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БОШКО ВУЧУРЕВИЋ, ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ 
ВОЈВОДИНЕ, У ИНТЕРВЈУУ ЗА ГЕОПОЛИТИКУ

Привреда Војводине
     изразито ИЗВОЗНО
           ОРИЈЕНТИСАНА   

Разговор водио: Слободан Ерић

Е
видентан је пораст извоза привреде Војводине, 
пре свега у сектору пољопривреде, прехрамбеној 
индустрију у металском и текстилном сектору. То 
је најважнија чињеница  и закључак у разговору 
који смо водили са Бошком Вучуревићем, 

председником Привредне коморе Војводине, који се 
заједно са својим сарадницима труди да буде од помоћи 
привредницима Војводине, али и целе Републике Србије. 

Председник Бошко Вучуровић нас је веома љубазно 
примио у друштву Саше Вујића, заменика председника 
Скупштине Привредне коморе Војводине и председника 
Градског одбора Новог Сада Друштва српских домаћина. 

 Господине Вучуревићу, кажите нам које су то 
активности које Привредна комора Војводине предузима 
у области међународних економских односа како би се 
поспешио привредни развој, а тиме и економски раст? 

- Као што је познато, сем 
прилива директних страних 
инвестиција, раст извозног 
сектора је најважнији фактор 
побољшања свих економских 
перформанси, а тиме и 
привредног развоја АП Војводине 
и Републике Србије. Привреда 
Војводине је и у протеклом 
периоду била изразито извозно 
оријентисана, а сада је тај тренд 
и додатно побољшан. У укупном 
извозу Републике Србије вој-
вођански привредници учес-
твовали су са 33 одсто у периоду 
јануар–октобар 2017. године и 
остварили извоз од 4,1 милијарде 
евра, што представља повећање 
од 18,3 одсто у односу на исти 
период у претходној години. 

Истовремено, при вреда 
АП Војводине остварила 
је увоз од 4,3 милијарде 
евра, тако да укупна спо-
љно трговинска размена 
војвођанског региона у 
пос матраном периоду из-
носи 8,4 милијарде евра. 
Привредна комора Вој-
водине координисано уче-
ствује у заједничким актив-
ностима са Привредном 
комором Србије, Развојном 
агенцијом Србије, Развојном 
агенцијом Војводине и, 
наравно, покрајинском 
вла дом. Заједничке мере 
подстицаја извозном 

секто ру остварују се путем заједничког и појединачног 
учешћа на међународним сајмовима и привредним 
изложбама, организовања привредних мисија и 
форума и директног повезивања привредних субјеката 
организовања билатералних састанка. Такође, користећи 
своје контакте са привредним коморама у региону и 
широм Европе, Привредна комора Војводине организује 
пословне форуме и манифестације на којима промовише 
привреду Војводине, инвестиционе потенцијале у 
Војводини и организује директне контакте војвођанских 
привредника са партнерима из иностранства. У свакој 
прилици, Привредна комора Војводине сарађује са 
амбасадама и конзулатима Републике Србије приликом 
организације поменутих манифестација. Наравно, и 
сваки долазак привредних и политичких делегација 
у посету Србији, то јест Војводини, користи се за 
остваривање међусобних контаката привредника, као 
и презентацију инвестиционе климе у АП Војводини 
страним гостима. Морамо поменути и свакодневну 
комуникацију и упите извозника, као и компанија које 
су потенцијални извозници са Удружењима и стручном 
службом Привредне коморе Војводине. 

