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ПОЉОПРИВРЕДА, ЖИВОТНА СРЕДИНА И РЕГИОНАЛНЕ 
СТАТИСТИКЕ 

AGRICULTURE, ENVIRONMENT AND REGIONAL STATISTICS 
 

ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018 
AGRICULTURAL PRICE INDICES, 2018   

 
 

Цијене пољопривредних производа у 2018. години у 
односу на просјек цијена из 2015. године ниже су за 
1,0%.  
 
У 2018. години у односу на цијене из 2015. године 
забиљежен је пад цијена биљне производње за 4,2%, а 
раст цијена сточне производње за 2,1%. 
 
Цијене добара и услуга за текућу потрошњу у 
пољопривредној производњи (Input I) у 2018. години у 
односу на просјек цијена из 2015. године ниже су за 
1,8%. 
 
 
 
 

Prices of agricultural products in 2018 compared to 
average prices in 2018 decreased by 1,0%. 
 
 
Compared to prices in 2015 the crops prices in 2018 
decreased by 4,2% and animal production prices increased 
by 2,1%. 
 
Prices of goods and services currently consumed in 
agriculture (Input I) in 2018 compared to average prices in 
2015 decreased by 1,8%. 
 

 

 

 

 

 



 

Индекси цијена пољопривредних производа 
Price indices of agricultural output products 

 

2015=100 

  

IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 2018 

  

Индекси цијена / Price indices 

Житарице 102,5 98,8 74,6 81,6 83,7 Cereals 

Индустријско биље 98,8 98,8 92,7 85,2 91,8 Industrial crops 

Сточно крмно биље 97,8 139,0 101,4 98,2 106,6 Forage plants 

Поврће и производи 
хортикултуре 

120,3 110,5 92,0 125,2 104,0 Vegetables 

Кромпир 108,8 136,7 96,7 100,5 111,4 Potato 

Воће 111,4 101,4 88,0 72,8 91,2 Fruit  

Вино 88,9 120,0 90,0 110,5 103,7 Wine 

Маслиново уље 94,0 60,9 84,7 98,1 85,7 Olive oil 

Биљна производња, укупно 109,0 108,5 87,8 90,4 95,8 Crop output, total 

Животиње 100,7 102,6 100,3 103,4 101,7 Animals 

Говеда 95,3 96,4 98,3 108,2 100,8 Cattle 

Свиње 103,2 100,6 93,9 92,0 97,0 Pigs 

Овце 107,1 107,4 103,6 101,5 104,8 Sheep 

Живина 100,0 102,3 99,9 102,8 101,2 Poultry 

Производи животиња 104,8 102,7 101,5 100,5 102,4 Animal products 

Кравље млијеко 100,9 100,9 100,9 99,5 100,6 Cow's milk 

Јаја 113,8 112,7 104,4 106,6 109,3 Eggs 

Мед 133,3 95,6 100,3 94,4 104,5 Honey 

Сточна производња, укупно 103,7 102,6 100,9 101,6 102,1 Animal output, total 

Пољопривредни производи, 
укупно 

105,7 105,4 93,2 96,2 99,0 
Agricultural output 

products, total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 подаци се односе само на РС 

 

Индекси цијена добара и услуга за текућу потрошњу у пољопривредној производњи (Input I)  
Price indices of goods and services currently consumed in agriculture (Input I) 
 
 

2015=100 

  

IQ2018 IIQ2018 IIIQ2018 IVQ2018 2018 

  

Индекси цијена / Price indices 

Сјеме и садни материјал 1 101,4 102,8 100,0 104,8 101,5 Seeds and planting stock 1 

Енергија и мазива 104,2 107,3 108,5 112,9 108,2 Energy and lubricants 

Ђубрива и средства за 
оплемењивање тла 

86,8 86,4 87,6 86,7 86,9 
Fertilizers and soild 

improvements 

Средства за заштиту биљака и 
пестициди 

98,7 96,9 101,0 102,0 99,7 
Plant protection products and 

pesticides 

Ветеринарски трошкови 100,6 100,5 100,6 100,6 100,6 Veterinary expenses 

Сточна храна 95,1 96,6 96,1 96,6 96,1 Animal feedingstuff 

Одржавање опреме 89,2 96,1 91,1 93,6 92,5 Maitenance of materials 

Одржавање зграда 99,8 99,9 100,3 100,4 100,1 Maitenance of buildings 

Остала добра и услуге 101,0 100,7 100,5 99,5 100,4 Other goods and services 

Добра и услуге за текућу 
потрошњу у пољопривреди 
(Input I), укупно 

96,9 98,4 98,2 99,5 98,2 
Goods and services currently 

consumed in agriculture (Input 
I), total 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
Методолошка објашњена 
 
Индекси цијена пољопривредних производа се 
рачунају на основу цијена репрезентативних 
пољопривредних производа (output), а показују 
динамику кретања цијена пољопривредних производа 
и обухватају производе биљне и сточне производње. 
 
