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Макроекономски индикатори 
 

Према последњим подацима РЗС Републике Србије, стопа реалног раста БДП у 

четвртом кварталу 2017. године износи 2,5%* у односу на ниво БДП у истом кварталу 

претходне године. Током 2017. године, кретање БДП бележи раст у првом кварталу по 

стопи од 1,1%, у другом 1,4%, а у трећем од 2,1%.   

 

*Извор података РЗС РС,Саопштење за БДП IV квартал - флеш процена 

 

У другој половини године је убрзана економска активност, што је према процени 

статистике изнело реалан раст бруто домаћег производа на годишњем нивоу по стопи од 

1,9%.   

 

Позитиван тренд кретања 

економске активности у 2017. 

години успорен је због негативних 

последица суше на пољопривредну 

производњу као и неповољних 

кретања производње енергетског 

сектора почетком године. 

                                                 

На одрживост раста укупне 

привредне активности утицао је 

раст у свим осталим секторима 

привреде, а у супротном смеру 

деловао је пад производње у 

сектору пољопривреде.                                     
                                                         Извор података РЗС РС: Саопштење КС 10,  бр.354, ЗС РС 

 

Поред утицаја неповољних агрометеоролошких услова, на пад физичког обима  

пољопривредне производње род 2017. године утицала је и висока база ове производње у 

претходној години (у 2016. години, остварена је стопа раста од 8,3%). Негативна кретања 
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бруто додате вредности сектора пољопривреде у односу на претходну годину забележена 

су у свим кварталима током 2017. године и то: у првом кварталу пад по стопи од 7,8%, у 

другом по стопи од 10,2% и у трећем кварталу по стопи од 11,1%. 

 

Носиоци раста привредне активности у 2017. години су сектор индустрије, 

грађевинарства и услужних сектора трговине, саобраћаја и складиштења.  
 

Након дубоке рецесије у другој половини 2008, и током 2009. године изазване  

светском економском кризом, долази до благог раста економске активности, која се 

значајније убрзава током последње. три године. У  следећем графичком приказу дат је 

преглед индекса економских кретања БДП Србије и секторског кумулативног раста 

привреде у односу на достигнут ниво у 2010. години.  

 

Извор података: РЗС РС 

 

Укупна економска активност у 2017. години у односу на ниво у 2010. години 

повећана је за 6,7%, што значи да је БДП растао по просечној реалној годишњој стопи од 

0,8%.  Извор стабилног и одрживог раста потиче из сектора индустрије која је  у 2017. 

години забележила раст у односу на 2010. годину од 16,5%, што значи да је просечно 

годишње повећање износило 2,0%. 
 

Сектор грађевинарства бележи опоравак економске активности и вредност 

изведених радова у 2017. години у односу на 2010. годину повећана је за 31,3%. 

Произилази да се реални раст у сектору грађевинарства и поред две рецесионе године у 

посматраном периоду кретао по стопи од 3,9%, просечно годишње. 

 

Остварен ниво промета у трговини на мало у 2017. години је још увек испод нивоа 

преткризног периода, а у односу на ниво у 2010. години промет је реално мањи за 11,1%.  

Значајније промене у смеру раста сектор трговине бележи у последње две године. 
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 У посматраном периоду сектор пољопривреде је имао три рецесионе године које 

су узроковане естремно неповољним временским приликама. Ниво  физичког обима 

пољопривредне производње у 2017. години у односу на претходну годину мањи је за 

10,0%, а у односу на базну 2010. годину бележи пад од 11,1%. 
 

 

Пољопривреда 
 
Пољопривредну производњу у 2017. години карактерисали су неповољни 

временски услови за ратарске усеве, посебно за кукуруз и соју. Са аспекта остварених 

производних резултата у ратарској производњи у Војводини, 2017. година је лошија 

производна година, нарочито у поређењу са 2016. годином, када су остварени рекордни 

просечни приноси код већине ратарских усева (Табела 1).  