 Крај године је право време да се резимирају учинци 
рада и сагледају могућности за даље активности 
институција. Када је у питању привреда у АП Војводини, 
почетак 2017. године обележило је ступање на снагу 
новог Закона о привредним коморама, а тада сте и 
Ви постављени на чело Привредне коморе Војводине. 
Које то активности Привредне коморе Војводине бисте 
издвојили као кључне у 2017. години? 
- Привредна комора Војводине имала је изузетно 

динамичну годину у области међународне сарадње. 
Наш план био је да се у току године потпишу или 
обнове Споразуми о сарадњи са свим релевантним 
привредним коморама у окружењу, као полазна основа 
нове сарадње или проширења постојеће сарадње ових 
институција. Тако је у току 2017. године потписано 
више од 20 споразума о сарадњи између Привредне 
коморе Војводине и регионалних привредних комора 
у земљама у окружењу, удружењима, кластерима, 
асоцијацијама, међу којима су Привредна комора 
жупаније Чонград из Сегедина, Мађарска, Привредна 
комора Будимпеште, Мађарска, Привредна комора 
Печуја, Мађарска, Привредна комора Штајерске регије 
из Марибора, Словенија, Привредна комора Републике 
Српске из Бања Луке, Република Српска, Привредна 
комора Црне Горе из Подгорице, Црна Гора, Привредна 
комора жупаније Тимиш из Темишвара, Румунија и 
Привредна комора жупаније Арад из Арада, Румунија. 
Ово су у суштини биле иницијалне активности на основу 
којих смо одмах са колегама из поменутих комора 
направили акционе планове наше сарадње, а резултати 
су уследили веома брзо.  Привредна комора Војводине је 
у току 2017. године организовала бројне манифестације 
у иностранству: пословни форум у Будимпешти (у 
сарадњи са Амбасадом Републике Србије у Мађарској, 
Покрајинском владом и Туристичком организацијом 
Војводине), пословни форум у Бечу (у сарадњи са 
амбасадом Републике Србије у Мађарској, покрајинском 
владом и Туристичком организацијом Војводине), 
пословни форум и манифестацију „Дани Војводине у ...“ 
у Бања Луци, Република Српска, Подгорици, Црна Гора, 
Сегедину, Мађарска и Темишвару, Румунија (у сарадњи 
са покрајинском владом и Туристичком организацијом 
Војводине). Привредна комора Војводине такође је 
предводила привредну делегацију металског сектора и 
организовала билатералне сусрете привредника који су 
одржани у Румунији, у Темишвару и Араду. У складу са 
проширењем Споразума о слободној трговини Србије 
и Турске, посебан акценат дат је и успостављању и 
проширењу сарадње са коморама Турске. Овде резултати 
такође нису изостали. Делегација привредника из 
Војводине заједно са представницима Привредне коморе 
Војводине посетила је средином октобра Пољопривредни 
сајам у Бурси, Турска, и организовала сусрете 
привредника две земље. Том приликом успостављена 
је сарадња са Привредном комором Бурса и договорено 
учешће војвођанских привредника на међународном 
Индустријском самиту у Бурси. Привредна комора Бурсе 
упутила је Привредној комори Војводине понуду којом 
је сносила све трошкове пута и боравка компанијама 
из Војводине, то јест Србије. Тако је на овогодишњем 

У укупном извозу Републике 
Србије војвођански 
привредници учествовали 
су са 33 одсто у периоду 
јануар–октобар 2017. 
године и остварили извоз 
од 4,1 милијарде евра, што 
представља повећање од 18,3 
одсто у односу на исти период 
у претходној години
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Индустријском самиту у Бурси, који је окупио преко 600 
учесника из целог света, Привредна комора Војводине 
повела највећу делегацију привредника, претежно 
металског сектора, за које је било организовано преко 
150 билатералних сусрета, који су се, током самита, и 
одржали. Морамо истаћи и многобројне делегације 
региона земаља Европе који су посетили Војводину и где 
је Привредна комора Војводине организовала пословне 
сусрете са заинтересованим домаћим привредницима. 
Поменућу само привредне делегације Москве и 
Подмосковља на челу са Привредном комором Москве, 
привредну делегацију мађарских привредника на челу 
са Привредном комором жупаније Чонград из Сегедина, 
привредну делегацију румунских привредника на 
челу са Привредном комором жупаније Тимиш из 
Темишвара. Привредна комора Војводине била је и 
домаћин пословног форума „Србија – Украјина“ који 
је одржан у Новом Саду у оквиру традиционалног 
Међународног сајма пољопривреде у Новом Саду. 
Наравно, остварени су и други многобројни контакти са 
представницима Привредних комора и дугих асоцијација 
из иностранства, као и представницима амбасада и 
конзулата у Србији. У оквиру потписаних споразума о 
сарадњи, унапредили смо сарадњу привреде са науком 
тако што смо озваничили сарадњу са две високе школе, 
Природно-математичким факултетом Универзитета у 
Новом Саду (УНС), Факултетом техничких наука УНС, 
Универзитетом Едуконс. На иницијативу покрајинске 
владе, учествовали смо у организацији првог сајма 
„Наука за привреду“ који је био одржан почетком 
децембра. Истакао бих да је целокупан рад ПКВ током 
2017. године био од кључне важности за сагледавање 
стања у привреди и анимирање привредника да се поново 
окрену коморском систему, јер интерес привредника је у 
ствари наш интерес. ПКВ је ту због својих чланица, како 
бисмо, поспешивањем регионалне сарадње, створили 
што боље услове за пословање привредних субјеката.

