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1. Предмет и циљ анализе  
 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), на основу члана 47. 

Закона о заштити конкуренције (''Службени гласник РС'', број 51/2009 и 95/2013- у 

даљем тексту: Закон) и Одлуке Савета Комисије од 23. јануара 2020. године, спровела 

је секторску анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико вештачким 

(минералним) ђубривима. 

 

Комисија је уочила потребу да анализира стање конкуренције на тржишту ђубрива 

првенствено из разлога што је, према јавно доступним подацима, у прва три квартала 

2019. године дошло до раста произвођачких цена ђубрива. Додатна околност која је 

определила спровођење секторске анализе јесу значајне промене које су наступиле у 

овом сектору у протеклом периоду, а које су могле утицати на конкуренцију на 

тржишту. Ово се превасходно односи на покретање стечајног поступка и банкрота 

једног од највећих произвођача вештачких ђубрива и азотних једињења у Републици 

Србији – привредног друштва ХИП АЗОТАРА д.о.о. Панчево. 

 

С обзиром на чињеницу да тржиште ђубрива до сада није било предмет анализе, а 

имајући у виду одређене специфичности тржишта, као што су изразита дисперзија на 

страни тражње, карактер набавки ове врсте производа као репродукционог материјала 

у пољопривредној производњи и велико учешће трошкова у процесу ратарске 

производње пољопривредних газдинстава (10-30%), наметнула се потреба да се ово 

тржиште сагледа на систематичан и свеобухватан начин. Имајући у виду да на 

територији Републике Србије пољопривредни произвођачи у највећој мери користе 

вештачка (минерална) ђубрива, док је употреба органских ђубрива ограничена, 

Комисија се определила да овом анализом обухвати искључиво вештачка тј. минерална 

ђубрива. 

 

Предмет истраживања је утврђивање односа између конкурената на тржишту 

трговине на велико минералним ђубривима, у смислу процене њиховог тржишног 

учешћа и релативне снаге, као и анализа уговорних односа између произвођача и 

увозника с једне стране и њихових купаца са друге, као и ефеката који ти односи могу 

имати на стање конкуренције на тржишту.  

 

Основни циљ истраживања је свеобухватна анализа стања и динамике конкуренције 

на предметном тржишту. То укључује идентификовање потенцијалних слабости на 

предметном тржишту, услед којих би купци минералних ђубрива могли имати веће 

трошкове од оптималних, и у складу са тим давање одговарајућих препорука које су 

усмерене на унапређење законитог и фер пословања свих учесника на тржишту. 

Такође, посредно, циљ истраживања је и промоција конкуренције на тржишту које је 

предмет анализе. 

 

Спроведена анализа обухватила је трогодишњи временски период, од 2017. године до 

2019. године, и сви прикупљени и обрађени подаци односе се на тај временски период.  
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2. Методолoшки и правни оквир и извори података 
 

2.1. Методолошки оквир, обухват анализе и извори података 

 

Истраживање је спроведено комбинацијом канцеларијског (desk) метода, који се пре 

свега односио на анализу релевантног правног оквира и расположиве стручне 

литературе, и теренског метода истраживања (метод анкете). Само истраживање је 

спроведено на основу доступних (секундарних) података и на основу примарних 

података, прикупљених путем структурираних упитника од стране учесника на 

тржишту, надлежних државних органа и струковних удружења.  

 

Основни извори података за израду ове анализе били су: 

 постојећа правна регулатива; 

 подаци Републичког завода за статистику о производњи и реализацији 

индустријских производа према Месечном истраживању индустрије; 

 подаци Групације произвођача минералних ђубрива, Удружења за хемијску 

индустрију Привредне коморе Србије о производњи, залихама и реализацији 

вештачких (минералних) ђубрива; 

 подаци Министарства финансија – Управе царина о увозу и извозу вештачких 

(минералних) ђубрива; 

 подаци који су на основу структурираног упитника Комисије доставили 

одабрани учесници на тржишту – произвођачи и увозници и 

 јавно доступни подаци на интернет мрежи. 

 

Комисија се захтевом за доставу информација обратила на адресе једанаест (11) 

друштава, међу којима су произвођачи и највећи увозници и дистрибутери минералних 

ђубрива. Узорком су обухваћена четири друштва која су регистрована за обављање 

делатности „производња вештачких ђубрива и азотних једињења“, шифра делатности 

2015 и то:  

 

 Предузеће за производњу минералних ђубрива ELIXIR ZORKA – MINERALNA 

ĐUBRIVA DOO Шабац (у даљем тексту: Elixir Zorka); 

 ELIXIR PRAHOVO Индустрија хемијских производа д.о.о. Прахово (у даљем 

тексту: Elixir Prahovo); 

 Предузеће за производњу вештачких ђубрива FERTIL DOO Бачка Паланка – 

брисано из регистра 28.11.2019. године (у даљем тексту: Fertil); и 

 Предузеће за производњу вештачких ђубрива и азотних једињења „ХИП-

АЗОТАРА“ ДОО Панчево – у стечају (у даљем тексту: HIP Azotara). 

 

Узорком је обухваћено и седам увозника и дистрибутера и то: 

 DOO PROMIST Производно прометно предузеће Нови Сад (у даљем тексту: 

Promist); 

 AGROGLOBE друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико 

Нови Сад (у даљем тексту: Agroglobe); 

 KONZUL Предузеће за спољну и унутрашњу трогвину ДОО Нови Сад (у даљем 

тексту: Konzul); 

 EUROCHEM AGRO DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD (у даљем тексту: 

Eurochem); 
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 NITRO PET DOO за производњу трговину и услуге Суботица (у даљем тексту: 

NitroPet); 

 PHOSAGRO BALKANS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD (у даљем тексту: 

Phosagro); 

 BOREALIS L.A.T. DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (у даљем тексту: 

Borealis). 

 

Међу обухваћеним увозницима пет је регистровано за обављање делатности „трговина 

на велико хемијским производима“ - шифра делатности 4675, док су два регистрована 

за обављање делатности „трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и 

храном за животиње“ - шифра делатности 4621. 

 

Од учесника на тржишу који су обухваћени узорком захтевано је да доставе податке 

који се односе на остварену производњу, увоз, извоз и продају на домаћем тржишту, 

просечне месечне цене за све типове ђубрива, процену тржишта и тржишног удела, 

списак десет највећих купаца и преглед највећих конкурената на тржишту ђубрива. У 

циљу анализе уговорних односа, прикупљени су и уговори закључени са одређеним 

категоријама купаца предметних производа. 

 

Од посматраних једнаест друштава, девет је доставило тражене податке. Тражене 

податке нису доставила друштва HIP Azotara и Fertil, из разлога који ће бити наведени 

у наставку текста. Друштва Elixir Zorka и Elixir Prahovo припадају друштву Elixir 

Group и за потребе анализе сматрају се једним учесником на тржишту. С обзиром на 

наведено, секторска анализа је заснована на узорку од осам учесника на тржишту, који 

скупа чине око 90% процењеног тржишта трговине на велико вештачким 

(минералним) ђубривима у 2019. години. 

 

2.2. Релевантни правни оквир  
 

Основни пропис којим су уређени правни односи на тржишту трговине (вештачким) 

ђубривима је Закон о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта („Сл. 

гласник РС“, бр. 41/2009 и 17/2019).  

 

Овим законом се уређује разврставање, квалитет, обележавање, фитосанитарна 

контрола и узорковање у промету, увозу и примени средстава за исхрану биља и 

оплемењивача земљишта и испитивање средстава за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта, као и друга питања од значаја за средства за исхрану биља и оплемењиваче 

земљишта.  

 

Чланом 3. поменутог закона је прописано да се средства за исхрану биља и 

оплемењивачи земљишта (у даљем тексту: средства за исхрану биља) која садрже и 

средства за заштиту биља, односно хемикалије, могу производити, стављати у промет и 

примењивати на територији Републике Србије ако су разврстана, упакована и 

обележена у складу са овим законом и прописима донетим на основу њега и прописима 

којима се уређују средства за заштиту биља, односно хемикалије.  

 

Чланом 6. закона је прописано да производњом средстава за исхрану биља може да се 

бави произвођач који је регистрован у Регистру привредних субјеката у складу са 

законом којим се уређује регистрација привредних субјеката и који испуњава услове за 
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производњу средстава за исхрану биља у складу са прописима којима се уређује 

заштита животне средине.  

 

Чланом 7. закона је прописано да прометом средстава за исхрану биља може да се бави 

дистрибутер који је регистрован у Регистар привредних субјеката у складу са законом 

којим се уређује регистрација привредних субјеката и који је уписан у Регистар 

дистрибутера и увозника.  

 

Чланом 8. закона је прописано да се упис у Регистар дистрибутера и увозника врши на 

основу захтева дистрибутера, односно увозника, који се подноси Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), док је 

чланом 9. прописано да Регистар дистрибутера и увозника води Министарство.  

 

Чланом 11. закона је прописано да је произвођач, односно дистрибутер, дужан да 

Министарству доставља податке о произведеним и у промет стављеним средствима за 

исхрану биља два пута годишње, и то за прво полугодиште до 15. јула текуће године, а 

за друго полугодиште до 15. јануара наредне године.  

 

Чланом 18. је прописано да пре стављања у промет, средства за исхрану биља морају 

бити уписана у Регистар средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, који 

води Министарство, а да се упис врши на основу захтева произвођача, дистрибутера, 

односно увозника средстава за исхрану биља, који се подноси Министарству. 

 

Када су у питању подзаконски прописи којима се уређује ова област, постоји већи број 

актуелних правилника којима се детаљније разрађују законске одредбе. То су: 

– Правилник о обрасцу и садржини захтева за регистрацију средстава за заштиту 

биља; 

– Правилник о елементима за процену активне супстанце, односно основне 

супстанце и средстава за заштиту биља;  

– Правилник о садржини и обрасцу захтева за испитивање нерегистрованих 

средстава за заштиту биља и активне супстанце односно основне супстанце која 

није уписана у листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе;  

– Правилник о методама узорковања и испитивања хране ради утврђивања 

остатака средстава за заштиту биља у храни;  

– Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за процену 

активне супстанце, односно основне супстанце и методама за испитивање 

активне супстанце, односно основне супстанце;  

– Правилник о садржини и начину поступања са документацијом за процену 

средстава за заштиту биља и методама за испитивање средстава за заштиту 

биља;  

– Правилник о пружању услуга у области средстава за заштиту биља;  

– Правилник о условима у погледу објеката, опреме и стручне оспособљености 

кадрова које мора да испуњава дистрибутер, односно увозник за упис у регистар 

дистрибутера и увозника;  

– Правилник о садржини декларације и упутства за примену средства за заштиту 

биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и 

животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за 

заштиту биља; 

https://www.uzb.minpolj.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=275%3A2013-06-25-09-31-36&Itemid=12&lang=sr
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– Правилник о обрасцу и садржини захтева за упис у регистар дистрибутера и 

увозника средстава за заштиту биљака и садржини тог регистра;  

– Правилник о условима за обављање послова дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације у области заштите биља и биљних производа;  

– Правилник о промету, увозу и узорковању пестицида.  

На основу анализе наведених законских одредби, долази се до закључка да сам закон 

прави разлику између привредних субјеката који се баве производњом, са једне стране 

и привредних субјеката који се баве прометом и увозом средстава за исхрану биља, са 

друге стране. Када су у питању субјекти који се баве прометом и увозом средстава за 

исхрану биља, поред обавезе да буду регистровани у Регистру привредних субјеката, 

морају бити уписани и у Регистар дистрибутера и увозника који води Министарство. У 

Регистар дистрибутера и увозника уписује се и сваки објекат за складиштење и 

продајно место, који испуњава услове у складу са овим законом. Такође, сваки 

произвођач, односно дистрибутер је дужан да Министарству доставља податке о 

произведеним и у промет стављеним средствима за исхрану биља два пута годишње, а 

пре стављања у промет, средства за исхрану биља морају бити уписана у Регистар 

средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта, који такође води Министарство. 

3. Појам ђубрива и релевантно тржиште 
 

3.1. Појам и подeлa ђубрива 
 

Ђубрива су дефинисана Законом о средствима за исхрану биља и оплемењивача 

земљишта као хемијска једињења минералног и органског порекла и мешавине тих 

једињења, без обзира на агрегатно стање, као и микроорганизми чија је основна намена 

да обезбеде хранљиве елементе за исхрану биља. Циљ примене ђубрива је убрзање 

раста и развоја биљака уз истовремено остварење високог, квалитетног и економски 

оправданог приноса, уз заштиту животне средине.  

 

Ђубрива се могу делити и разврставати према неколико критеријума.  

 

Према агрегатном стању, ђубрива се могу поделити на чврста, флуидна (гасовита) и 

течна. 

 

Према брзини дејства, ђубрива се деле на брзо делујућа (азотна, калијумова и 

растворљива у води фосфатна ђубрива) и споро делујућа (азотна ђубрива и 

нерастворљива у води фосфатна ђубрива).  

