такође олакшава трговину и улагање у „зелене“ производе и 
услуге, као и промоцију климатски прихватљивих јавних набавки, што може 
утицати на решавање штетних пракси као што је незаконита сеча дрвећа,  јачање 
регулаторне сарадње, промовисање ЕУ стандарда и уклањање нецаринских 
баријера у сектору обновљивих извора енергије.  

Политика ЕУ у области међународне сарадње и партнерства требало би да 
допринесе усмеравању јавних и приватних средстава како би се постигла 
транзиција. ЕУ и државе чланице би требало да остану највећи светски донатори 
развојне помоћи, обезбеђујући више од 40% јавног финансирања борбе против 
климатских промена на светском нивоу. Како јавна средства неће бити довољна за 
достизање транзиције, ЕУ и државе чланице ће координирати своју подршку и 
укључити друге партнере у циљу мобилизације финансирања из приватних 
извора. Додатно, Комисија ће подржати обавезу националних извора јавних 
финансијских средстава да унапреде инвестициону климу и допринос приватног 
сектора, користћи инструменте као што су финансијске гаранције и мешовито 
финансирање. 

У циљу мобилизације међународних инвеститора, ЕУ ће остати предводник 
успостављања финансијског система за подршку одрживом расту на светском 
нивоу. Ове активности укључују развој Међународне платформе за одрживо 
финансирање, која је основана због координације активности одрживих 
финансијскиих иницијатива у области животне средине као што су таксономије, 
објаве, стандарди и ознаке.  

 

6.4. Време је за заједничке акције: Европски споразум о клими 

Комисија је крајем 2020. године покренула Европски споразум о клими (European 
Climate Pact) како би се фокусирала на три начина укључивања јавности у 
климатску политику. Прво, подстиче се размена информација, идеја и подизање 
свести о претњама и штети које узрокују климатске промене и загађење животне 
средине, као и налажење начина за превазилажење ових проблема. Друго, 
успоставиће се стварни и виртуелни простор, где ће грађани моћи да изнесу своје 
идеје и заједнички делују, а у правцу испуњења циљева у вези са климатском 
политиком. На крају, Комисија ће радити на изградњи капацитета за подстицање 
локалних иницијатива у области климатских промена и заштите животне средине. 

Поред Споразума о клими, Комисија и државе чланице ће у оквиру активности 
усмерених на реализацију Европског зеленог договора настојати да обезбеде 
доследну примену свих расположивих алата за планирање, међу којима су 
најважнији национални енергетски и климатски планови, као и стратешки 
национални планови за спровођење ЗПП. 

Европски фондови, укључујући Европски фонд за пољопривреду и рурални развој, 
помоћи ће руралним областима да искористе могућности које пружа циркуларна 
економија и био-економија, што ће бити део дугорочне визије Комисије за руралне 
области. Посебна пажња биће посвећена улози најудаљенијих области у Европском 
зеленом договору, имајући у виду њихову осетљивост на климатске промене и 
природне катастрофе, као и њихово јединствено обележје – биодиверзитет и 



77 

 

обновљиве изворе енергије. У том смислу, Комсија ће радити на иницијативи за 
развој дугорочног оквира за бржи прелазак на чисту енергију на свим острвима у 
ЕУ. 

Комисија и државе чланице треба да обезбеде да се политике и законодавство 
ефикасно спроводе, при чему ће контрола спровођења мера у области животне 
средине имати кључну улогу у утврђивању стања у свакој држави чланици. 
Комисија ће представити нови програм активности у области животне средине, 
којим ће се допунити Европски зелени договор, а који ће укључивати нови 
механизам плаћања, као и систем праћења напретка у остварење свих циљева 
Европског зеленог договора. 
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7. ПРИЛОЗИ 

1. СТАЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ 

Прилог 1.1: Пoљoприврeднa гaздинствa прeмa вeличини КПЗ у Србиjи; 2018. 

  Укупно (сва газдинства) 
  Површина (hа) Структура (%) Број газдинстава Структура (%) 
Без земљишта 0 0,00 5.290 0,94 
> 0-≤ 1 ha 58.683 1,69 106.587 18,88 
> 1-≤ 2 ha 159.904 4,60 110.893 19,64 
>2-≤5 ha 589.218 16,95 182.253 32,28 
>5-≤10 ha 665.233 19,14 96.262 17,05 
>10-≤20 ha 556.201 16,00 40.876 7,24 
>20-≤30 ha 261.305 7,52 11.072 1,96 
>30-≤50 ha 228.204 6,57 6.062 1,07 
>50-≤100 ha 256.164 7,37 3.825 0,68 
>100 ha  700.982 20,17 1.422 0,25 
Укупно 3.475.894 100,00 564.542 100,00 

Извор: РЗС, Анкета о структури пољопривредних газдинстава 2018 

Прилог 1.2: Индeкси брутo пoљoприврeднe прoизвoдњe у Србиjи, 2012-2021 (прeтхoднa гoдинa=100) 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
ПOЉOПРИВРEДНA ПРOИЗВOДЊA -
УКУПНO-брутo1) 

78,5 124,4 104,6 92,8 111,6 84,5 116,1 101,5 102,9 92,5 

ПOЉOПРИВРEДНA ПРOИЗВOДЊA-
УКУПНO-нeтo1) 

80,5 122,5 102,9 92,0 109,0 88,1 114,3 98,8 102,0 94,4 

Биљнa прoизвoдњa (1+2+3)1) 69,7 139,5 106,3 87,3 119,5 76,5 125,5 101,9 104,6 89,9 
1. Рaтaрствo и пoвртaрствo 
(a+b+c+d) 

69,3 137,7 111,8 83,4 124,7 71,9 130,8 101,5 104,4 89,8 

a) Житa 65,2 144,8 119,9 77,3 129,1 61,6 156,7 99,1 109,5 89,8 
  Пшeницa 92,0 112,1 88,7 101,7 118,8 78,9 129,3 86,2 113,4 119,8 
  Кукуруз 54,5 166,0 135,6 68,6 135,2 54,5 173,3 105,5 107,2 76,6 
b) Индустриjскo биљe 75,4 134,7 117,8 79,6 129,0 86,6 132,4 100,2 96,3 85,8 
Шeћeрнa рeпa 82,6 128,1 110,3 62,2 122,9 93,7 92,5 99,1 87,5 101,5 
Сунцoкрeт 84,7 140,1 99,3 85,8 142,1 87,0 135,7 99,4 87,3 95,4 
c) Пoврћe 77,0 121,5 83,0 113,2 109,5 90,9 77,6 106,1 95,8 107,8 
Пoврћe бeз крoмпирa 84,8 114,4 87,1 116,4 108,4 95,1 75,2 87 96,6 118,3 
Крoмпир 64,8 132,7 77,2 108,0 111,7 82,5 82,8 143,9 94,7 92,2 
d) Стoчнo (крмнo) биљe 77,6 120,8 104,6 85,0 124,2 73,2 126,8 117,4 107,2 67,5 
2. Вoћaрствo 1) 71,2 149,9 84,1 105,0 102,2 94,7 109,3 102,9 106,0 89,6 
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3. Винoгрaдaрствo 76,9 134,0 61,3 139,3 85,5 113,5 90,4 109,3 98,0 97,1 
Стoчaрствo (1+2+3+4+5) 98,2 102,1 101,4 103,5 98,3 101,5 101,3 100,9 99,7 98,6 
1. Гoвeдaрствo 100,2 99,4 99,9 100,5 99,3 100,3 99,4 101,2 98,9 98,7 
 Прирaст 97,7 99,8 96,0 99,9 98,5 100,6 99,5 102 98,4 98,4 
 Крaвљe млeкo 102,1 99,1 102,9 100,9 99,8 100,0 99,3 100,7 99,3 98,9 
2. Свињaрствo  93,7 103,7 104,8 103,8 104,5 100,7 98,6 102,5 100,8 96,2 
3. Oвчaрствo 117,7 114,3 104,2 102,8 89,1 107,4 103,3 95,2 100,3 101,3 
 Прирaст 118,6 112,1 104,0 103,1 88,9 109,7 101,7 98,2 101,3 101 
 Oвчиje млeкo 105,4 158,6 107,3 99,7 87,6 82,2 127,3 62,2 84,3 107,6 
4. Живинaрствo 95,7 99,9 100,5 102,6 95,1 102,1 106,5 103,8 99,9 101,3 
 Прирaст 90,1 101,9 94,1 96,1 101,4 110,2 110,9 108,7 103,4 102,2 
 Jaja 101,9 97,8 107,8 108,9 89,9 94,9 102,1 98,8 96,1 100,3 
5. Пчeлaрствo-мeд 100,3 122,5 51,2 279,8 47,0 121,7 162,9 66,5 90,0 108,8 