 

Табела 1. Производња основних ратарских усева у 2016. и 2017. години 

Извор података: РЗС РС 

  

У односу на десетогодишњи просек (2007-2016. година), у Војводини су приноси 

пшенице и сунцокрета на истом нивоу, док су код шећерне репе приноси нижи за окo 

3,2%. Код соје су остварени приноси од 2,3 т/ха, мањи у односу на десетогодишњи 

просечни принос за око 12,6%. Највеће смањење приноса од 32,6% у односу на 

десетогодишњи просек забележено је код кукуруза (Табела 2). 

  

Табела 2. Остварени просечни приноси у Војводини 

Извор података: РЗС РС 

 

Сетвом пшенице почиње нова производна година у пољопривреди. Јесења сетва 

пшенице у оптималном року засејана је тек на 80% укупних површина. Према 

претходним резултатима РЗС, сетва пшенице у Војводини обављена је на 328.585 

хектара, што је за око 17,8 % више засејаних површина него у јесен 2016. године. На 

основу оцене стручњака, тренутно стање пшенице је задовољавајуће.  

 

 Остварена производња 

у 2016. години 

Очекивана производња       

у 2017. години 

Индекс 2017/2016. 

ха т/ха тона ха т/ха тона ха т/ха тона 

Пшеница 300.051 5,9 1.775.668 286.939 4,7 1.352.214 95,6 79,7 76,1 

Кукуруз 571.835 8,5 4.889.998 570.584 4,6 2.648.080 99,8 54,1 54,1 

Шећерна 

репа 47.035 55,3 2.600.845 51.812 46,9 2.434.407 110,1 84,8 93,6 

Сунцокрет  181.438 3,2 576.973 200.133 2,5 499.017 110,3 78,1 86,5 

Соја 167.925 3,2 534.673 185.987 2,3 428.514 110,7 71,9 80,1 

 Десетогодишњи 

просечан принос 

(2007-2016) т/ха 

Просечан принос 

2017. године т/ха 
Индекс 

Пшеница 4,7 4,7 100,0 

Кукуруз 6,8 4,6 67,4 

Соја 2,6 2,3 87,4 

Сунцокрет 2,5 2,5 100,0 

Шећерна репа 48,5 46,9 96,8 
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Цена пшенице род 2017. године је од почетка жетве до новембра 2017. године 

имала тенденцију раста. Просечна цена пшенице у јулу 2017. године износила је 17,38 

дин/кг (без ПДВ-а), а у новембру 18,31 дин/кг. У децембру 2017. године дошло је до пада 

цене за 3,6% у односу на новембар 2017. године. 

 

Према подацима „Жита Србије“ на домаћем тржишту цена пшенице род 2017. 

године у децембру 2017. године износила је 17,65 дин/кг без ПДВ-а. Цена пшенице у 

земљама ЕУ на основу података Министарства пољопривреде Словеније, у децембру 

2017. године кретала се од 144,86 €/т (17,16 дин/кг) у Румунији до 180,13 €/т (21,34 

дин/кг) у Италији. Просечна цена пшенице у Р.Хрватској у истом периоду износила је 

145,78 €/т (17,27 дин/кг).   

 

На берзи у Чикагу фјучерс цена за испоруку пшенице у марту 2018. године износи 

156,01 $/т (15,7 дин/кг), док је на берзи у Француској крајем децембра 2017. године за 

испоруку у марту 2018. године цена пшенице износила 160,5 €/т (19,1 дин/кг). Цена 

пшенице крајем децембра 2017. године, на унутрашњем тржишту Мађарске имала је 

вредност од 143,3 до 165,6 €/т (17,1-19,7 дин/кг).  

 

Цена кукуруза род 2017.године почетком октобра прошле године износила је 17,7 

дин/кг (без ПДВ-а). У новембру и децембру приметан је благи пад цене кукуруза. У 

децембру је цена кукуруза износила 16,74 дин/кг (без ПДВ-а), али и даље није била 

конкурентна на иностарном тржишту, што је довело до смањеног извоза.  