 

У погледу хемијског састава, ђубрива се деле на две основне категорије, и то:  

 

 Органска ђубрива, тј. ђубрива која су производ органског порекла, биљног и 

животињског, код којих су хранљиви елементи у саставу органских једињења, а 

добијају се ферментацијом биљних и животињских остатака и  

 Неорганска (минерална или вештачка) ђубрива, у којима су садржани хранљиви 

елементи који се ђубрењем уносе у земљиште у облику неорганских соли, а 

добијају се екстракцијом, физичким и/или хемијским индустријским 

поступцима.  
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Према броју хранљивих елемената, вештачка ђубрива се могу поделити у две основне 

групе
1
:  

 

 Проста или једнокомпонентна ђубрива, која садрже један од три главна 

елемента (калијум, азот или фосфор) и 

 Сложена ђубрива, која у свом саставу садрже два или више хранљивих 

елемената. 

 

Вештачка ђубрива се најчешће употребљавају код узгоја кукуруза, јечма, шећерне 

трске, соје и сунцокрета, али и код узгоја воћа, поврћа и цвећа. Према наводима 

учесника на тржишту, правилном употребом ђубрива принос пољопривредних култура 

може бити увећан и до 50%. Пољопривредни произвођачи се опредељују за проста или 

сложена ђубрива узимајући у обзир економски, агрономски и технолошки моменат. 

Састав сложених ђубрива и односи хранљивих материја у њима зависе од технолошких 

могућности производње ђубрива, а њихова формулација мора да одговара особинама 

земљишта и потреби исхране биљака. Цена сложених ђубрива при куповини је већа од 

цене простих ђубрива, али је њихов транспорт економичнији и трошкови амбалаже су 

мањи. Кроз сложена ђубрива се уносе два или више хранљивих елемента, чиме се 

избегава мањак неког од њих, посебно у неразвијеним подручјима. Ово уједно може 

бити и предност и недостак сложених ђубрива у односу на проста, имајући у виду да 

усевима нису увек неопходна сва три елемента и да се они уносе истовремено, иако је 

њихово понашање у земљишту различито, као и време примене
2
.   

 

У наставку текста даје се кратак преглед основних карактеристика простих и сложених 

ђубрива и њихових подврста. 

 

3.1.1. Појединачна (проста) ђубрива 

 
Азотна ђубрива (N – ђубрива) 

 

Основно једињење за производњу готово свих N – ђубрива је производња 

анхидрованог амонијака (NH₃), у оквиру Хабер-Бошовог процеса, који може бити 

коришћен за директну примену као ђубриво или као основа за производњу свих 

осталих N – ђубрива и сложених ђубрива. Азотна ђубрива се могу даље поделити на:  

 

1. Нитратна ђубрива (NO₃ - N), код којих се азот налази у нитратном облику; 

2. Амонијачна ђубрива (NH₄ – N), код којих се азот налази у амонијачном облику; 

3. Амонијачно – нитратна ђубрива, која садрже азот и у амонијачном и у 

нитратном облику (50:50). Ова ђубрива имају особине обе претходне групе 

ђубрива. Најпознатија амонијачно нитратна ђубрива су AN (амонијум нитрат), 

SAN (стабилизовани амонијум нитрат), KAN (кречни амонијум нитрат) и URAS 

(амонијум нитрат-сулфат); 

4. Амидна ђубрива, код којих је азот у амидном облику (NH₂). Најпознатије 

амидно ђубриво је уреа или карбамид, најконцентрованије чврсто азотно 

 
1 Трећу, далеко мање заступљену категорију чине специјална ђубрива, са биоактивним материјама или 

пестицидима. 
2 Богдановић Д., проф. др (2014) „Минерална ђубрива и ђубрење“, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет  
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ђубриво које садржи 46% азота и најзаступљеније азотно ђубриво код нас и у 

свету. Уреа има добру компатибилност са већином пестицида, па се може 

примењивати и у воћарској и у повртарској производњи.  

 

Фосфатна ђубрива (P – ђубрива) 

 

Извори за добијање P – ђубрива су фосфати, органског порекла (кости) и минералног 

порекла (наслаге минералних фосфата, руде гвожђа које садрже фосфор и сл.). Са 

гледишта прераде природних фосфата, фосфатна ђубрива су подељена на природна 

фосфатна ђубрива и индустријска фосфатна ђубрива. У обе врсте ђубрива фосфор се 

налази као калцијум фосфат, а у зависности од његове растворљивости, фосфатна 

ђубрива се могу разврстати у пет група:  

 

 монокалцијум фосфати,  

 дикалцијум фосфати,  

 трикалцијум фосфати,  

 базни фосфати и  

 полифосфати (кондензовани фосфати).  

 

У Републици Србији се фосфатна ђубрива не примењују или се врло ретко примењују 

као појединачна ђубрива, већ се примењују кроз сложена ђубрива двојне или тројне 

формулације. Најчешћа фосфатна ђубрива која се користе на домаћем тржишту су 

МАР (моноамонијум фосфат) и DАР (диамонијум фосфат). 

 

Калијумова ђубрива (К – ђубрива) 

 

Извори за добијање калијумових ђубрива су калијумове соли, чија су налазишта 

највише експлоатисана у Немачкој, Француској, Пољској, Шпанији и Русији. 

Република Србија увози концентрована К – ђубрива у следећем облику: 

 

 калијум-хлорид (58-62 % K₂O, KCl) 

 калијум-сулфат (48-52 % K₂O, K₂SO₄) и  

 калијум-магнезијум-сулфат (патент кали), двојно ђубриво које поред калијума 

садржи и магнезијум. 

 

3.1.2. Сложена ђубрива 
 

Сложена ђубрива су ђубрива која у себи садрже најмање два хранљива елемента. 

Према процесу производње, сложена ђубрива се могу поделити на мешана, компактна 

и комплексна ђубрива
3
. 

 

Сложена мешана ђубрива 

 

Сложена мешана ђубрива се производе механичким мешањем појединачних ђубрива 

(нпр. урее, суперфосфата и KCl у одређеном односу (за задату формулацију)), при чему 

 
3 Богдановић Д., проф. др (2014) „Минерална ђубрива и ђубрење“, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет  
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у највећем делу мешавине не долази до хемијске реакције између употребљених 

компоненти, и сваки унети елемент задржава своја својства. При примени сложених 

мешаних ђубрива свака гранула ђубрива представља један елемент и тако делује. 

 

Сложена компактна ђубрива 

 

Сложена компактна ђубрива (ђубрива новијег датума) се производе процесом 

компактирања, који је у основи сув процес, тако да нема течног медијума нити 

везивног средства и са еколошког аспекта заштите агроекосистема врло су добра. 

Применом сложених компактних ђубрива свака гранула – флекица садржи сва три 

хранљива елемента у одређеном односу, али сваки делује индивидуално. Ова ђубрива 

су по фертилизационој вредности између сложених мешаних и сложених комплексних 

ђубрива. У Републици Србији ова ђубрива је у претходном периоду производио 

„Фертил“ из Бачке Паланке. 

 

Сложена комплексна ђубрива (NPK ђубрива) 

 

Сложена комплексна ђубрива се производе специфичним хемијским третманима у 

реакторима флуидних и чврстих сировина или готових ђубрива, при чему долази до 

хемијске реакције између компоненти које учествују у процесу и настаје производ 

сасвим различит од полазних сировина – ново хемијско једињење са новим својствима 

у коме су садржана биљна хранива. Под формулацијом комплексних ђубрива 

подразумева се процентуални садржај азота, фосфора и калијума у 100 грама ђубрива. 

 

NPK ђубрива се могу поделити у три групе: 

 

– Хранљиве материје имају исти однос (нпр. NPK 15-15-15 или NPK 16-16-16 и сл.); 

– Хранљиве материје имају однос 1-2-3 (нпр. NPK 8-16-24 или NPK 6-12-24 и сл.) и 

– Хранљиве материје имају однос 1-3-2 (нпр. NPK 8-20-10 или NPK 6-24-12 и сл.). 

 

У сложеним комплексним ђубривима азот је у амидном, амонијачном или нитратном 

облику, фосфор водно или цитратно растворљив, а калијум у облику сулфата или 

хлорида, односно у облицима у којима их биљке и усвајају. Ово је уједно и предност 

сложених комплексних ђубрива, у односу на сложена мешана и сложена компактна 

ђубрива.  

 

3.2. Заменљивост ђубрива и релевантно тржиште  
 

Имајући у виду да се ђубрива могу разврставати по више критеријума, што доводи у 

питање заменљивост појединих врста ђубрива са становишта понуде и тражње, од 

учесника на тржишту обухваћених узорком тражено је да се изјасне о томе у којој мери 

се ђубрива различитог хемијског састава могу сматрати међусобно заменљивим у 

погледу својства, уобичајене намене и цене. 

  

Учесници на тржишту су сагласни у томе да се органска и минерална (вештачка) 

ђубрива, са становишта својства, уобичајене намене и употребе, не могу сматрати 

супститутима. Примарна разлика, према наводима учесника на тржишту, проистиче из 

чињенице да се у органским ђубривима хранљиви елементи у највећем проценту 

налазе у органском облику, који није одмах доступан биљкама, већ је неопходно да 
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прође претходне процесе микробиолошке трансформације (минерализације) да би 

хранљиви елементи били доступни биљкама. Код минералних (вештачких) ђубрива 

хранљиви елементи су доминантно у форми минералних једињења, која су као таква 

лако и брзо доступна биљкама за усвајање, без било каквог претходног поступка 

трансформације у земљишту.  

 

Међутим, када је у питању супституција између појединих врста вештачких ђубрива, 

превасходно у погледу уобичајене намене и употребе, присутни су различити ставови и 

мишљења.  

 

Према наводима једног друштва, минерална (вештачка) ђубрива дозвољавају 

супституцију у свим ђубривима која су по свом саставу у потпуности минералног 

(вештачког) порекла и садрже хранљиве елементе у саставу минералних једињења. 

Према наводима овог учесника на тржишту, са становишта крајњих корисника ради се 

о заменљивим производима у погледу својства и уобичајене намене, односно у погледу 

ефекта који се одражава на крајње приносе усева и квалитет истих.  

 

Ипак, највећи број учесника на тржишту сматра да је извесна супституција могућа у 

оквиру истих група ђубрива, како унутар азотних ђубрива (уреа, AN и KAN), тако и 

унутар сложених ђубрива, док између ових категорија не постоји могућност међусобне 

замене.  

 

Што се тиче азотних ђубрива, учесници на тржишту наводе да је супституција могућа, 

али није идеална, с обзиром на различит садржај и облик азота, што се посебно односи 

на разлику између урее, са једне стране и других врста азотних ђубрива, са друге 

стране. Уреа има већи садржај укупног азота и дуже дејство, док се ђубрива на бази 

амонијум-нитрата брже разграђују (азот је доступан биљкама након 2-3 дана). 

Могућност супституције у оквиру групе азотних ђубрива је опредељена типом 

земљишта, количином активне материје, врстом гајене културе и климатским условима 

тј. количином падавина, од чега зависи и какву реакцију ови производи изводе у 

земљишту. Примера ради, KAN делује ph неутрално до благо базно, док AN и уреа 

делују ph благо кисело до кисело, па нису препоручљиви за употребу на киселим 

земљиштима. 

 

Када су у питању сложена двокомпонентна и трокомпонентна ђубрива, учесници на 

тржишту су става да је замена могућа под одређеним условима. Чврста 

двокомпонентна ђубрива се у већини случајева могу заменити ако припадају истој 

подгрупи (NP, PK или NK), јер је акценат на активној материји која је чинилац 

формулације, само су количине које се примењују другачије. Код трокомпонентних 

ђубрива супституција је могућа између ђубрива са истим или сличним односом три 

главна хранљива елемента у формулацији: азот, фосфор и калијум. 

 

Један учесник на тржишту се изјаснио да супституција није могућа ни у оквиру групе 

азотних ђубрива. Према наводима тог учесника, све три врсте азотних ђубрива (уреа, 

AN и KAN) имају потпуно различите препоруке за коришћење и у принципу нису 

заменљиве. AN се највише препоручује код алкалних земљишта (високе ph вредности), 

а KAN код киселих земљишта (ниске ph вредности), док његова евентуална употреба 

код алкалних земљишта мора бити краткорочна. 
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Већина учесника на тржишту обухваћених узорком се сложила у томе да, упркос 

поменутим разликама и ограниченој заменљивости између појединих врста ђубрива у 

погледу својстава и уобичајене намене, у пракси навика и традиција диктирају 

употребу једне или друге врсте ђубрива. Према њиховим наводима, иако у укупним 

трошковима биљне производње ђубрива учествују са 30%, често се дешава да 

пољопривредници не врше претходну анализу земљишта и планираног приноса, тако 

да ни не знају колика је ph вредност земљишта, већ ђубре напамет, произвољно, по 

навици или стеченом искуству.  

 

Један учесник на тржишту је навео да је са становишта агрономије препорука да се 

замена ђубрива не врши, него да се примењује оно што је струка препоручила. Овај 

учесник на тржишту истиче да се замене ипак врше, у случају недостатка неког 

ђубрива на тржишту, у оквиру појединих група (азотно ђубриво за друго азотно 

ђубриво, једна NPK формулација за другу), али је могућност грешке, као и штетног 

утицаја на земљиште, биљку и квалитет приноса веома велика. 