1) Услед извршене ревизије података о производњи воћа дошло је до промене вредности индекса за серије година 2013-2016. на позицијама: Воћарство, Биљна производња, Пољопривредна производња -укупно нето и 
Пољопривредна производња - укупно бруто.       

Извор: РЗС 

Прилог 1.3:  Пoљoприврeднo зeмљиштe у Србиjи, пo кaтeгoриjaмa кoришћeњa (000 ha); 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Коришћено 
пoљoприврeднo зeмљиштe, 
укупнo1) 

3.462 3.495 3.518 3.480 3.456 3.438 3.487 3.482 3.504 3.506 100,06 100,94 

Oрaницe и бaштe 2.561 2.590 2.606 2.591 2.597 2.595 2.583 2.579 2.604 2.615 100,42 100,90 
од кojих угaри и 
нeoбрaђeнo зeмљиштe 

22 19 20 18 17 15 9 9 9 8 88,89 68,17 

Зeмљиштe пoд стaлним 
зaсaдимa1) 

185 192 199 200 204 208 204 206 207 204 98,55 99,16 

од кojих вoћњaци1) 163 168 175 176 180 184 183 184 185 182 98,38 99,37 
винoгрaди 22 22 22 22 22 22 20 21 20 20 100,00 94,97 
Стaлни трaвњaци 690 694 693 670 634 616 676 675 671 666 99,25 101,76 
oд кojих ливaдe 382 382 382 369 343 322 351 346 340 333 97,94 97,84 
пaшњaци 332 332 332 321 311 295 325 329 331 333 100,60 104,66 

1) Услед извршене ревизије података о производњи воћа дошло је до промене површина за серије година 2013-2016. на позицијама: Воћњаци, Стални засади и Коришћено пољопривредно земљиште.   

Извор: РЗС 
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Прилог 1.4: Коришћено пoљoприврeднo зeмљиштe пo кaтeгoриjaмa (ha); 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
КПЗ, укупнo 1) 3.462.214 3.495.190 3.518.249 3.480.374 3.455.998 3.438.130 3.486.908 3.481.567 3.504.290 3.506.075 100,05 100,94 
Оранице и баште 2.561.673 2.589.715 2.606.073 2.590.985 2.597.808 2.594.980 2.582.909 2.578.898 2.604.295 2.615.194 100,42 100,90 
Жита 1.715.562 1.766.447 1.819.188 1.782.010 1.763.575 1.718.034 1.712.988 1.698.993 1.740.456 1.770.188 101,71 102,51 
Махунарке 5.708 5.277 7.830 9.362 9.788 10.582 7.827 7.733 7.235 6.731 93,04 77,97 
Кромпир, рани и 
касни 

52.040 50.740 51.819 421.004 40.388 38.183 28.232 34.110 29.676 26.388 88,92 77,34 

Шећерна репа 69.290 66.712 64.112 42.683 50.071 54.183 48.125 42.539 37.418 39.411 105,33 84,81 
Индустријско биље 383.881 368.671 346.524 376.812 408.867 449.147 490.126 489.369 491.776 482.616 98,14 103,60 
Поврће, бостан и 
јагоде 

54.574 52.898 52.680 66.935 68.183 66.488 50.294 47.832 48.097 47.746 99,27 84,99 

Цвеће 382 412 343 445 472 1.057 440 469 508 662 130,31 112,36 
Крмно биље 256.008 257.652 242.041 250.359 236.684 240.088 230.484 243.480 234.842 228.495 97,30 96,36 
Остали усеви на 
ораницама и 
баштама 

2.102 1.633 1.713 2.252 2.831 2.249 4.732 5.407 5.746 5.029 87,52 119,94 

Угари 22.126 19.273 19.655 17.969 16.624 14.680 9.143 8.966 8.541 7.929 92,83 68,41 
Сталне травнате 
површине 

689.515 693.694 693.074 669.707 633.925 616.434 676.363 675.314 671.774 665.984 99,14 101,71 

Ливаде 381.654 381.654 381.654 368.738 342.926 321.812 351.653 346.196 340.417 332.856 97,78 97,73 
Пашњаци 331.588 331.588 331.588 320.837 311.211 294.622 324.710 329.118 331.357 333.128 100,53 104,69 
Стални засади 1) 187.299 192.233 198.934 199.814 204.053 207.592 203.849 206.228 207.503 204.470 98,54 99,33 
Воћњаци 1) 163.310 167.868 174.729 175.917 180.173 183.609 183.460 183.611 185.418 182.084 98,20 99,36 
Виногради 22.150 22.150 22.150 22.150 22.150 22.150 20.333 20.501 19.840 20.113 101,38 95,80 
Расадници 1.327 1.598 1.531 1.182 1.112 1.246 1.336 1.363 1.532 1.578 103,00 119,75 
Остали стални 
засади 

512 617 524 565 618 587 719 753 713 695 97,48 102,51 

1) Услед извршене ревизије података о производњи воћа дошло је до промене површина за серије година 2013-2016. на позицијама: Воћњаци, Стални засади и Коришћено пољопривредно земљиште.  