 

Цена кукуруза у земљама ЕУ на основу података Министарства пољопривреде 

Словеније у децембру 2017. године кретала се од 133,3  €/т (15,9 дин/кг) у Румунији до  

175,7 €/т (20,9 дин/кг) у Италији. Просечна цена кукуруза у Р.Хрватској у истом периоду 

износила је 143,7 €/т (17,1 дин/кг).  

 

На берзи у Чикагу фјучерс цене за испоруку кукуруза у марту 2017. године 

износиле су 138,58 $/т (14,0 дин/кг). Цена кукуруза крајем децембра 2017. године на 

берзи у Мађарској за испоруку у марту 2018. године имала је вредност од 151,35 €/т (18,0 

дин/кг), док је на берзи у Француској крајем децембра 2017. године за испоруку у марту 

2018. године цена кукуруза износила 154,25 €/т (20,1 дин/кг).  

 

Министарство пољопривреде објавило је 25.12.2017. године први конкурс за 

средства из претприступних фондова Европске уније за развој села (ИПАРД), намењен 

за куповину трактора и друге механизације. Пољопривредници могу да подносе захтеве 

за одобравање права на подстицаје за куповину нових трактора до 26. фебруара 2018. 

године. Прихватљиве инвестиције и трошкови односе се на куповину нових трактора и 

трошкове за припрему пројеката и техничке документације. Висина подстицаја који се 

обезбеђују из фондова ЕУ износе од 60 одсто до 80 одсто вредности улагања, у 

зависности од тога да ли је подносилац млади пољопривредник, да ли се пољопривредно 

газдинство налази у планинском подручју и да ли се новац користи и за заштиту животне 

средине. Средства се могу користити за производњу и прераду млека, меса, воћа и 

поврћа, као и одређених врсте житарица и индустријског биља. 

 

  Износи подстицаја из ИПАРД-а које корисник може да оствари у производњи и 

преради воћа, поврћа и других усева могу бити од 5.000 до 700.000 евра, док се за 

производњу и прераду млека и меса може рачунати на повраћај од 5.000 до милион евра. 

Пољопривредници ће моћи да конкуришу за укупно 8,3 милиона евра бесповратних 



7 

 

средстава за набавку трактора и механизације, за чију је набавку конкурс расписан 25. 

децембра 2017. године. 

 

Повраћај улагања биће обезбеђен из претприступних фондова ЕУ, који ће давати 

75 одсто средстава потребних за дату намену, док ће остатак бити обезбеђен из буџета 

Србије. Србија ће до 2020. године моћи да искористи укупно 175 милиона евра из 

ИПАРД фондова. 

 

Министар пољопривреде најавио да би у 2018. годинни на располагању требало 

да буде 50 милиона евра.  

 
 

Индустрија  
 

У 2017. години, индустријска производња у Републици Србији забележила је раст 

по међугодишњој стопи од 3,5 %. Стабилност раста индустријске производње одржан је 

растом прерађивачке индустрије од 6,4%, као и благим растом у сектору рударства по 

стопи од 2,7%. Током године дошло је до нормализације производње у сектору рударства 

и електропривреде, након њиховог обрушавања са почетка године. У сектору снабдевања 

електричном енергијом, гасом и паром, физички обим производње је за 6,2% мањи у 

односу на ниво производње у претходној години. 

    Извор података: Саопштење ИН 10, бр.20, РЗС РС 

 

Индустријска производња Региона Војводине у 2017. години забележила је нешто 

бржи раст, посматрано међугодишње, по стопи од 7,7%. Извор раста је прерађивачка 

индустрија која у овој години бележи стабилан тренд раста по међугодишњој стопи од 

7,7%.  

 

Сектор рударства, у Региону Војводине, већ дужи период бележи негативан тренд 

због смањене експлоатације сирове нафте и  природног гаса (пад по мг. стопи од 5,7%).  