 

Када је у питању заменљивост у погледу цене, учесници су навели да код продајних 

цена ђубрива и њихових односа не постоји никаква правилност, јер је у питању 

берзанска роба, где се цена мења на недељном нивоу. Када су у питању азотна ђубрива, 

према наводима учесника увек је најјефтиније по јединици активне материје оно 

ђубриво које има највише активне материје (уреа), а најскупље оно са најмањом 

количином активне материје (KAN и AN), а појединачно, по јединици производа, је 

уреа најскупља, а KAN најјефтинији. Код сложених двокомпонентних и 

трокомпонентних ђубрива политика цене је слична, односно што је већи садржај 

активне материје, то је цена по јединици активне материје нижа, а по јединици 

производа то ђубриво је скупље. Поједини учесници на тржишту су указали на појаву 

да велики број купаца и даље купује најјефтинија ђубрива, не гледајући цену по 

јединици активне материје. 

 

С обзиром на све горе наведене сличности и разлике између појединих врста ђубрива, а 

имајући у виду потребу да се предмет секторске анализе прецизно дефинише, 

Комисија је узела у обзир и релевантну праксу Европске комисије када је у питању 

тржиште ђубрива. 

 

Досадашња пракса Европске комисије, када је у питању тржиште ђубрива, ограничена 

је на испитивање концентрација и државну помоћ. У предметима COMP/M.8971 – 

INA/PPD/Petrokemija, COMP/M.6695 – AZOTY TARNOW/ZAKLADY AZOTOWE 

PULAWY, COMP/M.7784 - CF INDUSTRIES HOLDINGS/OCI BUSINESS, 

COMP/M.4730 -YARA/KEMIRA GROWHOW и сл., у којима је одлучивала по пријави 

концентрације, Европска комисија је разматрала даљу поделу вештачких ђубрива на 

проста и сложена, а с обзиром на различите хемијске компоненте, у оквиру простих 

ђубрива разматрала је поделу на N, P и K ђубрива. Што се тиче поделе у оквиру 

појединих врста простих ђубрива, Европска комисија у својим одлукама наводи да су 

учесници у концентрацији и већина њихових конкурената заузели став да су сва N 

ђубрива међусобно заменљива како са становишта корисника, тако и са становишта 

произвођача и да представљају једно тржиште производа, док су њихови купци указали 

на ограничену могућност супституције како на страни понуде тако и на страни тражње, 

а исто се може рећи и за P и K ђубрива. Стога је Европска комисија у својим одлукама 

које се тичу тржишта ђубрива направила разлику између органских и неорганских 

ђубрива, као и између N, P и K ђубрива, али је оставила могућност даље сегментације 



13 
 

тржишта вештачких ђубрива отвореном, посебно када је у питању даља подела на 

проста и сложена ђубрива. 

 

С обзиром на све наведено, а имајући у виду заступљеност појединих врста ђубрива на 

домаћем тржишту, Комисија је у поступку анализе пошла од тржишта велепродаје 

вештачких (минералних) ђубрива као целине, у оквиру кога је детаљније анализирала 

следећа ужа тржишта:  

 

1. тржиште азотних ђубрива и  

2. тржиште сложених ђубрива. 

 

У оквиру тржишта азотних ђубрива, посебно је анализирано тржиште урее, као 

најзаступљеније врсте азотних ђубрива, док је у оквиру тржишта сложених ђубрива 

фокус био на комплексним (NPK) ђубривима, која чине око ¾ тржишта сложених 

ђубрива.  

 

У погледу географске димензије, Комисија је анализу засновала на подацима о 

оствареној производњи, увозу, извозу и трговини на велико вештачким ђубривима на 

територији Републике Србије.  

4. Производња вештачких ђубрива 
 

4.1. Производња вештачких ђубрива у свету 

 

Према подацима Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО), 

укупна светска производња вештачких ђубрива у 2017. години износила је око 240 

милиона тона
4
. Посматрано према нутријентима, 51% су чинила азотна ђубрива, 19% 

калијумова ђубрива, 13% фосфатна ђубрива и 16% комплексна ђубрива. 

 

Дијаграм 1 - Светска производња вештачких ђубрива по нутријентима у 2017. години 

 

 
                                            Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 
 
 

 
4 Подаци о светској производњи у 2018. и 2019. години нису били доступни у моменту израде овог 

извештаја. 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
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 Азотна ђубрива (N ђубрива) 

 

Укупна светска производња азотних ђубрива износила је у 2017. години 123 милиона 

тона, од којих 35% чини уреа, 20% чини амонијак, 18% амонијум нитрат (AN) и 13% 

уреа амонијум нитрат (UAN). Амонијум сулфат (AS) и калцијум амонијум нитрат 

(КAN) чине 9% и 4%, респективно, док остала азотна ђубрива чине 1% укупне светске 

производње азотних ђубрива. 

 

Највећи произвођачи азотних ђубрива у свету су САД и Русија и ове две земље су у 

2017. години чиниле 36% укупне светске производње ових ђубрива, а првих пет 

земаља учествује са 57% у укупној светској производњи азотних ђубрива. 

 

Дијаграм 2 - Производња азотних ђубрива у свету у 2017. години 

 

 
                                          Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

Уреа 

 

Највећи произвођач и извозник урее на свету је Русија. Према подацима за 2017. 

годину, у Русији је произведено 8 милиона тона урее, што представља 18,7% укупне 

светске производње и 15,6% укупног светског извоза. Следе Индонезија, Пакистан, 

САД и Канада и ових пет земаља чине око 2/3 односно 68% укупне светске 

производње урее. 

 

Дијаграм 3 - Производња урее у свету у 2017. години 

 

 
                                        Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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Амонијум нитрат (AN) 

 

Русија је убедљиво највећи произвођач и извозник амонијум нитрата и у 2017. години 

је чинила 45,7% укупне светске производње и 43,3% светског извоза овог азотног 

ђубрива. Следи Египат са уделом од око 20% у укупној светској производњи, а првих 

пет произвођача, међу којима су и Узбекистан, САД и Пољска, чине око 85% укупне 

производње амонијум нитрата у свету. 

 

Дијаграм 4 - Производња амонијум нитрата у свету у 2017. години 

 

 
                                     Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

Уреа амонијум нитрат (UAN) 

 

Убедљиво највећи произвођач уреа амонијум нитрата је САД и у 2017. години је чинио 

71% укупне светске производње овог азотног ђубрива. Прве четири земље учествују у 

укупној светској производњи UAN са 93%. 

 

Дијаграм 5 - Производња уреа амонијум нитрата у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

Амонијум сулфат 

 

Највећи произвођач амонијум сулфата је САД и у 2017. години чини око ¼ односно 

25,7% укупне светске производње овог азотног ђубрива. Следе Русија, Јапан, Канада и 

Индонезија и ових пет земаља је скупа чинило 60,9% укупне светске производње 

амонијум сулфата у 2017. години. 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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Дијаграм 6 - Производња амонијум сулфата у свету у 2017. години 

 

 
                                     Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 
 

 

 Калијумова ђубрива (К ђубрива) 

 

Укупна светска производња калијумових ђубрива у 2017. години износила је 46,5 

милиона тона, од којих 97,1% чини калијум хлорид, док је удео калијум сулфата и 

калијум нитрата 1,1% и 1,7% респективно. 

 

Највећи произвођачи калијумових ђубрива су Канада, Русија и Белорусија и ове три 

земље чине 95% укупне светске производње калијумових ђубрива у 2017. години. 

 

Дијаграм 7 – Производња калијумових ђубрива у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

Калијум хлорид  

 

Канада је убедљиво највећи светски произвођач и извозник калијум хлорида и у 2017. 

години је чинила око 45% светске производње и 37% светског извоза овог калијумовог 

ђубрива, који се претежно користи као сировина за производњу осталих врста ђубрива. 

Следе Русија и Белорусија и ове три земље скупа чине 97% укупне светске производње 

калијум хлорида. 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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Дијаграм 8 – Производња калијум хлорида у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

 

 Фосфатна ђубрива (P ђубрива) 

 

У укупној светској производњи фосфатних ђубрива у 2017. години суперфосфати су 

учествовали са 44%, диамонијум фосфати са 33%, а моноамонијум фосфати са 23%, 

док преосталих 1% чине остала фосфатна ђубрива. 

 

Највећи светски произвођачи фосфатних ђубрива су САД и Индија са по 27% удела у 

укупној светској производњи у 2017. години. Следи их Бразил и ове три земље чиниле 

су скупа око ¾ укупне светске производње фосфатних ђубрива.   

 

Дијаграм 9 – Производња фосфатних ђубрива у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

 

Моноамонијум фосфат (MAP) 

 

Убедљиво највећи светски произвођач и извозник моноамонијум фосфата је САД и у 

2017. години чини 69,4% укупне светске производње и 29% светског извоза овог 

фосфатног ђубрива. Следе Бразил и Русија и ове три земље чине 97% укупне светске 

производње моноамонијум фосфата. 

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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Дијаграм 10 – Производња моноамонијум фосфата у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

 

Диамонијум фосфат (DAP) 

 

Највећи светски произвођачи диамонијум фосфата су Индија и САД и ове две земље 

скупа чине 79% укупне светске производње овог ђубрива у 2017. години, док првих пет 

земаља, укључујући Пакистан, Литванију и Турску, чини скупа 97% укупне светске 

производње диамонијум фосфата. Највећи светски извозник овог ђубрива је Мароко са 

23% удела у укупном светском извозу у 2017. години. 

 

Дијаграм 11 – Производња диамонијум фосфата у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

Суперфосфати 

 

Бразил и Вијетнам су највећи светски произвођачи суперфосфата и у 2017. години су 

скупа чинили око 2/3 укупне светске производње овог ђубрива. Следе Индонезија, 

Пољска и Италија и ових пет земаља учествује са 77% у укупној светској производњи 

суперфосфата. 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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Дијаграм 12 – Производња суперфосфата у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

 

 Комплексна (NPK) ђубрива 

 

Највећи светски произвођач и извозник комплексних ђубрива је Русија и у 2017. 

години чинила је око трећине укупне светске производње и извоза ових ђубрива. Следе 

Индија, Индонезија, Вијетнам и Пољска и ових пет земаља скупа чини 76,7% укупне 

светске производње NPK ђубрива. Србија се у 2017. години нашла на 13. месту на ранг 

листи светских произвођача комплексних ђубрива, што представља око 1% укупне 

светске производње. 

 

Дијаграм 13 – Производња комплексних ђубрива у свету у 2017. години 

 

 
Извор: http://www.fao.org/faostat/en/#data 

 

 

4.2. Производња вештачких ђубрива у Републици Србији 
 

Према подацима које је, поступајући по захтеву Комисије, доставио Републички завод 

за статистику (у даљем тексту: РЗС), укупна производња ђубрива је у 2019. години 

износила 550 хиљада тона и била је за 14% већа од остварене производње у 2017. 

години.  

 

У 2017. и 2018. години 40% укупне производње ђубрива чинила су остала азотна 

ђубрива, 51-56% су чинила комплексна ђубрива, док су остале врсте ђубрива имале 

маргиналан удео у производњи. У 2019. години комплексна ђубрива су чинила 75% 

http://www.fao.org/faostat/en/#data
http://www.fao.org/faostat/en/#data
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укупне производње ђубрива, 15% су чинили амонијумфосфати, а 10% остала азотна 

ђубрива. 

 

Према наводима РЗС, у податак о укупној производњи ђубрива нису урачуната азотна 

ђубрива уреа и амонијум нитрат, суперфосфати у праху или гранулама и 

амонијумфосфати (у 2017. години), из разлога што је податке о производњи ових врста 

ђубрива приказао само један произвођач, те их због обавезе чувања пословне тајне РЗС 

није могао доставити.  

 

Имајући у виду да су достављени статистички подаци о укупној производњи ђубрива 

били непотпуни, Комисија се захтевом за давање информација директно обратила 

произвођачима ђубрива - друштвима Elixir Zorka и Elixir Prahovo, која припадају 

друштву Elixir Group, друштву HIP Azotara из Панчева и друштву Fertil из Бачке 

Паланке.  

 

На основу достављених података и информација констатовано је да у Републици 

Србији тренутно послује један произвођач вештачких ђубрива – друштво Elixir Group, 

са производним погонима у Шапцу (Elixir Zorka) и Прахову (Elixir Prahovo). Над 

некада највећим произвођачем минералних ђубрива на Балкану, друштвом HIP Azotara 

из Панчева, у септембру 2018. године отворен је стечајни поступак, када је и 

обустављена производња у овом производном постројењу, а 3. јануара 2019. године 

проглашен је банкрот овог друштва.  

 

Производњу вештачких ђубрива до 2016. године вршило је и предузеће Fertil из Бачке 

Паланке. Према наводима друштва у одговору на захтев Комисије за доставу података, 

у периоду од 2016. до 2019. године није вршена производња нити увоз минералних 

ђубрива, већ је током 2016. и 2017. године вршена продаја старих залиха. У прилогу 

дописа достављено је и решење Агенције за привредне регистре од 28. новембар 2019. 

