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II квартал 2016 II квартал 2016 II квартал 2016

II квартал 2015 I квартал 2016 Ø 2015

Укупно 97,0 98,8 97,6

Производи и услуге за текућу употребу у пољопривреди 96,4 98,5 97,0

Семе 108,8 97,4 106,8

Енергенти 95,6 103,9 97,0

Минерална ђубрива 92,7 95,6 92,8

Средства за заштиту биља 99,1 98,9 100,0

Храна за животиње 96,0 99,1 97,2

Производи и услуге за инвестиције у пољопривреди 106,3 104,0 106,9

Машине у пољопривреди 106,3 104,0 106,9

1) Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису      

   садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
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Цене репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди у II кварталу 2016. године, у

односу на I квартал 2016. године, у просеку су смањене за 1,2%. Цене у II кварталу 2016. године, у односу на
исти квартал 2015. године, смањене су за 3,0%.

Посматрано по групама производа у II кварталу 2016. године, у односу на претходни квартал, пад цена
забележен је у групама Минерална ђубрива (-4,4%), Семе (-2,6%) и Средства за заштиту биља (-1,1%). Раст
цена забележен је у групама  Машине у пољопривреди (4,0%) и Енергенти (-3,9%)   
         Цене осталих производа нису се битније мењале. 