 

У 2017. години, у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и 

климатизације, обим активности у односу на претходну годину је повећан за 68,4%.  
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Графикон 4. Међугодишње стопе кретања индустрије АП Војводине, 

по секторима, 2017. године

Република Србија 

АП Војводина
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Убрзан раст прерађивачке индустрије у Војводини наставак је позитивног тренда 

из последњег квартала претходне године. 

 

Са међугодишњег аспекта посматрања, у овом периоду забележен је раст 

физичког обима производње у 20 области од 24 производне области прерађивачке 

индустрије региона. 

 

  У односу на ниво физичког обима у истом периоду претходне године, ниво    

производње  прехрамбених производа у 2017. години је повећан за 0,7%. Стагнација 

прехрамбене индустрије последица је мањег обима производње пред крај године у 

односу на висок ниво производње који је остварен у истим месецима претходне године.  

 

Раст прерађивачке индустрије Војводине у 2017. години додатно је подстакнут  и 

одржан убрзаним растом производње хемикалија и хемијских производа (по мг. стопи 

од 15,6%), фармацеутских производа (8,5%), производа од гуме и пластике (15,6%), 

машина и опреме (63,0%), моторних возила и приколица (8,4%), металних производа, 

осим машина (13,3%), и дуванских производа (12,5%).  
 

Забележен је и раст 

производње производа од 

неметалних минерала по 

стопи од 4,1% у односу на 

остварен обим производње у  

претходној години. 

 

После вишемесечног 

негативног тренда у нафтној 

индустрији значајно је 

повећан обим прераде нафте 

у четвртом кварталу 2017. 

године, што је резултирало 

позитивним трендом и 

обезбедило да ниво 

физичког обима производње 

у  2017. години буде већи за  

5,5% у односу на ниво 

прераде у претходној 

години.  
                                                      

Убрзан раст прерађивачке индустрије у Војводине наставак је позитивног тренда 

из последњег квартала претходне године. 

 

Највећи допринос расту дају делатности које су извозно оријентисане.  

 

Извор стабилног и одрживог раста прерађивачке индустрије  региона Војводине 

поред прехрамбене индустрије (чије je учешће доминантно и креће се од 30% до 35% у 

структури индустрије региона) су и производње из области у којима су ефектуирале СДИ 

започете у претходним годинама (индустрија машина и опреме, индустрија 

електронских и оптичких производа, фармацеутска индустрија и делови хемијске 

индустрије, као и производња одевних предмета). 

63,0

15,6

15,6

13,3

12,5

8,5

8,4

4,1

0,7

Пр. машина и опреме, на др.
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Пр. хемикалија и хемијских

производа

Пр. производа од гуме и пластике

Пр. металних производа, осим

машина

Пр. дуванских производа

Пр. основних фармацеутских

производа

Пр.моторних возила и приколица

Пр. производа од неметалних

минерала

Пр. прехрамбених производа

Графикон 5.  Кретање најзаступљенијих 

области прерађивачке индустрије Војводине, 

2017. година, мг.стопе (%) 

Извор података: Саопштење ИН 10, бр.20 РЗС РС 

 



9 

 

Примарна пољопривреда у производњи рода 2017. године имала је веома 

неповољне климатске услове за узгој биљне производње, тако да је сировинска база за 

прехрамбену индустрију скромнија. Како су прелазне залихе сировина из претходне 

године биле на задовољавајућем нивоу, прехрамбена индустрија је у 2017. години 

одржала стагнирајући, просечан ниво производње из претходне године. 
 

У 2017. години, посматрамо са међугодишњег аспекта, индустријска производња 

у региону Војводине је забележила раст у свим разврстаним групама по намени 

производње, и то:   

• код интермедијарних производа, осим енергије (8,2 %);  

• код капиталних производа (33,0 %); 

• код трајних производа за широку потрошњу (18,5 %);  

• код нетрајних производа за широку потрошњу (2,8 %);  

• код енергије (5,9 %). 