године о брисању предузећа Fertil из регистра. 

 

С обзиром на наведено, у наставку текста приказани су подаци о производњи ђубрива 

које је доставио једини домаћи произвођач – друштво Elixir Group
5
. 

 

Укупна производња минералних ђубрива у производним погонима друштва Elixir 

Group у посматраном трогодишњем периоду имала је растући тренд и у 2019. години је 

била за […]% већа од остварене производње у 2017. години.  

 

Дијаграм 14 – Укупна производња вештачких ђубрива (2017-2019) 

 
[…] 

Извор: Elixir Group 

 

У укупној производњи ђубрива […]% чине сложена ђубрива, од којих су најзначаjнија 

NPK ђубрива која чине […]% производње и NP ђубрива која чине […]% укупне 

производње ђубрива. Азотна ђубрива чине између […]% и […]% укупне производње 

ђубрива, док преосталих […]% чине фосфатна ђубрива. 

 
5 Уколико се подаци о производњи ђубрива које је доставио Elixir Group упореде са подацима званичне 

статистике, произлази да је производња овог друштва чинила […]% укупне производње ђубрива у 2017. 

години и […]% у 2018. години, док је у 2019. години званична статистика потценила укупну производњу 

ђубрива најмање за […]%. 
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Дијаграм 15 – Укупна производња вештачких ђубрива по врстама ђубрива (у тонама)  

 
[…] 

Извор: Elixir Group 

 

 

У посматраном трогодишњем периоду производња сложених ђубрива остварила је раст 

од […]%, док је производња азотних и фосфатних ђубрива смањена за […]% и за […]%, 

респективно.   

 

XXX 

 

На наредном дијаграму приказана је производња у производном погону у Шапцу, 

директна производња у погону Прахово и услужна производња у погону Прахово за 

повезано друштво Elixir Zorka. 

 

Дијаграм 16 – Структура производње ђубрива у оквиру друштва Elixir Group  

 
[…] 

Извор: Elixir Group 

 

 

XXX 

5. Увоз и извоз ђубрива 
 

5.1. Увоз ђубрива 
 

Према царинској класификацији, увоз вештачких (минералних) ђубрива обухваћен је 

следећим тарифним ознакама:  

 

 3102 - азотна ђубрива, минерална или хемијска  

 3103 - фосфатна ђубрива, минерална или хемијска  

 3104 - калијумова ђубрива, минерална или хемијска и 

 3105 - минерална или хемијска ђубрива која садрже два или три ђубривна 

елемента - азот, фосфор и калијум (сложена ђубрива) 

 

За потребе анализе укупан увоз по календарској години посматран је као збир увоза за 

сваку од ове четири тарифне ознаке у односној години. Добијени подаци Управе 

царина о увозу по појединачним привредним субјектима затим су упоређени са 

подацима о увозу које су ти привредни субјекти доставили. Већа одступања у 

подацима нису примећена, изузев код друштва Elixir Group, где је у разговору са 

одговорним лицем констатовано да значајан део увоза који је евидентиран у подацима 

Управе царина представља увоз калијум хлорида, који се третира као сировина и 

користи у производњи других врста ђубрива, те као такав у подацима Elixir Group није 

приказан као увоз ђубрива. Комисија је овај податак имала у виду приликом процене 

тржишта вештачких ђубрива, док су у овом делу анализе коришћени искључиво 

подаци Управе царина.  
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Дијаграм 17 – Увоз вештачких ђубрива и просечна увозна цена (2017-2019) 

 

 
                                     Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

Укупан увоз вештачких ђубрива, исказан као збир увезених количина ђубрива на 

наведеним тарифним позицијама, имао је у посматраном трогодишњем периоду 

променљив тренд. Након смањења увоза у 2018. години у односу на 2017. годину за 

трећину, у 2019. години дошло је до осетног раста увоза, тако да је на крају 2019. 

године увоз био за 5% изнад нивоа оствареног у 2017. години.  

 

Вредносно посматрано, у 2018. години у односу на 2017. годину увоз је смањен за 27%, 

да би у 2019. години био остварено раст увоза за 62%, тако да је на крају 2019. године 

вредност увоза била за 18% изнад нивоа оствареног у 2017. години.  

 

Просечна увозна цена повећана је у трогодишњем периоду са 238 на 268 евра по тони, 

што представља повећање за 13%. 

 

У укупном увозу минералних ђубрива преовлађују азотна и сложена ђубрива и ове две 

врсте ђубрива, количински посматрано, заједно чине између 83% и 89% укупног увоза 

ђубрива. Знатно мање су у увозу заступљена калијумова ђубрива, док је увоз 

фосфатних ђубрива маргиналан. 

 

Дијаграм 18 – Структура увоза минералних ђубрива (увезене количине) 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 
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Од азотних ђубрива издваја се уреа са садржајем азота више од 45% по маси, која у 

2019. години количински посматрано чини 55% увоза азотних ђубрива, односно 29% 

укупног увоза минералних ђубрива. Међу сложеним ђубривима најзаступљенија су 

NPK ђубрива која у 2019. години чине 56% увоза комплексних ђубрива и 19% укупног 

увоза минералних ђубрива. Уреа и NPK ђубрива заједно чине око половине укупног 

увоза минералних ђубрива у посматраном периоду.  

 

Посматрано по оствареној вредности увоза, у 2017. и 2019. години најзначајнији удео у 

увозу ђубрива имала су азотна ђубрива, док је у 2018. години преовлађивао увоз 

комплексних ђубрива. 

 

Дијаграм 19 – Структура увоза минералних ђубрива (вредност увоза) 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

Уколико се посматрају увезене количине, у посматраном трогодишњем периоду увоз 

азотних ђубрива је смањен за 6%, док је увоз осталих ђубрива повећан, а највише је 

повећан увоз најмање заступљене категорије фосфатних ђубрива и то за 38%. Велики 

пад увоза азотних ђубрива од око 50% остварен је у 2018. години у односу на 2017. 

годину. У 2019. години увоз азотних ђубрива био је готово дуплиран, а увоз урее као 

најзначајније врсте азотног ђубрива повећан 2,8 пута, што је, између осталог, 

последица банкрота друштва HIP Azotara из Панчева, некада највећег произвођача урее 

у Републици Србији. 

 

Посматрано у односу на вредност увоза, све четири категорије ђубрива оствариле су 

раст у трогодишњем периоду у распону од 11% (азотна ђубрива) до 45% (калијумова 

ђубрива), а увоз фосфатних ђубрива, иако маргиналан, повећан је три пута. Пораст 

вредности увоза остварен је превасходно у 2019. години у односу на 2018. годину у 

категоријама азотних (114%) и калијумових (37%) ђубрива, док је увоз урее, вредносно 

посматрнао, остварио раст за 204%.  

 

Просечна увозна цена азотних ђубрива била је у посматраном периоду нижа од 

просечне увозне цене других врста ђубрива, уз трогодишњи раст од 19%. Комплексна 

ђубрива увозног порекла су за 30-50% скупља и њихова просечна увозна цена је остала 

готово непромењена, док су најскупља фосфатна ђубрива, чији је увоз занемарљив. 

 

 

 

 



24 
 

Дијаграм 20 – Просечна увозна цена по категоријама ђубрива (у ЕУР/т) 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

 

Увоз према земљи порекла 

 

Минерална ђубрива се претежно увозе из Русије (око 60%), док се далеко мање 

количине увезу из Европске уније, и то углавном Хрватске, Аустрије, Мађарске и 

Румуније. У посматраном трогодишњем периоду, увоз из ових пет земаља чинио је 

92% укупног увоза минералних ђубрива.  

 

Дијаграм 21 – Увоз ђубрива према земљи порекла 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

У посматраном периоду, увоз ђубрива из Мађарске је повећан за 19%, увоз из Русије 

повећан је за 8%, док је увоз из осталих земаља претрпео пад у распону од 2% 

(Хрватска) до 17% (Аустрија). 

 

Просечна цена ђубрива увезеног из Русије повећана је у посматраном периоду за 20%, 

услед чега је ђубриво увезено из Русије (међу земљама из којих се претежно увози) 

постало најскупље ђубриво на домаћем тржишту. Од поменутих пет земаља једино је 

увоз из Аустрије појефтинио у трогодишњем периоду за 11%, док је увоз из 

преосталих земаља поскупео у распону од 7% (Румунија) до 17% (Мађарска). 
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Дијаграм 22 – Просечна увозна цена ђубрива према земљи порекла (у ЕУР/т) 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

 

Увозници ђубрива 

 

Увоз вештачких ђубрива је слободан и није оптерећен царинским дажбинама, што се 

одражава и на саму структуру увоза, коју карактерише присуство већег броја увозника, 

од којих се ниједан не истиче у значајнијој мери. 

 

Према подацима Управе царина, у 2017. и 2018. години водећи увозник ђубрива било 

је друштво Elixir Group, које је у 2019. години на позицији водећег увозника сменио 

Promist. Од других увозника истичу се Phosagro, Borealis и Eurochem, и ових пет 

увозника чинило је око 2/3 увоза ђубрива у 2019. години. Посматраних осам учесника 

чини између 74% и 86% (количински), односно између 68% и 82% (вредносно) укупног 

увоза минералних ђубрива у трогодишњем периоду. 

 

Дијаграм 23 – Структура увоза у 2019. години (у тонама) 

 
[…] 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

Посматрано по увезеним количинама, највећи раст увоза у трогодишњем периоду 

остварио је XXX, чији је увоз повећан 2,5 пута у односу на 2017. годину. Пораст увоза 

остварили су још и XXX и XXX, док су преостали увозници остварили пад увоза у 

распону од 12% до 46%.  

 

5.2. Извоз ђубрива 

 

Укупан извоз вештачких ђубрива имао је у трогодишњем периоду растући тренд, тако 

да је у 2019. години остварен пораст извезених количина за 29% и остварене вредности 

извоза за 51% у односу на 2017. годину. Просечна извозна цена повећана је у 

трогодишњем периоду са 257 на 299 евра по тони, што представља повећање за 16%. 
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Дијаграм 24 – Извоз минералних ђубрива и просечна извозна цена (2017-2019) 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

У извозу минералних ђубрива највише су заступљена сложена ђубрива тарифног броја 

3105 и њихов удео у укупном извозу повећан је у трогодишњем периоду са 56% на 

78% (количински) односно са 69% на 85% (вредносно). Следе азотна ђубрива, чији је 

удео смањен у посматраном периоду са 40% на 21% (количински) односно са 28% на 

14% (вредносно), док је удео осталих врста ђубрива у извозу занемарљив. 

 

Дијаграм 25 – Структура извоза минералних ђубрива (у тонама)  

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

Оваква промена структуре извоза у корист сложених ђубрива одраз је промена у 

структури производње ђубрива, а може се приписати обустави производње азотних 

ђубрива у фабрици HIP Azotara у 2018. години. Као резултат прекида производње 

азотних ђубрива у овој фабрици, највећи извозник ђубрива у 2019. години је друштво 

Elixir Group, у чијој структури производње доминирају сложена ђубрива. 

 

Извоз према земљи одредишта 

 

Минерална ђубрива се највише извозе у Мађарску, а од осталих земаља у окружењу 

издвајају се Румунија, Хрватска, Бугарска и БиХ. У 2019. години извезене су значајне 

количине ђубрива у Украјину, тако да је ова земља постала другo највећe одредиште за 

ђубриво пореклом из Србије. У посматраном трогодишњем периоду, извоз у ових шест 

земаља чинио је око 80% укупног извоза минералних ђубрива. 
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Дијаграм 26 – Извоз ђубрива према земљи одредишта у 2019. години 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

У односу на почетак посматраног периода, највише је повећан извоз у Румунију и 

Украјину (преко 2,5 пута), док је извоз у Мађарску смањен за 21%. 

 

Дијаграм 27 – Просечна извозна цена ђубрива према земљи одредишта (у ЕУР/т) 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

У 2017. и 2018. години највиша просечна извозна цена ђубрива остварена је на 

тржишту Украјине, у коју су се извозила готово искључиво скупља, комплексна 

ђубрива, а затим Хрватске, да би у 2019. години највиша просечна извозна цена била 

остварена на тржишту Хрватске. Просечна извозна цена повећана је у посматраном 

периоду у распону од 4% (БиХ) до 44% (Румунија), а једино је на тржишту Украјине 

дошло до појефтињења извоза за 27%.  

 

Извозници ђубрива 

 

Највећи извозник ђубрива је друштво Elixir Group, чији се удео у укупном извозу 

повећао са /50-60/% на /70-80/% (количински), односно за /60-70/% на /80-90/% 

(вредносно) у посматраном периоду. Од осталих извозника истичу се трговци 

ђубривима Borealis и Promist и ова три учесника заједно извезу око 90% укупних 

количина ђубрива. 
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Дијаграм 28 – Структура извоза ђубрива у 2019. години (у тонама) 

 
[…] 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

 

Покривеност увоза извозом 

 

Захваљујући стабилном расту извоза и променљивом тренду увоза минералних 

ђубрива у посматраном периоду, покривеност увоза минералних ђубрива извозом 

повећана је са 50% у 2017. години на 65% у 2019. години. Покривеност увоза извозом 

била је највећа у 2018. години када је увоз ђубрива био рекордно мали за посматрани 

трогодишњи период и износила је 83%. 