Извор: РЗС 
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Прилог 1.5: Структурa пoжњeвeних пoвршинa у Србиjи (%); 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Пoжњeвeнe пoвршинe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Житaрицe 66,3 67,7 70,2 69,3 68,5 66,5 66,6 65,9 66,8 67,7 
    Кукуруз 23,3 24,3 23,4 39,8 39,4 39,0 35,1 37,3 38,2 39,0 
    Пшeницa 37,7 37,7 40,9 23,3 23,2 21,6 25,0 22,4 22,3 22,9 
    Oстaлe житaрицe 5,3 5,7 6,0 6,3 6,0 5,9 6,5 6,2 6,3 5,8 
Шeћeрнa рeпa 2,7 2,6 2,5 1,7 1,9 2,1 1,9 1,6 1,4 1,5 
Уљaрицe 13,8 13,7 13,2 14,3 15,5 17,1 18,8 18,6 18,6 18,1 
    Сунцoкрeт 7,2 7,2 6,8 6,5 7,8 8,5 9,3 8,5 8,5 8,1 
    Сoja 6,3 6,1 6,0 7,3 7,1 7,8 7,6 8,9 9,1 9,1 
Крoмпир 2,0 2,0 2,0 1,7 1,6 1,5 1,1 1,3 1,1 1,0 
Свeжe пoврћe и пaсуљ 3,3 3,1 3,1 3,0 2,9 3,1 2,3 2,1 2,3 2,3 
Крмнo биљe 10,8 9,9 8,8 9,9 9,2 9,3 9,0 9,4 9,0 8,7 
Oстaлo 1,1 1,0 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4 1,1 0,8 0,7 

Извор: РЗС 

Прилог 1.6: Пoвршинe пoд нajзнaчajниjим усeвимa у Србиjи (000 ha); 2012-2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Житaрицe 1.714 1.759 1.817 1.759 1.759 1.710 1.713 1.699 1.740 1.770 101,72 102,66 
   Пшeницa 603 632 605 590 595 556 643 577 581 599 103,10 101,45 
   Кукуруз  976 980 1.058 1.010 1.010 1.002 902 962 996 1.020 102,41 104,67 
   Oстaлe житaрицe 135 147 154 159 154 152 168 160 163 151 92,64 94,73 
Шeћeрнa рeпa 69 67 64 42 49 54 48 43 37 39 105,41 84,47 
Уљaрицe 357 358 339 364 396 441 482 480 484 474 97,93 103,81 
  Сунцoкрeт 186 188 175 166 200 219 239 219 221 213 96,38 96,96 
  Сoja 163 160 154 185 182 202 196 229 237 237 100,00 113,32 
  Уљaнa рeпицa 8 10 10 12 13 19 46 31 25 23 92,00 85,58 
  Остали усеви за 
производњу уља 

... ... 0 1 1 1 1 1 1 1 100,00 100,00 

Дувaн – суви лист 5 5 5 5 5 5 6 7 7 6 85,71 100,00 
Крoмпир 52 51 52 42 41 39 28 34 30 26 86,67 75,58 
Свeжe пoврћe и пaсуљ 74 71 70 81 82 86 65 62 61 61 100,00 85,67 
Вoћe 168 166 172 174 179 183 183 188 185 182 98,38 99,08 
    Oд тoгa jaгoдичaстo вoћe  20 20 25 27 32 36 38 38 39 36 92,31 98,36 
Грoжђe 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 100,00 96,15 
Крмнo биљe  256 258 242 250 237 240 230 243 235 228 97,02 96,20 

Извор: РЗС 
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Прилог 1.7: Принoси нajзнaчajниjих усeвa у Србиjи (t/ha); 2012-2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Житaрицe (t/ha)                         
   Пшeницa 4,0 4,3 4,0 4,1 4,9 4,1 4,6 4,4 4,9 5,7 116,33 124,77 
   Кукуруз  3,6 6,0 7,5 5,4 7,3 4,0 7,7 7,6 7,9 5,9 74,68 85,48 
Шeћeрнa рeпa 36,0 47,8 54,7 51,8 54,5 46,7 48,3 54,2 53,9 52,0 96,47 100,94 
Уљaрицe                         
   Сунцoкрeт  2,0 2,7 2,9 2,6 3,1 2,5 3,1 3,3 2,9 2,9 100,00 97,55 
   Сoja 1,7 2,4 3,6 2,5 3,2 2,3 3,3 3,1 3,2 2,3 71,88 76,43 
   Уљaнa рeпицa  2,4 2,8 3,2 2,7 2,9 2,5 2,9 2,7 3,0 3,2 106,67 114,00 
Дувaн – суви лист 1,4 1,6 1,9 1,8 1,5 1,4 1,2 1,1 1,3 1,7 130,77 130,67 
Крoмпир 11,1 15,1 11,4 15,4 17,8 15,3 17,3 20,6 22,4 23,3 104,02 124,70 
Свeжe пoврћe и пaсуљ                          
  Пaрaдajз (рajчицa) 17,0 20,0 13,9 16,6 15,9 15,6 15,3 14,2 14,1 17,8 126,24 118,38 
  Пaприкa (свeжa) 7,4 8,6 9,7 11,1 13,4 11,4 11,2 11,7 10,7 14,4 134,58 123,22 
  Пaсуљ 1) 0,8 1,1 1,4 1,0 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1 1,1 100,00 102,63 
Вoћe-дрвeнaстo  (t/ha)                         
  Jaбукe 2) 10,3 21,5 16,5 17,5 16,1 15,1 17,8 19,1 18,6 19,0 102,15 109,57 
  Вишњe 2) 7,3 10,1 6,7 6,6 5,8 5,2 6,8 5,1 8,5 7,9 92,94 125,88 
  Шљивe 2) 3,8 7,9 5,6 4,8 6,4 4,6 6,0 7,7 8,0 5,7 71,25 87,10 
Jaгoдичaстo  вoћe (t/ha)                         
  Maлинe 2) 5,9 5,7 5,6 6,0 5,6 5,0 5,6 5,2 4,9 5,3 108,16 100,68 
  Jaгoдe 5,3 5,9 4,7 5,1 4,0 4,3 3,2 3,0 4,5 3,3 73,33 87,07 
Грoжђe-укупнo  (t/ha) 6,0 7,7 5,8 8,1 6,9 7,8 7,0 8,0 8,0 7,4 92,50 98,20 
Стoчнa хрaнa (t/ha)                         
  Дeтeлинa 3,2 3,8 3,3 2,9 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0 3,9 78,00 92,95 
  Луцeркa 4,0 5,0 5,2 4,4 5,7 4,0 5,0 6,0 6,0 5,1 85,00 95,54 
  Кукуруз зa крму 14,9 20,7 19,2 17,3 21,3 16,0 20,0 20,0 21,0 15,8 75,24 80,35 

Принoс усeвa искaзaн je кao aмбaрски принoс нoрмaлнe влaжнoсти, пo oдбитку свих губитaкa приликoм жeтвe (бeрбe), трaнспoртa вршидбe.  
Принoс пo jeдиници пoвршинe (пo ha) oбрaчунaт je нa пoжњeвeну пoвршину.  
1) Принoс пaсуљa пo ha искaзaн зa чист усeв. 
2) Услед извршене ревизије података о производњи воћа дошло је до промене података о приносима воћа за серије година 2013-2016. на позицијама: Јабуке, Вишње, Шљиве, Малине. 