 

Посматрано по намени, позитиван утицај на раст индустрије у региону имала је 

производња капиталних производа, што је опредељено растом производње машина и 

опреме, приколица и опреме за моторна возила, затим производња интермедијарних 

производа, што је подстакнуто растом дела производње хемијских производа, производа 

од гуме и пластике, основних метала и производа од неметалних минерала (цемент и др).  

 

Растом производње хране и дуванских производа обезбеђен је и значајан 

позитиван допринос групи нетрајних производа. Значајано повећање производње 

нафтиних деривата, у претходна три месеца,  позитивно је утицало на тренд кретања 

укупног енергетског сектора. Позитиван утицај дале су и групе трајних производа 

широке потрошње. 

 

 Остварена индустријска производња у Војводини у децембру 2017. године већа 

је за 12,5% у односу на просечан ниво производње у претходној години.  
 

Остварен ниво физичког обима индустрије Србије у децембру 2017. године већи 

је за 6,9% од просечног нивоа производње у претходној години.  

 

Из  датог графикона 

евидентно је да је производња у 

децембру 2017. и 2016. године 

бележила високе стопе раста у 

односу на просечну производњу 

у 2016. и 2015. години. 

                                 

Исти закључак се може 

извести и за последњи квартал, 

што указује да је динамика 

индустријске производње 

најубрзанија пред крај 

производне године.  

 

Тренд раста индустријске производње региона Војводине додатно је убрзан од 

друге половине претходне године и одржан до самог краја 2017. године, издвајајући се 

по динамици раста од просека тренда укупне индустрије Србије. 
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Графикон 6. Индекси индустријске 

производње, (децембар у односу на просек 

2016. године), са трендом кретања

АП Војводина Република Србија

Линеарни тренд АП Војводине Линеарни тренд Републике Србије
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У прерађивачкој индустрији Војводине, производња у децембру 2017. године, у 

односу на просек претходне године, забележила је пораст у 14 производних области (од 

24).   

 

Високе стопе раста производње у децембру 2017. године у односу на просек 

претходне године забележене су у прехрамбеној индустрији и то по стопи од 12,5 %, 

производњи дуванских производа (30,1%), производњи хемикалија и хемијских 

производа (22,0%), производњи фармацеутских производа (13,0%), производњи машина 

и опреме (52,7%), у производњи  деривата нафте (6,3%),  производњи производа од гуме 

и пластике (3,3%), производњи металних производа, осим машина (20,5%) и остале 

прерађивачке делатности (73,2%). 

 

Међугодишње посматрано, индустријска производња у Србији у децембру месецу 

2017. године већа је за 0,5%. Раст је остварен у сектору рударства за 3,3% и у 

прерађивачкој индустрији за 0,4%. У  сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, 

паром и климатизације забележен је међугодишњи пад од 0,1%.  

 
 

Индустријска производња војвођанског региона,  у децембру 2017. године већа је 

за 0,2%. Ниво производње је одржан растом  прерађивачке индустрије,  по међугодишњој 

стопи од 0,5%. 

 

 У сектору рударства, тачније у делу експлоатације сирове нафте и природног гаса 

региона Војводине, ниво производње и у децембру месецу остао је у негативној зони (мг. 

стопа –4,9%). У сектору снабдевања електричном енергијом, гасом, паром и 

климатизације у децембру 2017. године забележен је пад производње од 6,0% у односу 

на ниво производње и снабдевања у истом месецу претходне године.  

 

Најизраженији раст у децембру 2017. године, посматрано међугодишње, 

остварен је у производњи хемијских производа по стопи од 19,6%, производа од гуме и 

пластике (5,7%), фармацеутских производа (1,5%), машина и опреме (30,7%), моторних 

возила и приколица (3,0%), осталих саобраћајних средстава (34,1%) и металних 

производа повећана је (5,1%). 