 

Дијаграм 29 – Упоредни приказ увоза и извоза минералних ђубрива (2017-2019) 

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина 

 

6. Процењено тржиште вештачких ђубрива и тржишни удели  
 

Укупно тржиште вештачких ђубрива процењено је тако што је укупној производњи 

ђубрива додат увоз, а одузет извоз, не узимајући у обзир залихе. Имајући у виду да је 

податак РЗС о укупној производњи ђубрива за 2017. и 2018. годину непотпун (пре 

свега у делу који се односи на азотна ђубрива односно уреу), те да Комисија није 

располагала другим употребљивим подацима о агрегатној производњи ђубрива у 

односним годинама, за те две године није било могуће проценити тржиште ђубрива, 

већ је тржиште процењено на основу података за 2019. годину. 

 

Као податак о укупној производњи ђубрива у 2019. години узет је податак који је 

доставило друштво Elixir Group, из разлога што у тој години друге производње ђубрива 

није било, као и из разлога што је РЗС приказао нешто мању производњу у тој години. 

Подаци о увозу и извозу ђубрива преузети су од Управе царина, уз претходно 

упоређивање тих података са подацима о увезеним и извезеним количинама које су 

доставили учесници на тржишту. Изузетак је податак о увозу ђубрива за друштво Elixir 
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Group, који је, из претходно објашњених разлога који се тичу увоза калијум хлорида 

као сировине, преузет од самог друштва.  

 

Посебан изазов у анализи представљала је процена тржишта ђубрива према 

вредносним показатељима. Ова процена је извршена тако што је вредност увоза и 

извоза за сваки од четири тарифна броја прерачуната у динаре према просечном 

средњем курсу динара за 2019. годину, док је вредност производње апроксимирана 

тако што су произведене количине помножене просечним продајним ценама за 

односну врсту ђубрива
6
. Имајући у виду разлике у просечним продајним ценама 

између учесника на тржишту, извршене су две апроксимације, минимална (производња 

х најнижа просечна цена) и максимална (производња х највиша просечна цена), како 

би се добила интервална вредност. 

 

Иако оваква процена представља најбољу могућу процену величине тржишта ђубрива 

коју је Комисија могла да спроведе на основу података којима је располагала, иста се 

не може сматрати идеалном из најмање два разлога. Први разлог је тај што је вредност 

продаје производа из увоза апроксимирана вредношћу увоза, која представља набавну 

вредност и не садржи маржу увозника односно трговца. Други разлог је тај што 

учесници на тржишту, произвођачи и увозници, међусобно тргују, те њихове продате 

количине, збирно посматрано, прецењују тржиште ђубрива за око 50%. У том смислу, 

у укупној вредности продате робе није било могуће раздвојити вредност продате робе 

из директног увоза и вредност продате робе која је претходно набављена на домаћем 

тржишту, од произвођача и/или других увозника
7
. С обзиром на наведено, појединачне 

просечне продајне цене, израчунате као однос остварене вредности продаје и продате 

количине, могу садржати у себи марже неколико учесника у прометном циклусу, и као 

такве нису биле добар показатељ вредности продате робе из домаће производње. Стога 

је вредност производње процењена у распону између минималне, добијене као 

производ произведених количина и најмање просечне продајне цене и максималне, 

добијене као производ произведених количина и највише просечне продајне цене. 

Оваква процена вредности производње омогућила је да целокупно тржиште ђубрива 

буде процењено у интервалу између процењене минималне и процењене максималне 

вредности. Имајући у виду да сложена ђубрива имају значајан удео у укупној 

производњи ђубрива на домаћем тржишту, разлика између процењене минималне и 

процењене максималне вредности највећа је управо код сложених ђубрива, док је код 

азотних ђубрива релативно занемарљива. 

 

На описан начин укупно тржиште вештачких ђубрива у 2019. години процењено је на 

око 806 хиљада тона. Вредносно посматрано, укупно тржиште ђубрива процењено је 

на износ између 27,1 милијарди динара (229,95 милиона евра) и 31,6 милијарди динара 

(268,13 милиона евра). Овако процењено тржиште ђубрива незнатно одступа од 

података које је доставио XXX, а према којима је укупно тржиште ђубрива у 2019. 

години процењено на […]
8
. 

 

 

 
6
 Изузетак су фосфатна ђубрива, чију је продају приказао само један учесник на тржишту, те је као 

вредност тржишта узета остварена вредност продаје фосфатних ђубрива од стране тог друштва. XXX 
7 Ово се не односи на фосфатна ђубрива, из претходно наведених разлога (фуснота 6), као и на 

калијумова ђубрива, код којих није било домаће производње. 
8
 Процене по појединим врстама ђубрива такође незнатно одступају од процена које је доставила већина 

учесника на тржишту обухваћених узорком. 
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Табела 1 – Процењено тржиште вештачких ђубрива у 2019. години (у тонама) 

 
 […] 

 
          Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 

 

У структури тржишта ђубрива издвајају се сложена ђубрива и азотна ђубрива, са 

уделима од око 49%, калијумова ђубрива чине 2% тржишта, док је удео фосфатних 

ђубрива маргиналан. 

 

Дијаграм 30 – Структура тржишта вештачких ђубрива у 2019. години (у тонама) 

 

 
                   Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 

 

 

На тржишту вештачких ђубрива у 2019. години највећи количински промет остварило 

је друштво Elixir Group, чији је тржишни удео процењен на /20-30/%
9
. Следе Promist и 

Phosagro, са процењеним уделима од /20-30/% и /10-20/%, респективно, и Eurochem, са 

процењеним уделом од /5-10/%. Појединачан промет осталих увозника и дистрибутера 

у 2019. години није премашио […] тона, а њихови појединачни удели не прелазе 6%. 

Посматраних осам учесника на тржишту заједно остварује око 90% процењеног 

промета вештачких ђубрива у 2019. години.  

 

Дијаграм 31 – Процењени промет ђубрива на тржишту Србије у 2019. години у тонама 

 

[…] 

 
               Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 

 

 

Табела 2 – Процењено тржиште вештачких ђубрива у 2019. години (у мил. РСД) 

 

[…] 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту  

 

 
9 XXX. 
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Уколико се структура тржишта посматра кроз вредносне показатеље, сложена ђубрива 

имају удео између 45% и 51%, следе азотна ђубрива да уделом 37-41%, калијумова 

ђубрива са уделом 12-14%, док је удео фосфатних ђубрива маргиналан. 

 

У наставку текста детаљније је обрађено тржиште азотних ђубрива и тржиште 

сложених ђубрива, имајући у виду да је реч о преовлађујућим категоријама ђубрива на 

нашем тржишту.  

 

6.1. Тржиште азотних ђубрива 

 

Тржиште азотних ђубрива у 2019. години процењено је на око 390 хиљада тона, што не 

одступа значајно од процена које су доставили учесници на тржишту. Вредносно 

посматрано, процењено тржиште азотних ђубрива креће се у распону од 11,2 

милијарди динара (95,03 милиона евра) до 11,6 милијарди динара (98,43 милиона евра). 

Око 60% процењеног тржишта азотних ђубрива чини уреа. Од азотних ђубрива у 

понуди на домаћем тржишту једино се AmoSulfan производи у производним погонима 

друштва Elixir Group, док се остала азотна ђубрива (Уреа, AN, KAN) увозе. 

 

Дијаграм 32 – Структура тржишта азотних ђубрива у 2019. години  

 

[…] 

 
               Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 

 

На тржишту азотних ђубрива истичу се увозници Phosagro, NitroPet, Agroglobe и 

Eurochem. XXX  

 

Посматраних осам учесника заједно чини 81% процењеног тржишта азотних ђубрива у 

2019. години. 

 

Уреа 

 

Уреа је азотно ђубриво које је у 2019. години набављано из увоза, јер није било домаће 

производње. Тржиште урее као најзаступљеније врсте азотног ђубрива на нашем 

тржишту процењено је у 2019. години на око 228 хиљада тона, што не одступа значајно 

од процена које су доставили учесници на тржишту, а које се крећу у распону од 220 до 

250 хиљада тона. Вредносно посматрано, тржиште урее процењено је на око 7 

милијарди динара (59,4 милиона евра), што се не одступа значајно од процена које су 

доставили поједини учесници на тржишту, према којима вредност овог тржишта 

износи између 6 и 8 милијарди динара. 

 

Дијаграм 33 – Процењен промет урее на тржишту Србије у 2019. години у тонама 

 

[…] 

 
          Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 

 

Међу посматраним учесницима на тржишту урее издваја се Phosagro са /20-30/% удела, 

следе Eurochem са /10-20/% и Agroglobe са /10-20/%. XXX  
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Посматраних осам учесника учествовало је са 84% у укупном процењеном промету 

урее на тржишту Србије у 2019. години. 

 

Разлике у процењеним тржишним уделима између података Комисије и података 

учесника на тржишту, могу се објаснити тиме што су учесници на тржишту сопствене 

процене заснивали на оствареној продаји, у коју је укључена и продаја ђубрива које је 

претходно набављено од других добављача на домаћем тржишту. Са друге стране, 

Комисија је своје процене засновала на подацима о произведеним и увезеним 

количинама умањеним за извоз, како би се избегла трговина између учесника на 

тржишту.  

 

6.2. Тржиште сложених ђубрива 

 

Тржиште сложених ђубрива процењено је на око 400 хиљада тона, што се подудара са 

проценом учесника на овом тржишту XXX. Вредносно посматрано, процењено 

тржиште сложених ђубрива креће се у распону од 12 до 16 милијарди динара, односно 

101,82 до 135,76 милиона евра. 

 

Најзначајнији учесници на тржишту сложених ђубрива су Elixir Group, Promist и 

Phosagro и ова три учесника заједно чине око 90% процењеног тржишта сложених 

ђубрива у 2019. години. 

 

Дијаграм 34 – Процењен промет сложених ђубрива у 2019. години у тонама 

 

[…] 
             Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 

 

 

Комплексна (NPK) ђубрива 

 

Око 3/4 тржишта сложених ђубрива чине комплексна односно NPK ђубрива. Тржиште 

комплексних ђубрива процењено је на око 270 хиљада тона, што је нешто мање у 

односу на сопствене процене учесника на тржишту, према којима ово тржиште у 2019. 

години износи око 300 хиљада тона. Разлика од око 30 хиљада тона може 

представљати продају залиха из претходног периода, али и мањи обухват увоза с 

обзиром на недовољну прецизност и јасноћу тарифних бројева у овој категорији.  

 

Имајући у виду да су четири од осам учесника на тржишту ово тржиште проценила на 

300 хиљада тона, тржишни удели су израчунати у односу на тако процењено тржиште.  

 

Вредносно посматрано, тржиште комплексних ђубрива процењено је у распону између 

8 и 9 милијарди динара, односно 67,88 до 76,37 милиона евра, што је нешто мање у 

односу на процене које су доставили поједини учесници на тржишту, према којима је 

ово тржиште процењено на око 10 милијарди динара (84,85 милиона евра).  

 

Дијаграм 35 – Структура тржишта NPK ђубрива у 2019. години (у тонама) 

 

[…] 
Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 



33 
 

Најзначајнији учесник на тржишту комплексних ђубрива је Elixir Group са процењених 

/40-50/% удела на овом тржишту у 2019. години
10

. Следи Promist са процењених /20-

30% удела, док преостали увозници скупа чине око ¼ тржишта. 

 

6.3.  Трговина на велико вештачким ђубривима (подаци учесника на 

тржишту) 
 

Податке о продатим количинама и оствареној вредности продаје вештачких ђубрива 

доставили су следећи учесници на тржишту: 

 

 Elixir Zorka и Elixir Prahovo (Elixir Group); 

 Promist; 

 Agroglobe; 

 Konzul; 

 Eurochem;  

 NitroPet; 

 Phosagro и 

 Borealis.  

 

Укупна продаја ђубрива од стране посматраних осам учесника на тржишту је након 

пада у 2018. години у односу на 2017. годину за 10% (количински) односно за 8% 

(вредносно), у 2019. години остварила раст за 45% (количински) односно за 47% 

(вредносно), тако да је на крају 2019. године била за 29% (количински) односно за 36% 

(вредносно) изнад нивоа оствареног на почетку посматраног трогодишњег периода. 

 

Комисија је у овом делу анализе узела у обзир податак о екстерно продатим 

количинама и оствареном приходу на домаћем тржишту, који је приказан у 

консолидованом извештају за Elixir Group. Имајући у виду да у консолидованом 

извештају није приказан промет по врстама ђубрива, већ је то учињено у накнадним 

поднесцима за друштва Elixir Zorka и Elixir Prahovo, у делу у коме се анализира промет 

по врстама ђубрива узет је збирни промет за оба друштва, из кога није било могуће 

искључити међусобну продају ова два друштва и продају другим друштвима унутар 

групе. 

 

Просечна продајна цена ђубрива имала је растући тренд током посматраног периода и 

у 2019. години била је за 5% виша него у 2017. години. 