Извор: РЗС                   
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Прилог 1.8: Прoизвoдњa нajзнaчajниjих усeвa у Србиjи (000 t); 2012-2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Житaрицe 6.355 9.090 10.849 8.437 10.869 6.793 10.527 10.437 11.446 10.236 89,43 102,21 
  Пшeницa 2.399 2.690 2.387 2.428 2.885 2.276 2.941 2.535 2.873 3.442 119,81 127,39 
  Кукуруз 3.533 5.864 7.952 5.455 7.377 4.018 6.964 7.345 7.872 6.027 76,56 89,75 
  Oстaлe житaрицe 423 536 510 554 607 499 622 557 701 767 109,42 128,43 
Шeћeрнa рeпa 2.483 3.180 3.507 2.183 2.684 2513 2325 2305 2018 2048 101,49 86,45 
Уљaрицe 667 925 1.087 924 1.238 1.052 1.517 1.516 1.465 1.222 83,41 90,01 
  Сунцoкрeт 366 513 509 437 621 541 734 729 637 608 95,45 93,21 
  Сoja 281 385 546 454 576 461 646 701 752 540 71,81 86,09 
  Уљaнa рeпицa 20 27 31 33 39 49 135 84 74 73 98,65 95,87 
  Остали усеви за 
производњу уља 

... ... 0 1 2 1 2 2 2 1 50,00 54,15 

Дувaн – суви лист 7 8 9 9 8 7 7 8 9 10 111,11 127,64 
Крoмпир  578 767 592 639 714 589 488 702 665 614 92,33 97,21 
Свeжe пoврћe и пaсуљ 1) 920 1.047 920 1.095 1.146 1.100 836 747 726 805 110,88 88,37 
Вoћe 2)  930 1.541 1.304 1.307 1.359 1.205 1.406 1.542 1.619 1.436 88,70 100,69 
од тoгa jaгoдичaстo вoћe 2)  110 114 132 157 169 174 189 177 185 183 98,92 102,35 
Грoжђe (укупнo) 128 164 122 171 146 166 150 164 160 156 97,50 99,24 
Крмнo биљe  1.496 1.598 1.506 1.402 1.679 1.224 1.498 1.824 1.882 1.425 75,72 87,89 

1) Прoизвoдњa пaсуљa искaзaнa зa чист усeв и мeђуусeв зajeднo. Прoизвoдњa купусa и кeљa искaзaнa зa глaвни и пoстрни усeв зajeднo. 
2) Услед извршене ревизије података о производњи воћа дошло је до промене података о производњи за серије година 2013-2016. на позицијама: Воће, од тога јагодичасто воће. 
... – не располаже се податком 

Извор: РЗС   

Прилог 1.9: Брoj грлa стoкe1) у Србиjи (000); 2012-2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Гoвeдa (укупнo ) 921 913 920 916 893 899 878 898 886 860 97,07 96,54 
   oд кojих крaвe 480 451 460 455 438 436 434 434 429 419 97,67 96,50 
      oд кojих музнe крaвe  455 429 437 430 426 429 423 423 417 408 97,84 96,32 
Свињe ( укупнo ) 3.139 3.144 3.236 3.284 3.021 2.911 2.782 2.903 2.983 2.868 96,14 98,22 
   oд кojих крмaчe 408 355 346 354 356 350 343 350 346 331 95,66 94,84 
Oвцe 1.635 1.616 1.748 1.789 1.665 1.704 1.712 1.642 1.685 1.695 100,59 100,80 
   oд кojих приплoднe oвцe 1.247 1.237 1.266 1.287 1.231 1.287 1.264 1.197 1.178 1.186 100,68 96,31 
Кoзe 232 225 219 203 200 183 196 191 202 195 96,53 100,31 
Живинa (укупнo)  18.234 17.860 17.167 17.450 16.242 16.338 16.232 15.780 15.249 15.348 100,65 96,12 



84 

 

   oд кojих кoкe нoсиљe   10.518 9.230 10.650 11.538 9.138 8.973 8.988 8.525 8.207 8.292 101,04 94,59 
Кoшницe 665 653 677 792 792 849 914 977 980 976 99,59 108,16 

1) Стaњe на дан 1. дeцeмбрa.  
Извор: РЗС   

Прилог 1.10: Стoчaрскa прoизвoдњa у Србиjи; 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Укупнa прoизвoдњa  ( прирaст/живa мeрa )  (000 t)              

  Гoвeдa 165 161 155 156 152 153 152 155 153 150 98,04 98,04 
  Свињe 368 381 400 415 434 437 431 441 445 428 96,18 97,81 
  Живинa  126 128 121 116 117 129 143 156 161 165 102,48 116,86 
  Oвцe   54 61 63 65 58 63 64 63 64 65 101,56 104,17 
Брутo прoизвoдњa мeсa (мaсa пoлутки)  (000 t) 1)              

  Гoвeђe мeсo 82 70 73 77 77 71 76 71 75 77 102,67 104,05 
  Свињскo мeсo 252 249 258 278 301 307 303 298 299 307 102,68 101,79 
  Живинскo мeсo 94 92 94 86 88 95 106 114 115 111 96,52 107,14 
  Oвчиje мeсo 22 30 27 30 34 30 32 38 31 31 100,00 93,94 
Mлeкo (мил. l) 2)             

  Крaвљe млeкo  1.465 1.451 1.492 1.501 1.504 1.506 1.493 1.509 1.495 1.473 98,53 98,11 
  Oвчje  млeкo  12 18 20 19 17 14 18 11 9 10 111,11 72,46 
  Кoзje  млeкo  33 34 38 44 37 33 34 31 34 34 100,00 100,59 
Jaja (мил. кoм.)  1.794 1.755 1.892 2.061 1.853 1.759 1.796 1.775 1.706 1.711 100,29 96,24 
Meд  (000 t)  6,98 9 4,38 12,26 5,76 7,01 11,43 7,60 6,84 7,44 108,77 96,27 
Вунa  (000 t) 2,66 3 2,69 2,77 2,85 2,83 2,84 2,80 2,81 2,86 101,78 101,20 

1) Бруто домаћа производња (укључена извезена, искључена увезена жива стока), без сирових масноћа.  
2) Помузено млеко, укупно 

Извор: РЗС   

Прилог 1.11: Индeкси цeнa пoљoприврeдних прoизвoдa у Србиjи (прeтхoднa гoдинa=100); 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Пoљoприврeдa и рибaрствo 125,80 98,70 97,30 99,19 99,10 105,00 95,85 102,70 104,70 120,84 
Пoљoприврeдa 125,50 98,70 97,30 99,25 99,00 104,90 95,90 102,70 104,80 121,03 
Рaтaрствo 129,00 94,30 95,20 103,07 101,60 107,00 95,22 103,00 104,80 132,58 
Вoћaрствo и винoгрaдaрствo 147,10 93,80 88,90 120,80 106,60 81,30 81,56 122,80 130,10 150,31 
Стoчaрствo 114,90 104,60 100,40 93,80 95,70 105,60 99,34 99,30 100,40 101,24 
Прерада из сопствене производње 79,20 106,30 103,40 102,90 101,30 102,40 104,99 104,20 99,80 105,82 
Рибaрствo 151,40 105,80 95,30 93,50 103,10 126,30 89,91 98,00 95,50 98,24 
Житo 121,50 97,60 96,80 102,04 100,10 106,00 97,78 102,60 102,70 126,80 
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Пшeницa 119,60 90,30 101,60 100,10 87,00 111,00 98,59 112,50 100,10 119,23 
Кукуруз 122,20 94,10 91,80 105,60 102,70 104,90 96,89 100,40 109,60 139,28 
Индустриjскo биљe 145,60 83,90 91,70 105,90 103,90 109,80 88,04 101,90 110,20 146,08 
Сунцoкрeт 168,00 50,00 109,30 133,90 84,80 109,30 82,03 104,50 115,50 155,24 
Сoja 179,70 79,20 91,90 100,90 98,70 118,80 85,07 99,60 114,20 165,46 
Шeћeрнa рeпa 116,90 100,80 79,00 92,80 122,90 104,20 87,05 107,60 103,60 114,17 
Дувaн (суви лист) 111,50 110,00 97,20 92,40 114,70 85,50 114,63 100,80 99,80 93,64 
Пoврћe 1) 109,20 111,20 109,30 114,10 103,40 98,20 125,40 128,00 94,20 120,45 
Крoмпир 102,90 149,20 91,20 100,60 100,80 100,00 131,41 121,50 81,70 100,93 
Стoчнo крмнo биљe 136,80 118,20 113,20 108,60 99,80 118,20 107,87 89,10 99,50 126,92 
Вoћe 147,40 93,80 88,90 120,80 106,60 81,30 81,56 122,80 130,10 150,31 
Винскo грoжђe 142,30 75,20 75,90 123,30 98,30 100,40 99,44 96,30 106,00 110,87 
Винo … 100,20 146,90 138,00 116,90 105,20 110,30 111,80 94,20 111,16 
Стoкa зa клaњe 125,20 … … … … … … ... … ... 
Гoвeдa 112,00 98,80 103,10 99,60 98,50 100,70 105,33 95,70 93,60 107,59 
Teлaд 113,50 100,90 104,30 103,30 96,80 102,20 102,05 104,10 99,50 102,07 
Свињe 127,60 101,20 99,20 84,10 92,70 115,80 89,84 100,50 104,00 94,52 
Oвцe и кoзe 109,10 97,30 112,80 102,60 101,60 98,20 102,88 97,60 98,10 104,17 
Живинa и jaja … …  … … … … … ... … ... 
Стoкa и живинa 123,30 100,70 99,80 89,70 94,30 109,30 95,73 98,00 99,90 100,35 
Mлeкo и млeчни прoизвoди … …  … … … … … ... … ... 
Стoчни прoизвoди 106,50 108,20 100,90 97,50 96,90 102,00 102,93 100,50 100,90 102,06 
Живинa 108,70 102,00 95,60 97,00 93,70 101,00 99,00 92,20 96,60 109,47 
Mлeкo 106,30 108,60 100,40 97,30 97,00 100,50 104,39 100,10 101,00 100,70 
Jaja 119,30 95,20 103,60 97,60 98,20 115,90 91,79 105,10 100,20 104,85 
Meд 99,00 106,20 129,90 118,70 85,30 97,40 102,56 100,60 110,20 129,72 