Цијене које се користе за израчунавање индекса цијена 
пољопривредних производа су просјечне продајне 
цијене репрезентативних пољопривредних производа, 
а рачунају се на основу цијена које прикупљају 
ентитетске статистичке институције путем 
Кварталног извјештаја о откупу пољопривредних 
производа од индивидуалних пољопривредних 
произвођача - образац ТРГ 31 и Кварталног извјештаја 
о директној продаји/реализацији пољопривредних 
производа властите производње пољопривредних 
пословних субјеката и земљорадничких задруга – 
образац ТРГ 33. Ова цијена искључује све субвенцију и 
порезе на производе.   
 
Пондери који се користе приликом израчунавања 
индекса цијена пољопривредних производа заснивају 
се на показатељима из процијењених економских 
рачуна за пољопривреду, а представљају значај 
појединог пољопривредног производа у укупној 
продаји пољопривредних производа на тржишту. 
Индекси цијена пољопривредних производа рачунају 
се према Laspeyers-овој формули.  
 
Индекси цијена добара и услуга за текућу потрошњу у 
пољопривредној производњи (Input I) се рачунају на 
основу цијена репрезентативних добара и услуга за 
текућу потрошњу у пољопривреди, а показују 
динамику кретања тих цијена. 
 
Цијене које се користе за израчунавање индекса цијена 
добара и услуга за текућу потрошњу у пољопривредној 
производњи (Input I)  представљају куповне цијене 
репрезентативних производа и услуга који се користе 
за текућу потрошњу у пољопривреди, а које 
прикупљају ентитетске статистичке институције 
путем тромјесечних извјештаја о цијенама средстава 
која се користе у пољопривредној производњи. Ова 
цијена укључује директне порезе (осим ПДВ-а), а не 
укључује субвенције.  
 
Пондери који се користе приликом израчунавања 
индекса цијена добара и услуга за текућу потрошњу у 
пољопривредној производњи (Input I)   заснивају се на  
показатељима из процијењених економских рачуна за 
пољопривреду, а у њиховој основи је структура 
потрошње истих у базној години. Индекси цијена 
добара и услуга за текућу потрошњу у пољопривредној 
производњи (Input I) такођер се рачунају према 
Laspeyers-овој формули. 
 
 
 
 
 

Notes on methodology 
 
Price indices of agricultural products (output) are 
calculated on the bases of representative agricultural 
products’ prices (outputs) and show the dynamics of changes 
in prices of agricultural products, and these comprise crop 
and animal output.  
 
Prices used for the calculation of output price indices are the 
average selling prices of representative agricultural 
products, and they are calculated based on the prices that 
are collected by entity statistical institutes obtained 
throught Quarterly report on the purchase of agricultural 
products from the individual producers - TRG 31 and the 
Quarterly report on direct sale/realisation of agricultural 
products from own production of agricultural enterprises 
and cooperatives - TRG 33). This price excludes all subsidies 
and taxes on products.  
 
 
 
 
Weights used for output price indices are based on 
indicators in estimated economic accounts for agriculture, 
and they represent the significance of an individual 
agricultural product in the total sale of agricultural 
products at the market. Output price indices are calculated 
using the Laspeyres formula. 
 
 
 
Price indices of goods and services currently consumed in 
agricultural production (Input I) are calculated on the bases 
of prices of the representative goods and services currently 
consumed in agriculture, and show dynamics of changes in 
these prices. 
 
Prices used for calculation of price indices of goods and 
services currently consumed in agricultural production 
(Input I) are purchasing prices of representative goods and 
services currently consumed in agriculture, and they are 
collected by entity statistical institutes through quarterly 
report on prices of products consumed in agricultural 
production. This price includes direct taxes (excluding VAT), 
but excludes subsidies.  
 
 
 
Weights used for calculation of price indices of goods and 
services currently consumed in agricultural production 
(Input I) are also based on indicators in estimated economic 
accounts for agriculture, and their basis is the structure of 
consumption of them in the base year. Price indices of goods 
and services currently consumed in agricultural production 
(Input I) are also calculated using the Laspeyres formula. 
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