 

Посматрани учесници на тржишту продају ђубриво једни другима, другим 

увозницима/дистрибутерима и пољопривредним произођачима и просечан удео првих 

десет купаца у укупном промету ђубрива на трогодишњем нивоу креће се између 23% 

и 82%.  

 

XXX 

 

 
10 Elixir Group је сопствени удео на тржишту комплексних ђубрива у 2019. години проценио на око 

[…]%. 
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На наредном дијаграму представљена је укупна продаја вештачких ђубрива за 

посматраних осам учесника на тржишту (на левој Y оси) и просечна продајна цена (на 

десној Y оси), исказана као количник укупне вредности продаје и укупне продате 

количине. 

 

Дијаграм 36 – Укупна продаја ђубрива и просечна продајна цена (2017-2019)  

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Посматрано на нивоу појединачних учесника на тржишту, код четири од осам у 2018. 

години забележен је пад промета, количински посматрано, у распону од 10% до 45%, 

да би у 2019. години сви осим XXX и XXX остварили раст промета ђубрива, у распону 

од 12% до чак 650%. XXX је једини учесник на тржишту који је у целом посматраном 

периоду бележио пад промета, који је на трогодишњем ниву износио 20% 

(количински) односно 18% (вредносно). 

 

Међутим, треба имати у виду да овако приказани подаци о промету ђубрива, збирно 

посматрано, значајно прецењују тржиште ђубрива и да се не могу користити за 

процену тржишних удела. Основни разлог за то (као што је већ објашњено) представља 

чињеница да увозници и дистрибутери тргују између себе и што набавка од других 

увозника и продаја другим трговцима представља значајан део њиховог промета, који 

се уграђује у укупне продате количине и увећава количине ђубрива које су се на 

тржиште пласирале из домаћих производних капацитета и директног увоза. Имајући у 

виду да Комисија није располагала потпуним подацима о оствареној производњи у 

2017. и 2018. години, те да је тржиште било могуће проценити само у 2019. години, на 

основу упоређивања тако процењеног тржишта и укупне продаје од стране 

посматраних осам учесника на тржишту, произлази да укупан промет тих учесника 

премашује процењено тржиште за скоро 50%.  

 

С обзиром на наведено, Комисија се у наставку анализе није упуштала у упоређивање 

продатих количина и остварене вредности продаје између учесника на тржишту, већ се 

првенствено бавила анализом продајних цена и њиховом динамиком током 

посматраног периода. 
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7. Анализа продајних цена ђубрива 
 

7.1. Анализа просечних продајних цена на годишњем нивоу 
 

Просечна продајна цена ђубрива за сваког учесника на тржишту израчуната је као 

однос укупне остварене вредности продаје и укупне продате количине. На наредном 

дијаграму дат је приказ просечних продајних цена за осам учесника на тржишту на 

годишњем нивоу.  

 

Дијаграм 37 – Просечне продајне цене вештачких ђубрива у РСД/кг (2017-2019) 

 

[…] 
                          Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Из наведеног приказа можемо констатовати да је најнижу просечну продајну цену у 

посматраном трогодишњем периоду имао XXX, који у понуди има само азотна 

ђубрива. Међу најскупљима на листи се смењују XXX, XXX, XXX и XXX, који у 

својој понуди имају ширу палету ђубрива, док је XXX имао испод просечне продајне 

цене у целом посматраном периоду. 

 

У периоду од три године просечна продајна цена је повећана код свих посматраних 

учесника и то у распону од 3% до 22%.  

 

Азотна ђубрива 

 

Азотна ђубрива чине око половине укупног промета вештачких ђубрива за 

посматраних осам учесника на тржишту.  

 

XXX  

 

Укупан промет азотних ђубрива, посматран као збир промета осам обухваћених 

тржишних учесника, повећан је за 18% (количински) и за 34% (вредносно) у односу на 

2017. годину, док је просечна продајна цена повећана за 13%. 

 

Најнижу просечну продајну цену азотних ђубрива у посматраном периоду имали су 

XXX и XXX, док су највише просечне цене имали XXX, XXX и XXX. 

 

У посматраном периоду просечна продајна цена азотних ђубрива повећана је код 

већине обухваћених учесника на тржишту у распону од 2% до 27%. Изузетак су XXX и 

XXX чије су просечне продајне цене у 2019. години биле за 1-2% ниже него у 2018. 

години. 

 

 

Дијаграм 38 – Просечне продајне цене азотних ђубрива у РСД/кг (2017-2019) 

 

[…] 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 
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Посматрано по врстама азотних ђубрива које се могу наћи у понуди на домаћем 

тржишту, уреа је у целом посматраном периоду најскупља и њена просечна цена је 

повећана са 28,9 на 33,9 динара по килограму, док су AN, а посебно KAN, доста 

јефтинији. 

 

Дијаграм 39 – Просечне продајне цене азотних ђубрива по врстама (у РСД/кг)  

 

 
 Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Уреа  

 

Уреа представља најзаступљенији тип азотних ђубрива и у 2019. години чини 55% 

укупног промета азотних ђубрива посматраних осам учесника на тржишту. Овај 

податак не одступа значајно од претходно процењеног тржишта урее, према коме уреа 

чини око 60% укупног тржишта азотних ђубрива. 

 

Укупан промет урее за посматраних осам учесника смањен је за 42% у 2018. години у 

односу на 2017. годину, да би у 2019. години он био више него дуплиран, те је 

повећање у односу на 2017. годину износило 33% (количински) односно 56% 

(вредносно). Просечна продајна цена урее имала је позитиван тренд и у трогодишњем 

периоду је повећана за 17%. 

 

Дијаграм 40 – Просечне продајне цене урее у РСД/кг (2017-2019) 

 

[…] 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

На основу приказаног графикона може се констатовати да су просечне продајне цене 

урее у 2019. години код већине учесника на тржишту биле релативно уједначене и 

кретале су се на нивоу од 32-33 динара по килограму, а одступали су XXX и XXX са 

нешто вишим просечним продајним ценама. Оваква уједначеност просечних продајних 

цена могла би се објаснити чињеницом да у 2019. години није било домаће производње 

урее, већ је целокупна понуда потицала из увоза. Са друге стране, у 2017. и 2018. 

години, када је у понуди, поред увозне урее, била и уреа из домаће производње, 

примећена су већа одступања између учесника на тржишту у погледу просечних 

продајних цена овог ђубрива. 
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Сложена ђубрива 

 

Доминантна категорија сложених ђубрива су трокомпонентна NPK ђубрива, која, 

количински посматрано, чине између 71% и 79% укупног промета сложених ђубрива 

за посматраних осам учесника на тржишту
11

. Између 16% и 23% укупног промета чине 

NP ђубрива, док је удео PK ђубрива занемарљив. 

 

Уколико се упореде просечне продајне цене NPK, NP и PK ђубрива на годишњем 

нивоу, може се закључити да је код све три категорије сложених ђубрива присутан 

опадајући тренд цена. У 2017. и 2018. години убедљиво су била најскупља NP ђубрива, 

док им се у 2019. години ценовно приближавају PK ђубрива, која имају занемарљив 

удео у домаћој понуди и чију продају су приказала само два учесника на тржишту. 

 

Дијаграм 41 – Просечне продајне цене NPK, NP и PK ђубрива ђубрива (у РСД/кг)  

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Просечна продајна цена NPK ђубрива имала је опадајући тренд у посматраном периоду 

код свих посматраних учесника на тржишту, осим код друштава XXX и XXX код којих 

се задржала на нивоу из 2017. године. У 2019. години просечна продајна цена за 

посматраних осам учесника на тржишту била је за 5% нижа него у 2017. години, док је 

збирни промет ђубрива повећан за 46% (количински) односно за 39% (вредносно).  

 

Дијаграм 42 – Просечне продајне цене NPK ђубрива у РСД/кг (2017-2019) 

 

[…] 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Највише просечне продајне цене NPK ђубрива у 2017. и 2018. години имали су XXX и 

XXX, а у 2019. години XXX и XXX, док је најјефтинији или међу најјефтинијима у све 

три године XXX.  

 

XXX 

 

 

 
11 Према претходно процењеном тржишту комплексних ђубрива, NPK ђубрива количински посматрано 

чине ¾ односно 75% тржишта сложених ђубрива. 
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7.2. Анализа просечних продајних цена на месечном нивоу 
 

Поред продатих количина за све врсте ђубрива и остварене вредности продаје на 

годишњем нивоу, на основу чега су израчунате просечне продајне цене на годишњем 

нивоу, од учесника на тржишту је затражено да доставе и просечне месечне цене за 

сваки тип ђубрива који имају у понуди за период од јануара 2017. године до децембра 

2019. године. За сваки тип ђубрива затим је израчуната просечна продајна цена за 

сваки месец у години, као проста аритметичка средина просечних продајних цена
12

 за 

све учеснике који су то ђубриво у датом месецу имали у понуди.  

 

Имајући у виду заступљеност појединих врста ђубрива у укупном промету ђубрива, 

најпре је анализирано упоредно кретање просечних продајних цена азотних ђубрива – 

Уреа, AN и KAN, а затим упоредно кретање просечних продајних цена сложених 

ђубрива – NPK и NP. 

 

Дијаграм 43 – Динамика просечних месечних цена азотних ђубрива (у РСД/кг)  

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

Уколико се погледа упоредно кретање просечних месечних цена три врсте азотних 

ђубрива, може се констатовати да је најјефтиније у целом посматраном периоду било 

KAN ђубриво, док је уреа у највећем делу посматраног периода била најскупље азотно 

ђубриво. Разлика између просечних продајних цена урее и AN ђубрива посебно је 

изражена у периоду од септембра 2018. године до септембра 2019. године, након чега 

долази до постепеног приближавања просечних месечних цена ове две врсте ђубрива, 

тако што цена AN ђубрива благо расте, док цена урее има негативан тренд. 

 

Дијаграм 44 – Динамика просечних месечних цена сложених ђубрива (у РСД/кг)  

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 
12 Имајући у виду да Комисија није располагала подацима о продатим количинама на месечном нивоу, 

није било могуће израчунати просечну пондерисану продајну цену. 
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Просечна месечна цена NP ђубрива била је у посматраном периоду углавном изнад 

просечне месечне цене NPK
13

 ђубрива. Обе врсте ђубрива имале су релативно 

уједначен тренд цена у посматраном периоду, а већих одступања, уз неколико 

изузетака, није било.  

 

На наредном графикону приказано је упоредно кретање просечних продајних цена две 

појединачно најзаступљеније врсте ђубрива – уреа и NPK у периоду 2017-2019. година. 

 

Дијаграм 45 – Кретање просечних месечних цена урее и NPK ђубрива (у РСД/кг)  

 

 
Извор: Калкулације КЗК на основу података учесника на тржишту 

 

На основу графичког приказа могу се издвојити два паралелна тренда.  

 

Први тренд који је уочљив је тренд раста просечне продајне цене уреа ђубрива у 

периоду од августа до новембра 2018. године, када је та цена достигла рекордно високу 

вредност за посматрани трогодишњи период. Након тренда раста уследила је 

стагнација и постепен пад просечне продајне цене све до краја посматраног периода, 

када се цена вратила на ниво из почетка 2017. године. Истовремено, просечна цена 

NPK ђубрива има променљив тренд у целом посматраном периоду, у коме се смењују 

периоди благог раста и пада, углавном без већих и наглих осцилација.  

 

Овакав тренд просечне продајне цене уреа ђубрива у другој половини 2018. године 

могао би се делимично објаснити смањењем понуде, услед обуставе производње у 

јединој домаћој фабрици уреа ђубрива HIP Azotara и покретањем стечајног поступка, а 

касније и банкротом тог друштва
14

. Након почетног периода реакције тржишта на 

промену цене, односно на смањену понуду на тржишту из домаћих извора, уследио је 

пораст увоза овог ђубрива, те је већ на почетку 2019. године дошло до стабилизације, а 

затим и постепеног пада просечне продајне цене уреа ђубрива на тржишту. 

 

Други тренд који се може уочити, а који је директна последица првог, јесте постепено 

усклађивање просечних продајних цена две врсте ђубрива од септембра 2018. године 

на даље, тако да је у појединим месецима тог периода просечна продајна цена Урее 

била изнад просечне продајне цене традиционално скупљег NPK ђубрива. 

 
13

 За учеснике на тржишту XXX и XXX узете су цене NPK ђубрива у размери 16-16-16, док су за XXX и 

XXX узете цене NPK ђубрива у размери 15-15-15, из разлога што су те месечне серије података биле 

комплетније. Остали учесници на тржишту су приказали само једну месечну серију података за NPK 

ђубрива. 
14 Имајући у виду да Комисија није располагала подацима о производњи уреа ђубрива у 2017. и 2018. 

години и понуди тих ђубрива на домаћем тржишту, ради се искључиво о претпоставци. 
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Како би се ближе објаснило кретање цена урее на домаћем тржишту у другој половини 

2018. године, на наредном дијаграму приказано је упоредно кретање просечних 

месечних продајних цена урее на домаћем и на светском тржишту.  