  

Најистакнутији пад у децембру месецу 2017. године, са великим утицајем на 

успоравање тренда раста укупне прерађивачке индустрије имала је производња 

прехрамбених производа која је у односу на ниво производње у истом месецу претходне 

године забележила пад од 11,2%.  Децембар је за многе делатности у индустрији  месец 
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Графикон 7. Међугодишње стопе кретања  индустрије по секторима, 

децембар 2017. године     

Република Србија 

АП Војводина
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када се врши ремонт, а због празника се дају и колетивни одмори у циљу 

рационализације трошкова. Због ових специфичности у децембру месецу је обим 

производње смањен. Смањен обим производње у децембру 2017. године, међугодишње 

посматрано,  забележен је у дуванској индустрији (пад по стопи од 20,2%), код 

производње електронских и оптичких производа (47,8%) и производње електричне 

опреме (19,6%). 

 

Трговина на мало  
 

Према претходним подацима РЗС, промет робе у трговини на мало у Војводини у 

2017. години у односу на 2016. годину већи је у текућим ценама за 8,9%, а у сталним 

ценама за 3,9%. Ниво промета у трговини на мало, рачунато за Републику Србију, у 

периоду јануар –децембар 2017. године у односу на исти период 2016. године, у  текућим 

ценама, већи је за 7,9%, а рачунато у сталним ценама, забележен је раст од 3,7%.  

 

Поредећи ниво промета робе у трговини на мало у Војводини, у децембру  месецу 

2017. године у односу на просечан ниво промета у 2016. години, рачунато у текућим 

ценама забележен је раст од 23,9%, а у сталним ценама раст од 18%.                                                             

У Републици Србији забележен је раст промета у текућим ценама од 22,9 % и сталним 

ценама од 17,6% (Графикон 8).  

 

Међугодишњи раст промета робе у трговини на мало у Региону Војводине 

рачунато за децембар месец 2017. године већи је у текућим ценама за 6,7%, а у сталним 

ценама за 2,7%, док је на нивоу Републике Србије забележен раст од 5,1% у текућим, а 

од 1,5% у сталним ценама. 

 
Извор података: Саопштење ПМ 10 РЗС РС 

 

На унутрашњем тржишту Републике Србије, у 2017. години, рачунато у текућим 

ценама, повећан је промет хране, пића и дувана за 7,2%, а у сталним ценама за 3,3%. 

Промет непрехрамбених производа, осим моторних горива, забележио је повећање у 

текућим ценама за 8,2%, а у сталним за 6,5% у односу на ниво промета ових група 

производа у истом периоду 2016. године. Повећање обима промета остварено је и код 

групе моторних горива у текућим ценама 9,2%, док је у сталним ценама остао 

непромењен у односу на ниво промета у истом периоду 2016. године. 
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Графикон 8. Индекси промета у трговини на мало у Републици Србији 

и АП Војводини, у сталним ценама, у односу на просек претходне год.
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Саобраћајна активност  

 

Према подацима РЗС, обим укупне саобраћајне активности у Р Србији у трећем  

кварталу 2017. године био је већи за 34% од просека 2016. године и већи за 12,1% од 

укупно оствареног обима саобраћајних услуга за 9 месеци 2017. године у односу на исти 

период 2016. године. У Р Србији у трећем кварталу 2017. године превезено је укупно 

7.709.000 тона робе што је за 2,5% више него у истом периоду 2016. године. Укупан 

превоз робе за девет месеци 2017. године износи 22.215.000 тона што је за 3,8% више у 

односу на девет месеци 2016. године. 