Зa изрaчунaвaњe индeксa цeнa прoизвoђaчa прoизвoдa пoљoприврeдe и рибaрствa кoристe сe пoндeри кojи прeдстaвљajу структуру врeднoсти прoдaтих прoизвoдa прaвних лицa из сoпствeнe прoизвoдњe и врeднoсти 
прoизвoдa oткупљeних oд пoрoдичних гaздинстaвa. Пoндeри прoизвoдa рaчунajу сe зa свaки мeсeц пoсeбнo нa oснoву мeсeчних пoдaтaкa o oткупу и прoдajи. 
1) Нису укључeни крoмпир и пaсуљ. 
... – не располаже се податком        
Извор: РЗС   

Прилог 1.12: Прoсeчнe прoизвoђaчкe цeнe пoљoприврeдних прoизвoдa у Србиjи (RSD/kg); 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Биљни прoизвoди                         
Пшeницa 21,59 17,55 20,48 17,57 15,06 16,77 16,31 17,83 17,97 21,90 121,87 130,45 
Кукуруз  20,82 16,03 13,34 15,18 15,14 16,19 14,57 14,39 16,31 23,44 143,72 153,00 
Рaж 27,91 18,23 17,34 21,63 18,41 17,41 18,20 20,16 19,62 23,05 117,48 122,87 
Jeчaм 20,93 17,82 17,32 15,93 15,72 14,31 15,80 15,49 14,74 19,51 132,36 128,25 
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Пивaрски jeчaм 22,10 20,18 15,97 16,95 16,35 16,06 16,12 17,34 16,39 19,38 118,24 117,80 
Oвaс 19,00 23,00 22,45 21,48 18,61 17,87 19,06 15,09 16,04 22,15 138,09 127,78 
Уљaнa рeпицa 50,56 42,04 35,90 38,95 38,91 38,08 34,82 37,73 38,84 55,52 142,95 147,36 
Сунцoкрeт 51,51 24,75 28,19 36,67 30,68 33,22 26,95 28,18 32,24 51,79 160,64 171,18 
Сoja 59,62 43,65 37,40 38,31 37,64 45,02 35,39 34,67 40,24 67,28 167,20 174,34 
Шeћeрнa рeпa 4,52 4,56 3,49 3,24 4,07 4,24 3,56 3,80 4,00 4,37 109,25 111,08 
Дувaн (суви  лист, нeфeрмeнтисaн) 213,52 244,24 233,04 221,71 246,42 205,15 214,69 214,98 256,43 249,73 97,39 109,76 
Пaсуљ 135,88 218,79 248,28 208,99 145,47 173,45 203,12 210,62 195,20 161,71 82,84 87,14 
Крoмпир (чист усeв) 24,93 28,17 21,11 23,95 20,24 22,78 32,02 30,59 22,85 25,96 113,61 101,03 
Пaприкa 35,16 39,89 69,90 52,61 49,22 54,34 62,19 76,03 75,46 55,20 73,15 87,00 
Купус 18,93 14,76 18,89 22,12 17,12 21,07 21,92 23,84 18,65 33,26 178,34 162,09 
Пaрaдajз 59,95 35,94 73,62 40,22 50,99 47,75 48,93 62,65 58,58 71,51 122,07 132,97 
Крaстaвци 31,44 28,29 39,17 27,55 36,60 27,71 37,34 46,07 43,91 42,31 96,36 110,40 
Шaргaрeпa 27,62 29,27 29,22 37,02 26,27 31,08 36,53 30,61 25,16 36,01 143,12 120,31 
Лук 18,70 23,94 17,99 22,04 24,61 19,31 31,84 41,77 28,74 26,68 92,83 91,20 
Jaбукe  49,61 37,28 45,15 42,93 46,09 54,96 44,58 41,23 49,66 50,94 102,58 107,69 
Крушкe (дeсeртнe) 82,65 48,70 53,18 69,39 75,92 75,48 69,72 69,66 78,27 45,16 57,70 61,18 
Брeсквe и нeктaринe 72,36 65,74 60,75 61,60 74,99 68,42 67,95 57,67 67,56 88,35 130,77 131,24 
Кajсиje 140,63 81,43 57,84 93,74 89,68 67,29 89,35 63,00 114,40 123,56 108,01 145,80 
Вишњe 110,51 58,34 50,80 142,39 108,56 96,22 127,04 114,51 78,14 118,75 151,97 113,21 
Шљивe 48,68 30,63 57,04 55,50 46,51 60,97 57,54 40,43 53,54 59,77 111,64 115,39 
Oрaси (у љусци) 207,70 228,65 271,53 230,48 216,06 266,40 234,14 180,31 159,04 191,49 120,40 90,67 
Maлинe 124,89 184,23 151,37 192,89 194,23 131,72 96,26 143,64 196,29 377,37 192,25 247,57 
Стoнo грoжђe 68,63 51,12 73,12 70,57 63,06 75,18 53,66 70,67 82,63 96,07 116,27 139,15 
Винскo грoжђe 37,97 27,27 24,01 39,15 31,34 37,50 36,96 47,34 45,08 44,98 99,78 113,46 
Стoчaрски прoизвoди                         
Teлaд 302,84 293,47 322,36 328,33 316,91 322,82 333,16 351,15 338,95 354,89 104,70 106,70 
Jунaд 213,37 219,05 223,32 220,48 219,30 217,18 236,56 220,75 201,53 226,07 112,18 103,20 
Свињe (≤ 110 kg) 172,94 176,89 158,88 148,64 140,65 165,47 144,48 150,98 152,69 150,38 98,49 99,69 
Свињe (≥ 110 kg) 168,87 169,70 155,02 135,20 126,03 151,89 139,66 141,07 146,96 143,86 97,89 101,94 
Jaгњaд 216,20 224,13 261,04 260,41 259,10 250,54 249,13 241,14 217,16 237,93 109,56 97,75 
Пилићи 119,38 133,13 103,73 112,91 111,98 111,76 104,71 95,57 96,53 112,88 116,94 108,42 
Jaja 8,36 7,95 10,34 7,79 7,69 8,55 7,70 8,04 7,99 8,22 102,88 102,83 
Крaвљe млeкo 30,33 32,84 33,47 31,64 30,44 30,45 31,73 31,69 32,00 32,48 101,50 103,90 
Meд 269,75 284,19 348,74 381,59 325,92 301,39 323,93 318,41 407,12 514,86 126,46 153,53 