 

Месечне серије података о ценама урее на светком тржишту за трогодишњи период, 

исказане у еврима по тони, преузете су са сајта:  

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea&months=60.  

 

Просечне месечне продајне цене урее на домаћем тржишту прерачунате су у евре уз 

примену просечне вредности за средњи курс динара са званичног сајта Народне банке 

Србије: https://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/cirilica/scripts/kl_period.html.  

 

Дијаграм 46 – Кретање просечних месечних цена урее на домаћем и на светском 

тржишту (у ЕУР/т) 

 

 
 

На основу приложеног графикона може се констатовати да је у целом посматраном 

периоду просечна месечна продајна цена уреа ђубрива на домаћем тржишту била изнад 

просечне месечне цене на светском тржишту, али да је у начелу пратила њен тренд, уз 

нешто блаже осцилације у првом делу посматраног периода.  

 

До извесног усклађивања просечних месечних цена на домаћем и светском тржишту 

дошло је у периоду од септембра до новембра 2017. године, када су се просечне 

продајне цене готово изједначиле, и од јула до новембра 2018. године, када је и на 

светском и на домаћем тржишту примећен раст цена овог ђубрива.  

 

У периоду од децембра 2018. године до краја посматраног периода долази најпре до 

пада, а затим до стабилизације и блажих осцилација цена на оба тржишта, уз њихово 

постепено удаљавање. Изузетак су јул и август месец 2019. године, када су поново 

забележена испод просечна одступања просечних цена урее на домаћем и светском 

тржишту.  

 

У циљу провере степена повезаности између цена урее на домаћем и светском 

тржишту, у следећем кораку извршена је корелациона анализа просечних продајних 

цена. Коефицијент корелације је мера јачине (степена) и смера повезаности између две 

променљиве величине. У конкретном примеру користили смо Пирсонов коефицијент 

https://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=urea&months=60
https://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/cirilica/scripts/kl_period.html
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линеарне корелације чије се вредности крећу у распону од (+1) што означава 

перфектну позитивну линеарну корелацију до (-1) што означава перфектну негативну 

линеарну корелацију. Вредности блиске нултој означавају веома слабу линеарну 

корелацију или потпуно одсуство исте.  

 

Корелациона анализа је резултирала позитивним коефицијентом корелације између две 

серије података који је износио 0.7, што нам указује на умерену корелациону 

повезаност временских серија просечних месечних цена урее на домаћем и светском 

тржишту.  

 

7.3. Анализа маржи у трговини на велико уреом 
 

Имајући у виду да је упоредна анализа просечних месечних цена урее на домаћем и 

светском тржишту у трогодишњем периоду показала да су просечне продајне цене урее 

на домаћем тржишту у целом посматраном периоду биле изнад просечних продајних 

цена на светском тржишту, на бази свих расположивих података процењене су марже 

увозника и трговаца на велико овим ђубривом. 

 

У ту сврху, најпре смо упоредили месечне серије података о продајним ценама урее на 

два тржишта и израчунали просечно одступање у трогодишњем периоду (први 

приступ), а затим смо за сваког од посматраних осам учесника на тржишту упоредили 

просечне продајне цене урее на годишњем нивоу, са просечним увозним ценама (други 

приступ).  

 

На основу посматрања месечних серија података о просечним продајним ценама, 

исказаним у еврима по килограму, могло се закључити да је просечна продајна цена 

урее на домаћем тржишту била у трогодишњем периоду у просеку за 28% виша од 

просечне продајне цене на светском тржишту. Са друге стране, уколико се продајна 

цена урее на светском тржишту посматра као набавна односно увозна цена, те уколико 

се разлика између просечних продајних цена на два тржишта стави у однос са 

просечном продајном ценом на домаћем тржишту, произлази да је просечна бруто 

маржа увозника у трогодишњем периоду износила око 21%. Уколико се посматрају 

просечне разлике у ценама по годинама, произлази да је просечна бруто маржа највиша 

била у 2019. години, када је износила 23%, док је најнижа била у 2018. години, када је 

износила 18%.  

 

Међутим, имајући у виду да месечне серије података о ценама урее на светском 

тржишту представљају просечне цене, те да просечна цена урее на светском тржишту 

не мора нужно бити и стварна увозна цена за сваког појединачног увозника, у другом 

приступу извршили смо упоређивање стварних просечних увозних цена са просечним 

продајним ценама за посматраних осам учесника на тржишту. Просечне увозне цене за 

сваког увозника израчунате су на основу података Управе царина о увозу по количини 

и вредности за тарифни број 3102101000 - уреа са садржајем више од 45% азота по 

маси, рачунато на суви анхидровани производ, док је просечна увозна цена на нивоу 

целог тржишта израчуната као однос укупне вредности увоза и укупне увезене 

количине посматраних учесника за дати тарифни број. Просечне увозне цене су затим 

конвертоване у динаре уз примену просечне вредности за средњи курс динара за 

односну годину. Податак о просечној увозној цени за 2017. годину не укључује 

друштва XXX и XXX, која нису увозила уреу у тој години. Податак о просечној 
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увозној цени и просечној продајној цени за 2018. годину не укључује друштво XXX, из 

разлога што то друштво у 2018. години није увозило уреу већ је набављало искључиво 

на домаћем тржишту од других увозника. Резултати анализе по основу другог 

приступа приказани су на наредном графикону. 

 

Дијаграм 47 – Просечна бруто маржа у трговини на велико уреом 

 

[…] 

 
    Извор: Калкулације КЗК на основу података Управе царина и учесника на тржишту 

 

 

Просечна бруто маржа посматраних увозника има негативан тренд у трогодишњем 

периоду и са 14,3% у 2017. години смањена је на 9,7% у 2019. години. Посматрано на 

нивоу појединачних учесника на тржишту, просечна бруто маржа је на трогодишњем 

нивоу смањена код шест учесника, од којих су три након значајнијег пада маржи у 

2018. години у односу на 2017. годину повећали маржу у 2019. години, али се она 

задржала на нивоу који је значајно нижи него у 2017. години.   

 

Уколико упоредимо резултате анализе по основу два описана приступа, можемо 

закључити да се они битно разликују, како у нивоу процењене бруто марже, тако и у 

њеном трогодишњем тренду, што се може, између осталог, објаснити следећим 

разлозима.  

 

Прво, у првом приступу анализа је заснована на просечним месечним продајним 

ценама, на основу чега су израчунати и годишњи просеци, док је у другом приступу 

анализа заснована на годишњим просецима увозних и продајних цена, добијеним као 

однос укупне вредности увоза/продаје и укупне увезене/продате количине.  

 

Друго, у првом приступу просечне продајне цене на светском тржишту су посматране 

као „набавне цене“ за увознике, што не мора бити и најчешће није случај. Такође, 

поједини увозници и трговци на велико су у 2017. и 2018. години уреу набављали и на 

домаћем тржишту, што у овој анализи није било могуће узети у обзир. 

 

Треће, калкулације просечних увозних цена збирно и по увозницима засноване су на 

подацима Управе царина за један тарифни број, док је реално могуће да је увоз урее 

био делимично обухваћен и неким другим тарифним бројем. 

 

Четврто, просечна месечна продајна цена урее на домаћем тржишту у првом приступу 

заснована је на простој аритметичкој средини просечних цена за све посматране 

учеснике, из разлога што нису биле познате количине, како би се извршила 

пондерација. Са друге стране, у анализи заснованој на годишњим подацима просечне 

цене су рачунате као пондерисан просек. 

 

Наведена ограничења могу да објасне, у одређеној мери, одступања у резултатима 

анализе, али би се на основу свега наведеног ипак могло закључити да резултати 

анализе по основу другог приступа, заснованог на подацима по појединачним 

учесницима на тржишту, представљају бољи показатељ нивоа и тренда просечне бруто 

марже на посматраном тржишту. 
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8. Категоризација купаца и процена услова конкуренције на 
тржишту  

8.1. Категоризација купаца и анализа рабатне политике  
 

На захтев Комисије, званичну категоризацију купаца доставио је само један учесник на 

тржишту, док су се преостали учесници изјаснили да немају посебан план 

категоризације купаца, а један од њих је као разлог навео променљивост понуде 

добављача и тражње купаца. Два учесника на тржишту су навела су да упркос 

непостојању званичног плана категоризације, ипак врше извесну неформалну поделу 

купаца, према количинама купљених минералних ђубрива на годишњем нивоу. 

  

XXX 

 

Већина учесника на тржишту обухваћених узорком се такође изјаснила да интерним 

правилима није дефинисана рабатна политика, а само два учесника су доставила 

рабатне скале.  

 

Четири друштва су експлицитно навела да немају рабатну политику.  

 

Два друштва су навела да званичну рабатну политику немају, већ да се цене одређују у 

преговорима са сваким купцем посебно, водећи рачуна о томе да купци који купе 

највише робе имају и најбоље услове. Највећи утицај на формирање цена имају услови 

на светском тржишту у моменту одређивања цене, понуда конкуренције и логистичка 

ограничења (на пример, низак водостај Дунава). Према наводима ових друштава, цене 

се договарају и закључују више пута у току сезоне (у више лотова), јер ретко који 

купац купи одједном целокупну потребну количину ђубрива, већ се, услед 

неизвесности у погледу потреба за ђубривом, углавном купује у више лотова током 

године. 

 

XXX 

 

8.2. Процена услова конкуренције на тржишту 

 

Од учесника на тржишту је такође затражено да се изјасне по питању сопственог 

виђења услова конкуренције на тржишту ђубрива и постојања евентуалних баријера 

уласку на то тржиште. 

 

Сви учесници на тржишту, без изузетка, су се изјаснили да је тржиште отворено и да 

не постоје баријере које утичу или које би могле утицати на развој конкуренције на 

овом тржишту. Према наводима учесника, увоз и дистрибуција минералних ђубрива у 

Србији су јасно и прецизно дефинисани законима, уредбама и правилницима, а 

конкуренција на тржишту никада није била интензивнија. 

 

Вештачка ђубрива се у Србију увозе са нултом царинском стопом и без количинских 

ограничења, што су погодности које, према наводима учесника, у највећој мери 

користе произвођачи и дистрибутери вештачког ђубрива из Руске Федерације, који су 

уједно и светски лидери на тржишту вештачких ђубрива. Према наводима једног 

друштва, потпуна сировинска база и постојећи производни капацитети произвођача 
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вештачких ђубрива у Руској Федерацији омогућавају им да код стандардних 

формулација вештачких ђубрива буду ценовно најповољнији. Оваква позиција руских 

произвођача, према наводима друштва, ставља домаће произвођаче и увознике 

вештачког ђубрива у позицију друштава која прихватају цене (енгл. price takers). 

Такође, ово друштво наводи да не постоје транспортне баријере које би иностране 

произвођаче ставиле у неповољнију конкурентску позицију на домаћем тржишту, јер је 

транспорт на релацији Црноморске луке – Kонстанца – Дунавске луке у Србији 

релативно јефтин и не утиче битно на финалну цену вештачког ђубрива.  

 

XXX 

 

Једно друштво наводи да се код примарних пољопривредних произвођача 

индивидуалног типа, посебно на територији централне Србије, дубоко укоренило 

опредељење ка примени вештачких ђубрива произвођача из Руске Федерације. Према 

наводима друштва, домаћи потрошачи сматрају поменута ђубрива најквалитетнијим и 

ценовно највише приступачним.  

 

Према наводима учесника на тржишту, произвођачи и дистрибутери вештачког 

ђубрива из региона Западне Европе такође користе позитивне стране слободног увоза 

вештачког ђубрива на тржиште Републике Србије. Услед непостојања тржишних 

баријера они врло ефикасно граде своју конкурентску позицију код примарних 

пољопривредних произвођача, којима финансијски капацитети производње 

дозвољавају већа издавања за вештачко ђубриво, посебно структурисано у интензивне 

високо технолошке формулације која (декларативно) знатно утичу на повећање 

приноса. Учесници на тржишту обухваћени анализом наводе да су своје капацитете у 

протеклом периоду повећале фабрике из Мађарске, Румуније и Аустрије, које такође 

имају представништва у Србији, док бугарска фабрика и Петрокемија Кутина из 

Хрватске немају регистроване „кћерке“ фирме у Србији, већ робу пласирају кроз 

мрежу увозника који имају фабричку подршку.  

9. Анализа уговорних одредби  
 

Анализа уговорних одредби је заснована на уговорима и пратећој документацији 

(анекси, наруџбенице и сл.) коју су доставили анкетирани учесници на тржишту. У 

наредној табели представљене су основне карактеристике уговора са купцима. 

 

Табела бр. 3 – Преглед основних карактеристика уговора 

 

[…] 
Извор: Достављени уговори и наруџбенице учесника на тржишту 

 

На основу достављених уговора и пратеће документације, може се закључити да се 

ради о купопродајним уговорима који су временски ограничени до годину дана. 

Такође, у зависности од пословне политике велепродаваца, два велепродавца не 

склапају једнократне уговоре, с обзиром да се ради о директним увозницима 

минералних ђубрива. Остали велепродавци остављају могућност једнократног 

уговорања куповине минералних ђубрива. Одређени број велепродаваца користи 

кровне (главне) уговоре који се у зависности од потреба купаца могу допуњавати 
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анексима. У складу са уговорним одредбама, испорука може бити једнократна или 

сукцесивна. Већина велепродаваца користи оба начина испоруке.  