 Када се осврнете на годину иза себе, на чему ћете 
инсистирати у наредном периоду, које сте активности 
Привредне коморе Војводине планирали да спроведете 
у 2018. години? 
- Наше активности у 2018. години базираће се на 

већ постигнутим резултатима у овом периоду, а 
свакако можемо очекивати још динамичнији период 
с обзиром на многобројне контакте на међународном 
плану и реалну заинтересованост извозног сектора, 
како за новим тржиштима, тако и на проширењу већ 
постојеће извозне реализације. Учешће војвођанских 
компанија у раду свих тела и органа Привредне 
коморе Војводине нам увелико даје праве смернице у 
планираним активностима. Традиционална извозна 
тржишта војвођанске привреде, као што су, наравно, 
тржиште земаља Европске уније и земаља у окружењу, 
тржиште ЦЕФТА региона и тржиште Руске Федерације, 
и даље ће бити приоритет наших активности, али 
ћемо посебан акценат ставити и на стварање услова за 
наступ на другим тржиштима, као што је, на пример, 
Турска. Са свим привредним коморама у региону већ 
имамо усаглашене акционе планове за привредне 

мисије које ће се реализовати у 2018. години. Већ 
имамо најављене посете привредника из Мађарске, 
Румуније, Турске и Руске Федерације. Сарадња са већ 
поменутим привредним коморама свакако ће довести до 
формирања и наших привредних делегација и одлазака 
на међународне сајмове и билатералне сусрете. У плану 
је потписивање Споразума о сарадњи са Привредним 
коморама у Турској и Француској, а активности на 
међусобној сарадњи су увелико започете.

 Који су то приоритетни сегменти привреде које треба 
унапредити, односно поспешивање којих области данас 
је од кључне важности за даљи развој? 
- Тешко је издвојити неки сегмент привреде који 

није важан за наш привредни раст. Привредна 
комора Војводине труди се да својим међународним 
активностима понуди повезивање са компанијама из 
иностранства свим секторима војвођанске привреде. 
Ипак, гледајући поставке војвођанске привреде и исказан 
интерес извозног сектора, највише активности очекујемо 
у сектору пољопривреде и прехрамбене индустрије, 
металском и текстилном сектору... Највише подршке од 
нас очекују мала и средња предузећа и наше активности 
свакако ће и ићи у том правцу, не само повезивањем са 
страним партнерима, већ и организовањем семинара 
и других едукативних скупова са циљем упознавања 
нових тржишта. Наша координација са Привредном 
комором Србије, Развојном агенцијом Србије, и посебно 
покрајинском владом и Развојном агенцијом Војводине 
од изузетног је значаја и прави ефекти заједничких 
активности и напора свакако ће се одразити на даљи 
раст извозних перформанси војвођанске привреде.  

У току 2017. године потписано је више од 20 
споразума о сарадњи између Привредне коморе 
Војводине и регионалних привредних комора у 
земљама у окружењу, удружењима, кластерима, 
асоцијацијама... ПКВ је у току 2017. године 
организовала бројне манифестације у иностранству  

Бошко Вучуревић, Саша Вујић и Слободан Ерић Ф
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