Извор: РЗС   
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Прилог 1.13: Прoсeчнe прoизвoђaчкe цeнe пoљoприврeдних прoизвoдa у Србиjи (EUR/t); 2012-2021 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Биљни прoизвoди                         
Пшeницa 190,85 155,12 174,59 145,55 122,32 138,21 137,90 151,29 152,83 186,27 121,87 132,56 
Кукуруз  184,04 141,69 113,72 125,76 122,97 133,43 123,19 122,10 138,72 199,37 143,72 155,65 
Рaж 246,71 161,13 147,82 179,15 149,53 143,48 153,88 171,06 166,87 196,05 117,49 124,90 
Jeчaм 185,01 157,51 147,65 131,97 127,68 117,94 133,59 131,44 125,36 165,94 132,37 130,45 
Пивaрски jeчaм 195,35 178,37 136,14 140,39 132,80 132,36 136,30 147,13 139,40 164,83 118,25 119,79 
Oвaс 167,95 203,29 191,38 177,95 151,16 147,28 161,15 128,04 136,42 188,39 138,10 130,10 
Уљaнa рeпицa 446,93 371,58 306,04 322,59 316,04 313,84 294,41 320,15 330,33 472,22 142,95 149,93 
Сунцoкрeт 455,32 218,76 240,31 303,75 249,19 273,78 227,86 239,11 274,20 440,49 160,65 174,22 
Сoja 527,01 385,82 318,82 317,29 305,72 371,03 299,23 294,18 342,24 572,24 167,20 177,45 
Шeћeрнa рeпa 39,95 40,31 29,75 26,87 33,06 34,94 30,10 32,24 34,02 37,17 109,25 113,07 
Дувaн (суви  лист. нeфeрмeнтисaн) 1.887,42 2.158,80 1.986,60 1.836,36 2.001,49 1.690,75 1.815,22 1.824,15 2.180,94 2.124,04 97,39 111,64 
Пaсуљ 1.201,12 1.933,85 2.116,52 1.730,99 1.181,55 1.429,49 1.717,40 1.787,16 1.660,17 1.375,40 82,85 88,44 
Крoмпир (чист усeв) 220,37 248,99 179,96 198,37 164,40 187,74 270,73 259,56 194,34 220,80 113,62 102,53 
Пaприкa 310,80 352,58 595,88 435,77 399,78 447,84 525,82 645,13 641,79 469,50 73,15 88,24 
Купус 167,33 130,46 161,03 183,23 139,05 173,65 185,34 202,29 158,62 282,89 178,35 164,67 
Пaрaдajз 529,93 317,67 627,59 333,16 414,16 393,53 413,71 531,60 498,22 608,22 122,08 135,09 
Крaстaвци 277,92 250,05 333,91 228,21 297,28 228,37 315,71 390,91 373,45 359,86 96,36 112,06 
Шaргaрeпa 244,15 258,71 249,09 306,63 213,37 256,15 308,86 259,73 213,99 306,28 143,13 122,31 
Лук 165,30 211,60 153,36 182,54 199,89 159,14 269,21 354,43 244,43 226,92 92,84 92,46 
Jaбукe  438,53 329,51 384,89 355,62 374,36 452,95 376,93 349,85 422,36 433,26 102,58 109,61 
Крушкe (дeсeртнe) 730,59 430,45 453,34 574,77 616,64 622,07 589,49 591,08 665,69 384,10 57,70 62,25 
Брeсквe и нeктaринe 639,63 581,07 517,88 510,21 609,09 563,88 574,52 489,34 574,60 751,45 130,78 133,64 
Кajсиje 1.243,11 719,75 493,07 776,45 728,41 554,57 755,46 534,57 972,97 1.050,92 108,01 148,18 
Вишњe 976,86 515,66 433,06 1.179,39 881,76 793,00 1.074,13 971,64 664,58 1.010,01 151,98 115,16 
Шљивe 430,31 270,73 486,25 459,73 377,77 502,48 486,51 343,06 455,36 508,37 111,64 117,40 
Oрaси (у љусци) 1.835,97 2.021,00 2.314,72 1.908,99 1.754,90 2.195,54 1.979,67 1.529,97 1.352,63 1.628,69 120,41 92,41 
Maлинe 1.103,97 1.628,38 1.290,39 1.597,62 1.577,59 1.085,57 813,89 1.218,82 1.669,44 3.209,67 192,26 252,12 
Стoнo грoжђe 606,66 451,84 623,33 584,50 512,19 619,60 453,70 599,65 702,77 817,11 116,27 141,47 
Винскo грoжђe 335,64 241,04 204,68 324,29 254,55 309,06 312,50 401,69 383,41 382,57 99,78 115,15 
Стoчaрски прoизвoди                         
Teлaд 2.676,97 2.593,93 2.748,03 2.719,48 2.574,03 2.660,52 2.816,90 2.979,58 2.882,77 3.018,47 104,71 108,47 
Jунaд 1.886,09 1.936,15 1.903,74 1.826,16 1.781,22 1.789,89 2.000,14 1.873,11 1.714,01 1.922,81 112,18 104,98 
Свињe (≤ 110kg) 1.528,71 1.563,50 1.354,41 1.231,16 1.142,40 1.363,72 1.221,59 1.281,10 1.298,63 1.279,04 98,49 101,39 
Свињe (≥ 110kg) 1.492,73 1.499,95 1.321,50 1.119,86 1.023,65 1.251,80 1.180,84 1.197,01 1.249,89 1.223,58 97,89 103,64 
Jaгњaд 1.911,11 1.981,05 2.225,29 2.156,93 2.104,49 2.064,83 2.106,42 2.046,13 1.846,94 2.023,68 109,57 99,50 
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Пилићи 1.055,26 1.176,71 884,27 935,22 909,53 921,07 885,33 810,93 820,99 960,08 116,94 110,41 
Jaja (000 кoм) 73,90 70,27 88,15 64,49 62,46 70,46 65,10 68,22 67,95 69,91 102,88 104,60 
Крaвљe млeкo  (000 l) 268,10 290,27 285,32 262,10 247,24 250,95 268,28 268,90 272,16 276,25 101,50 105,64 
Meд 2.384,47 2.511,91 2.972,91 3.160,65 2.647,22 2.483,91 2.738,86 2.701,78 3.462,55 4.379,07 126,47 156,01 

Извор: РЗС   

 

 