 

Најчешћи начин плаћања је у новцу и сви велепродавци користе валутну клаузулу која 

је везана за евро, осим једног који је везан за долар. С обзиром на то да су на тржишту 

велепродаје минералних ђубрива присутни и велепродавци који се баве велепродајом 

остале семенске робе и репроматеријала за пољопривредну производњу, два 

велепродаваца су закључивала и уговоре о размени робе. По својим карактеристикама 

ови уговори имају форму терминских уговора, те су цене робе која представља 

средство плаћања везане за цене на Продуктној берзи у Новом Саду. Код два 

велепродавца у уговору је наведено да се купци обавезују и да ће велепродавцу, на 

писани захтев, продати додатну количину робе, на име плаћања минералног ђубрива. 

Међутим, у уговорима је наведено и да цена не може бити нижа од цене робе на дан 

закључења уговора. На тај начин се ризик од пада цене на берзама преноси у 

потпуности на велепродавца, чиме се обезбеђује стабилност производње.   

 

Изузев велепродаваца који закључују терминске уговоре, сви остали велепродавци 

захтевају авансно плаћање пре преузимања уговорене количине минералних ђубрива, 

осим једног који дозвољава и куповину на рате. С обзиром на то да је један број 

уговора одређен за једнократну купопродају минералног ђубрива, истим је одређена и 

количина ђубрива која се купује, као и цена. Код других типова уговора, количина 

ђубрива се продаје унапред, односно најчешће до годину дана, те се плаћање може 

извршити сукцесивно, али се пре преузимање робе морају извршити сва плаћања.  

Реализација и рокови испоруке су одређени у зависности од потреба купаца, те већина 

велепродаваца испоруку минералних ђубрива врши према диспозицајама купаца, при 

чему је обавезно поштовање наведених рокова. 

 

10. Закључна разматрања и препоруке 
 

 

Секторска анализа тржишта трговине на велико вештачким (минералним) ђубривима 

спроведена је са циљем да се на свеобухватан начин сагледа структура и динамика 

овог тржишта и услова конкуренције, као и да се идентификују потенцијалне слабости 

на предметном тржишту. Основни разлози за покретање анализе били су раст 

произвођачих цена ђубрива у првој половини 2019. године и стечај једног од највећих 

произвођача ђубрива у Републици Србији – друштва HIP Azotara из Панчева.  

 

За потребе анализе прикупљени су и обрађени подаци о производњи, увозу и извозу 

ђубрива Републичког завода за статиситку и Министарства финансија - Управе царина, 

као и други јавно доступни подаци и информације који се односе на производњу, увоз, 

извоз и трговину на велико вештачким ђубривима. Секторском анализом је обухваћено 

и осам учесника на тржишту, произвођача и увозника, који заједно чине око 90% 

укупног процењеног тржишта ђубрива у 2019. години.  

 

С обзиром на заступљеност појединих врста ђубрива на домаћем тржишту, Комисија је 

у поступку анализе пошла од тржишта велепродаје вештачких (минералних) ђубрива 

као целине, у оквиру кога је детаљније анализирала тржиште азотних ђубрива и 

тржиште сложених ђубрива. 
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Спроведена анализа је показала да производња вештачких ђубрива у посматраном 

трогодишњем периоду има растући тренд, као и да од половине 2018. године на 

територији Републике Србије послује само један произвођач – друштво Elixir Group.  

 

Увоз ђубрива је у посматраном периоду имао променљив тренд, а ђубрива увозног 

порекла представљају значајан део понуде на домаћем тржишту. У 2019. години увоз 

ђубрива је остварио раст од преко 60% у односу на претходну, 2018. годину. Ђубрива 

се претежно увозе из Русије, док се далеко мање количине увезу из Хрватске, Аустрије, 

Мађарске и Румуније. У укупном увозу минералних ђубрива преовлађују азотна и 

сложена ђубрива и ове две врсте ђубрива заједно чине 85-90% укупног увоза ђубрива у 

посматраном периоду. 

 

Укупан извоз вештачких ђубрива у посматраном периоду имао је растући тренд, тако 

да је у 2019. години остварен пораст извезених количина за 29% и остварене вредности 

извоза за 51% у односу на 2017. годину. Структура извоза опредељена је структуром 

домаће производње, те у извозу ђубрива преовлађују сложена двокомпонентна и 

трокомпонентна ђубрива, док је извоз азотних ђубрива у трогодишњем периоду 

преполовљен. 

 

Захваљујући стабилном расту извоза и променљивом тренду увоза минералних 

ђубрива у посматраном периоду, покривеност увоза минералних ђубрива извозом 

повећана је са 50% у 2017. години на 65% у 2019. години.  

 

Просечна увозна и просечна извозна цена на годишњем нивоу имале су у посматраном 

трогодишњем периоду растући тренд и повећане су за 13% и за 16%, респективно.  

 

На основу свих података којима је Комисија располагала, укупно тржиште вештачких 

ђубрива у 2019. години процењено је на око 806 хиљада тона, што незнатно одступа од 

процена које су на захтев Комисије доставили поједини учесници на тржишту. Према 

процени Комисије, највећи промет остварили су Elixir Group, Promist и Phosagro, а 

посматраних осам учесника на тржишту заједно остварује око 90% процењеног 

промета вештачких ђубрива у 2019. години. 

 

Тржиште азотних ђубрива у 2019. години процењено је на око 390 хиљада тона, а око 

60% процењеног тржишта азотних ђубрива чини уреа, која потиче из увоза. 

Најзначајнији учесници на тржишту урее су увозници Phosagro, Eurochem и Agroglobe, 

а посматраних осам учесника учествовало је са 84% у укупном процењеном промету 

урее на тржишту Србије у 2019. години. 

 

Тржиште сложених ђубрива процењено је на око 400 хиљада тона, при чему око 75% 

чине комплексна (NPK) ђубрива. Најзначајнији учесници на тржишту комплексних 

ђубрива су Elixir Group и Promist, док преостали увозници скупа чине око 25% 

тржишта. 

 

Посебан проблем у анализи тржишта ђубрива представљала је неупоредивост података 

о оствареној продаји ђубрива које су доставили учесници на тржишту са проценама 

тржишних удела које је извршила Комисија, а имајући у виду да се процене агрегатног 

тржишта ђубрива које су доставили учесници и процене до којих је дошла Комисија не 

разликују у значајној мери. Основни разлог за то представљају купопродајни односи 
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између самих учесника на тржишту, те њихове продате количине, збирно посматрано, 

прецењују тржиште ђубрива за око 50% и не могу се користити за процену тржишних 

удела. У том смислу, разлике у процењеним појединачним тржишним уделима између 

Комисије и учесника на тржишту (чије су процене некад значајно веће), могу се 

објаснити тиме што су учесници на тржишту, за дато агрегатно тржиште, сопствене 

процене тржишних удела заснивали на оствареној продаји, у коју је укључена и 

продаја ђубрива које је претходно набављено од других добављача на домаћем 

тржишту. Са друге стране, Комисија је своје процене тржишних удела појединачних 

учесника засновала на подацима о произведеним и/или увезеним количинама 

умањеним за извоз, како би се избегла трговина између увозника. 

 

Подаци о оствареној продаји по количини и вредности, прикупљени од учесника на 

тржишту, потврдили су иницијалну хипотезу да је током посматраног периода 

просечна продајна цена ђубрива имала растући тренд, што је на трогодишњем нивоу 

представљало пораст од око 5%. Просечна продајна цена азотних ђубрива повећана је у 

трогодишњем периоду за 13%, док је просечна продајна цена урее, као најзаступљеније 

врсте азотних ђубрива на нашем тржишту, повећана за 17%. Раст просечне продајне 

цене урее нарочито је био изражен у другој половини 2018. године, што би управо 

могло бити последица стечаја јединог домаћег произвођача урее који је условио 

преорјентацију на увоз, са једне стране и раста цена на светском тржишту у истом 

периоду, са друге стране.  

 

Анализа је такође показала да су просечне продајне цене сложених ђубрива, за разлику 

од азотних ђубрива, имале негативан тренд, што се позитивно одразило на општи 

пораст продајних цена ђубрива у трогодишњем периоду, а може се објаснити 

чињеницом да се ова ђубрива у значајној мери на тржиште пласирају из домаћих 

извора. Просечна продајна цена најзаступљенијег NPK ђубрива имала је опадајући 

тренд код већине посматраних учесника на тржишту, што у просеку представља 

смањење од 5% у односу на почетак посматраног периода. 

  

Упоредно кретање просечних продајних цена две појединачно најзаступљеније врсте 

ђубрива, уреа и NPK, на месечном нивоу, показало је да је у периоду након септембра 

2018. године дошло до њиховог постепеног усклађивања, што је довело до тога да је у 

појединим месецима просечна продајна цена урее била изнад просечне продајне цене 

традиционално скупљег NPK ђубрива. Овакав тренд резултат је раста просечне 

продајне цене урее у другој половини 2018. године све до новембра месеца, када је она 

достигла рекордно високу вредност за посматрани трогодишњи период, с једне стране, 

и променљивог тренда уз релативно благе осцилације у цени NPK ђубрива, са друге 

стране.  

 

Просечна месечна продајна цена уреа ђубрива на домаћем тржишту у целом 

посматраном периоду била је изнад просечне месечне цене на светском тржишту, али 

је у начелу пратила њен тренд, уз нешто блаже осцилације у првом делу посматраног 

периода. Коефицијент корелације између две серије података је позитиван и износио је 

0.7, што нам указује на умерену корелациону повезаност временских серија.  

 

Већина учесника на тржишту обухваћених анализом се изјаснила да нема посебан план 

категоризације купаца, као и да интерним правилима није дефинисана рабатна 

политика, али да ипак спроводи извесну (не)формалну поделу купаца, према 

количинама купљених минералних ђубрива на годишњем нивоу. Анализа достављених 



48 
 

уговора са купцима показала је да се ради о краткочним уговорима који су временски 

ограничени до годину дана, а плаћање се у већини случајева врши авансно, односно 

пре преузимања уговорене количине минералних ђубрива. Плаћање се врши у новцу и 

са валутном клаузулом која је везана за евро, сем код једног велепродавца који је везан 

за долар. Два велепродавца су закључила и терминске уговоре, односно уговоре о 

размени робе, чије су цене робе која представља средство плаћања везане за цене на 

Продуктној берзи у Новом Саду. 

 

На основу свих прикупљених и јавно доступних података и информација нису 

идентификоване тржишне слабости које би могле указати на потребу додатне 

регулације предметног тржишта. Учесници на тржишту су се сагласили у томе да је 

тржиште ђубрива отворено и транспарентно, да је понуда ђубрива у претходних 

неколико година велика, а конкуренција интензивна, што за резултат има смањење 

маржи код свих учесника у прометном циклусу. Овакав тренд ће се, према наводима 

учесника, наставити и у наредном периоду, а највише користи од тога ће имати крајњи 

корисници, јер ће имати ђубрива по све бољим ценама и условима.  

 

На основу анализе Закона о средствима за исхрану биља и оплемењивачима земљишта 

и других подзаконских прописа којима се уређује тржиште трговине на велико 

вештачким ђубривима, констатовано је да је правни оквир задовољавајући и у складу 

са Законом о заштити конкуренције.  

 

Комисија се, међутим, приликом ове анализе сусрела са проблемом ограничене 

употребне вредности расположивих података. Према мишљењу Комисије, оно што је 

битно, како за што квалитетнију анализу стања конкуренције, тако и за формирање 

квалитетне пољопривредне политике, јесте побољшање квалитета и степена ажурности 

доступних статистичких података о ђубривима, посебно у делу који се односи на 

податке о годишњој производњи и промету ђубрива на домаћем тржишту. Наиме, иако 

је у циљу што прецизнијих процена величине предметних тржишта Комисија ове 

податке прикупила из више извора, већина прикупљених података је била непотпуна, а 

њихова међусобна упоредивост ограничена, што је донекле онемогућило прецизно и 

потпуно праћење динамике предметног тржишта у трогодишњем периоду.  

 

Значај примене минералних ђубрива за пољопривредне произвођаче, утицао је да 

Комисија донесе препоруку да трговци на велико минералним ђубривима, који немају 

рабатну политику, а која цене одређују у директним преговорима са купцима, исту 

усвоје у складу са Законом о заштити конкуренције. Транспарентним и благовременим 

објављивањем рабатних скала, пољопривредни произвођачи би били у могућности да 

донесу рационалну одлуку приликом избора добављача ђубрива, те да смање сопствене 

трошкове и повећавају ефикасност.   

 

С обзиром на значај предметног сектора за развој ратарства и пољопривредне 

производње у целини, у условима слободног приступа тржишту и слободног 

формирања цена, али и постојеће структуре тржишта, Комисија ће и у наредном 

периоду са посебном пажњом пратити понашање учесника на тржишту и околности 

које би могле да укажу на повреде Закона о заштити конкуренције.  

 

 

 