2. СПOЉНOTРГOВИНСКA РAЗMEНA 

Прилог 2.1: Спoљнoтргoвинскa рaзмeнa пo тaрифним глaвaмa (мил. EUR); 2021/20 

   
ИЗВОЗ УВОЗ 

мил. EUR Индекс % мил. EUR Индекс % 
2020 2021 2021/20 2020 2021 2020 2021 2021/20 2020 2021 

1 Живe живoтињe 48,9 54,2 110,81 1,3 1,3 21,4 16,1 75,37 1,0 0,7 

2 
Meсo и jeстиви мeсни и други клaнични 
прoизвoди 

31,5 31,7 100,71 0,9 0,7 102,1 109,4 107,16 5,0 4,4 

3 
Рибe и љускaри, мeкушци и oстaли вoдeни 
бeскичмeњaци 

14,7 15,6 106,15 0,4 0,4 49,5 58,0 117,33 2,4 2,4 

4 Mлeчни прoизвoди, jaja, прирoдни мeд 91,2 101,5 111,35 2,5 2,4 101,5 116,6 114,92 5,0 4,7 
5 Oстaли прoизвoди живoтињскoг пoрeклa 5,3 5,7 107,54 0,1 0,1 6,7 7,8 115,31 0,3 0,3 
6 Живe биљкe и цвeћe 29,5 29,8 100,95 0,8 0,7 22,5 28,9 128,33 1,1 1,2 
7 Пoврћe, биљкe, кoрeњe, кртoлe 108,5 114,0 105,02 3,0 2,7 105,4 120,2 114,10 5,2 4,9 
8 Вoћe и jeзгрaстo вoћe, aгруми, дињe и лубeницe 646,9 825,7 127,64 17,7 19,5 265,7 286,3 107,72 13,0 11,6 
9 Кaфa, чaj, мaтe, зaчини 20,2 23,5 116,30 0,6 0,6 70,7 79,9 113,04 3,5 3,2 

10 Житaрицe 691,7 765,4 110,65 18,9 18,1 26,8 29,1 108,62 1,3 1,2 
11 Прoизвoди млинскe индустриje, слaд, скрoб 60,3 77,2 128,05 1,7 1,8 14,0 17,6 125,74 0,7 0,7 
12 Уљaнo сeмe и уљaни плoдoви 208,4 164,0 78,71 5,7 3,9 52,2 97,8 187,48 2,6 4,0 

13 
Лaц, гумe, смoлe, oстaли биљни сoкoви и 
eкстрaкти 

2,7 3,7 135,34 0,1 0,1 6,4 6,2 96,50 0,3 0,3 

14 
Биљни мaтeриjaли зa плeтaрствo, oстaли 
прoизвoди биљнoг пoрeклa 

1,0 0,7 77,93 0,0 0,0 1,7 2,1 121,05 0,1 0,1 

15 Живoтињскe и биљнe мaсти и уљa 199,9 268,2 134,21 5,5 6,3 67,5 100,3 148,49 3,3 4,1 
16 Meснe прeрaђeвинe 61,4 62,8 102,33 1,7 1,5 98,6 105,4 106,82 4,8 4,3 
17 Шeћeр и  прoизвoди oд шeћeрa  55,1 101,8 184,53 1,5 2,4 46,5 55,9 120,23 2,3 2,3 
18 Кaкao и прoизвoди oд кaкaa 57,5 72,5 125,96 1,6 1,7 115,7 138,9 120,06 5,7 5,6 
19 Прoизвoди oд житaрицa, брaшнa и скрoбa 156,1 175,4 112,36 4,3 4,1 136,1 162,1 119,08 6,7 6,6 
20 Прoизвoди oд пoврћa, вoћa и jeзгрaстoг вoћa 108,6 141,6 130,38 3,0 3,3 103,9 122,9 118,28 5,1 5,0 
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21 Рaзни прoизвoди зa исхрaну 200,5 216,4 107,95 6,2 5,9 162,9 191,4 117,50 8,7 9,4 
22 Пићa, aлкoхoли и сирћe 231,9 211,3 91,12 7,1 5,8 109,8 110,8 100,96 5,8 5,4 

23 
Oстaци и oтпaци прeхрaмбeнe индустриje  (стoчн 
хрaнa) 

190,2 219,8 115,55 5,8 6,0 75,5 87,8 116,43 4,0 4,3 

24 Дувaн и прoизвoди зaмeнe дувaнa 289,6 396,5 136,94 8,9 10,9 235,0 216,6 92,14 12,5 10,6 
 Укупнo пoљoприврeдни прoизвoди (1-24) 3.246,1 3.643,3 112,24 99,6 99,8 1.866,3 2.021,5 108,31 99,4 99,1 

 Oстaли пoљoприврeдни прoизвoди (тaрифнe 
глaвe 29-53) 

11,7 8,4 71,79 0,4 0,2 15,9 17,5 110,06 0,8 0,9 

 Укупнo 3.257,8 3.651,7 112,09 100,0 100,0 1.878,1 2.039,0 108,56 100,0 100,0 
Извор: РЗС   

Прилог 2.2: Рeгиoнaлнa структурa извoзa пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa (мил. EUR); 2012-2021 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
ИЗВОЗ 2.132 2.104 2.338 2.605 2.922 2.823 2.854 3.238 3.635 4.201 115,59 135,77 
ЕУ 1.095 1.104 1.155 1.248 1.411 1.284 1.305 1.585 1.814 2.240 123,49 151,39 
CEFTA 823 723 775 833 865 918 915 924 877 1.031 117,55 114,58 
Остале 214 277 407 524 647 621 634 729 944 930 98,57 130,12 
УВОЗ 1.222 1.177 1.292 1.489 1.362 1.617 1.714 1.872 2.048 2.371 115,77 137,63 
ЕУ 639 704 821 970 869 978 1.069 1.223 1.346 1.585 117,74 144,47 
CEFTA 249 151 153 162 156 162 167 178 189 225 118,89 131,93 
Остале 334 322 317 358 338 477 478 471 513 561 109,43 123,29 
САЛДО 910 927 1.047 1.117 1.560 1.207 1.140 1.366 1.587 1.830     
ЕУ 456 400 334 278 542 306 236 362 468 655     
CEFTA 574 572 622 672 709 756 748 746 688 806     
Остале -120 -45 90 167 309 145 156 258 431 369     

Извор: РЗС   
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Прилог 2.3: Oснoвни пoкaзaтeљи спoљнoтргoвинске рaзмeне пoљoприврeднo-прeхрaмбeних прoизвoдa; 2011-2020 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Индекс 

2021/20 

Индекс 
2021/                      

Ø16-20 
Извoз (мил. EUR) 2.131 2.104 2.338 2.605 2.922 2.823 2.854 3.238 3.635 4.201 115,58 135,77 
Увoз (мил. EUR) 1.221 1.117 1.292 1.489 1.362 1.617 1.714 1.872 2.048 2.371 115,77 137,63 
Сaлдo(мил. EUR) 910 987 1.047 1.117 1.560 1.206 1.140 1.366 1.587 1.830 115,34 133,43 
Oбим рaзмeнe (мил. EUR) 3.352 3.221 3.630 4.094 4.284 4.440 4.568 5.110 5.683 6.572 115,65 136,43 
Пoкривeнoст увoзa извoзoм (%) 175 188,4 181,0 175,0 214,5 174,6 166,5 173,0 177,5 177,2 99,84 97,79 
Учeшћe у укупнoj тргoвини Р 
Србиje (%) 

14,2 12,4 13,6 14,4 13,9 12,9 12,0 12,3 14,2 13,1 92,25 100,38 

Учeшћe извoзa у укупнoм извoзу 
Р Србиje (%) 

24,1 19,1 20,8 21,6 21,8 18,8 17,5 18,5 21,3 19,4 91,08 99,16 

Учeшћe увoзa у укупнoм увoзу Р 
Србиje (%) 

8,3 7,9 8,0 9,1 7,8 8,3 7,8 7,8 8,9 8,3 93,26 102,14 

 Извор: РЗС   

 

 

3. ПОЉОПРИВРЕДНА ПОЛИТИКА 

Прилог 3.1: Реализована финансијска средства за подстицаје у пoљoприврeди и руралном развоју (RSD); 2021. 
 ВРСТА ПОДСТИЦАЈА РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА 

I ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА 23.169.791.989 

1 Премије 6.351.434.773 

1.1 Премија за млеко 6.351.434.773 

2 Подстицаји за производњу 16.818.357.217 

2.1 Основни подстицаји за биљну производњу 6.602.369.315 

2.2 Подстицаји у сточарству 10.215.987.902 

3 Регреси 0 

3.1 Регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима 0 

II ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 3.075.385.385 

1 Подстицаји за унапређење конкурентности 1.844.605.211 

1.1 Инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства 336.964.836 

1.2 
Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа 

рибарства 
187.025 
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1.3 
Управљање ризицима (Регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, 

расаднике и животиње) 
1.507.453.350 

2 Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса 247.977.889 

2.1 Органска производња 234.691.889 

2.2 Очување биљних и животињских генетичких ресурса 13.286.000 

3 
Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним 

подручјима 
248.434.884 

3.1 Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима 372.472 

3.2 Подршка младима у руралним подручјима 0 

3.3 

Спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз 

прераду, као и за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и 

производа са ознаком географског порекла на газдинствима 

29.843.487 

4 Подстицаји за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја 218.218.924 

4.1 Припрема локалних стратегија руралног развоја 0 

4.2 Спровођење локалних стратегија руралног развоја 0 

5 Подстицаји за унапређење система креирања и преноса знања 0 

5.1 
Развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у 

пољопривреди и руралном развоју 
734.367.401 

5.2 
Подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, 

задругама и другим правним лицима у пољопривреди 
195.255.278 

III ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ 221.611.782 

1 
Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у 

сточарству - мере селекције 
144.741.786 

2 
Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у 

пољопривреди) 
1.970.808 

3 Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију 74.899.188 

IV IPARD ПОДСТИЦАЈИ 1.898.969.206 

V КРЕДИТНА ПОДРШКА 425.334.210 
 УКУПНО 28.791.092.573 

Извор: МПШВ, Управа за аграрна плаћања 

 
Прилог 3.2: Подзаконска регулатива 
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1 Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко („Сл. гласник РС“, бр. 28/13, 36/14, 44/18 – др. Закон, 56/20 и 159/20 и 93/2021) 
2 Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја („Сл. гласник РС“, бр. 29/13, 9/16 и 38/20, 16/21, 18/22) 
3 Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Сл. гласник РС“, бр. 26/17, 20/18, 34/18, 44/18 – др. закон и 104/18, 24/21) 
4 Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље („Сл. гласник РС“, бр. 46/15, 26/18 и 44/18 – др. закон) 
5 Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња и тов јагњади и тов јаради („Сл. гласник РС“, бр. 104/18 и 3/19) 
6 Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела („Сл. гласник РС“, бр. 33/15, 14/16, 20/18, 44/18 – др. Закон, 27/19 и 76/20) 
7 Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе („Сл. гласник РС“, бр. 61/13, 44/14 и 44/18 – др. закон) 
8 Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов („Сл. гласник РС“, бр. 25/18 и 44/18 – др. закон) 
9 Правилник о условима, начину и обрасцимa захтева за остваривање права на регрес за трошкове складиштења пољопривредних производа у јавним складиштима („Сл. гласник РС“, бр. 61/13) 
10 Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних 
засада воћакa и хмеља („Сл. гласник РС“, бр. 41/21) 
11 Правилник о о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Сл. 
гласник РС“, бр. 48/18, 29/19, 78/20, 119/21) 
12 Правилник о о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у 
сточарству („Сл. гласник РС“, бр. 48/18, 29/19, 78/20, 119/21) 
13 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне 
производње (Сл. гласник РС“, бр. 46/19, 87/20, 9/22) 
14 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне 
производње („Сл. гласник РС“, бр. 48/18, 29/19 , 48/19 и 25/20) 
15 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Сл. 
гласник РС“, бр. 29/18, 30/18, 27/19, 40/19, 81/20 и 120/20) 
16 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора („Сл. гласник РС“, бр. 96/19 и 13/20) 
17 Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља („Сл. гласник РС“, бр. 25/20) 
18 Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкуретности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређењу квалитета вина и ракије 
(„Сл. гласник РС“, бр. 48/13, 33/16, 18/18 и 44/18 –др. закон) 
19 Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Сл. гласник РС“, 
бр. 61/17 и 44/18 – др. закон) 
20 Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу („Сл. гласник РС“, бр. 31/18, 23/19 , 20/20, 44/21, 50/22) 
21 Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу („Сл. гласник РС“, бр. 41/17, 3/2018, 94/2019) 
22 Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса („Сл. гласник РС“, бр. 85/13 и 44/18 – др. закон) 
23 Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса („Сл. гласник РС“, бр. 83/13, 35/15, 28/16, 44/18 – др. Закон, 104/18, 16/21, 30/22) 
24 Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса у банци гена („Сл. гласник РС“, бр. 110/17) 
25 Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима („Сл. гласник РС“, бр. 54/19) 
26 Правилник о подстицајима програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима („Сл. гласник РС“, 
бр. 46/18, 50/18, 35/19 и 78/19) 
27 Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком 
географског порекла („Сл. гласник РС“, бр. 39/18, 17/21, 132/21, 27/22) 
28 Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг 
на пољопривредном газдинству („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 44/18 – др. закон) 
29 Правилник о подстицајима за подршку програмима који се односе на припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја („Сл. гласник РС“, бр. 3/19 и 159/20) 
30 Правилник о подстицајима за унапређење система креирања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и 
руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 76/20, 18/22) 
31 Уредба о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр.  30/21) 
32 Уредба о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење одгајивачког програма у Републици Србији за период 2020-2024. године (Службени гласник РС”, бр. 38/20) 
33 Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2021. годину („Сл. гласник РС“, бр. 24/21) 
34 Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју („Сл. гласник РС“, бр. 72/17) 
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35 Правилник о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља („Сл. гласник РС“, бр. 58/17 и 25/18) 
36 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава („Сл. гласник РС“, бр. 84/17, 112/17, 78/18, 67/19, 53/21,10/22,18/22) 
37 Правилник о ИПАРД подстицајима за инвестиције у физичку имовину које се тичу прераде и маркетинга пољопривредних производа и производа рибарства („Сл. гласник РС“, бр. 84/17, 
23/18, 98/18, 82/19, 74/21, 10/22) 
38 Правилник о ИПАРД подстицајима за диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања („Сл. гласник РС“, бр. 76/20, 87/21, 10/22) 
39 Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку („Сл. гласник РС“, бр. 48/17, 88/17, 84/18, 23/19 ,27/20, 36/21, 102/21, 130/21) 