 

У железничком саобраћају у трећем кварталу превезено је 3.091.000 тона (мање 

за 1% у односу на трећи квартал 2016. године), у друмском саобраћају 2.809.000 тона 

(више за 0,3%), у цевоводном транспорту 1.405.000 тона или 1,3% више, у ваздушном 

1.710 тона или 1,4%  више у односу на исти период 2016. године. У првих девет месеци 

2017. године остварен је укупан превоз робе у железничком саобраћају од 9.213.000 тона 

или више за 6,6% у односу на исти период 2016. године, у друмском саобраћају 7.586.000 

тоне (више за  4,8%), цевоводном транспорту 4.372.000 тоне (више за 10 %) и ваздушном 

4.890 тона или 55,4% више него у првих девет месеци 2016. године. У саобраћају 

унутрашњим пловним путевима забележено је смањење превоза робе за 31,5%  у односу 

на првих девет месеци 2016. године. 

 

У АП Војводини у трећем  кварталу 2017. године превезено је 537.000 тоне робе 

што чини 19,1%  од укупно превезене робе у Р Србији у истом периоду. Oбим рада 

изражен у милионима тонских километара износио је 363 (у Р Србији 1323). Током 

трећег квартала 2017. године, у АП Војводини у градском саобраћају је превезено 

20.905.000 путника или 9% од укупног броја превезених путника у Р Србији у истом 

периоду. У друмском транспорту у трећем кварталу 2017. године у АП Војводини 

превезено је 5.473.000 путника или 44% од броја превезених путника у Р Србији у истом 

периоду. 

 

ИТ сектор 

 
ИТ индустрија постаје све доминантнија привредна грана и бележи 

најдинамичнији раст вредности извоза у сектору извоза услуга Р Србије. У Новом Саду 

који је град ИТ предузетништва и центар ИТ индустрије у Р Србији настале су  неке од 

највећих ИТ компанија у Србији. Међу 10 водећих ИТ компанија у Србији, прва 3-4 места 

заузимају компаније из Новог Сада: Schneider Elektric DMS NS који је настао 

удруживањем стручности наших професора са ФТН и светског капитала; А51 доо која је 

са својим пројект менаџмент пакетом  од фирме са двоје запослених, остварила приход 

од 12 милиона УСД и у року од 2 године повећала број запослених на 15 и чије производе 

купују чувене светске компаније, попут Дизнија и др. Међу водећим ИТ фирмама су и 

РТ-РК, који се бави развојем софтвера за ТВ и телекомуникације, затим Леви 9 и друге. 

 

Према подацима војвођанског ИКТ кластера, извозни приход само чланица 

кластера креће се око 200 милиона евра што је око трећине српског извоза ИТ. У Новом 

Саду има преко 250 компанија у којима је запослено 6.000 људи, што је скоро трећина 

свих запослених у ИТ у Р Србији. Број основаних компанија од 1993. до 2016. године је 

у сталном порасту. Такође, повећава се и број запослених као и приход остварен од 

извоза.  
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Спољнотрговинска размена 
 

У 2017. години укупна вредност спољнотрговинске размене Републике 

Србије износи 34,4 млрд. eвра, што је за 13,0% више у односу на  2016. годину. Укупан 

извоз Републике Србије је реализован у вредности 15,0 млрд. eвра (за 12,0% више у 

односу на извоз у 2016. години), док је укупан увоз реализован је у вредности 19,4 млрд. 

евра (13,8% више од реализованог увоза у 2016. години). Из размене Републике 

Србије са иностранством остварен је спољнотрговински дефицит у износу од 4,4 

млрд. евра, што представља раст за 20,2% више од забележеног дефицита у 2016. 

години. 
 

Табела 3. Кретање робне размене Републике Србије са иностранством 
*у мил. евра 

Извор података: Саопштење СТ 13, бр.25, РЗС РС 
 

У укупном извозу Републике Србије највише учествује Регион Војводине, док у 

укупном увозу највише учествује Београдски регион, као и у укупној 

спољнотрговинској размени Републике Србије. Дефицит из размене Београдског региона 

већи је од укупног дефицита  Републике Србије.   

 

  
 

Од укупно реализоване спољнотрговинске размене Републике Србије, 

војвођански привредници су реализовали 29,8%, при чему су у укупном извозу 

учествовали са 32,9%, а у укупном увозу са 27,4% (Графикон 10). 
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Графикон 9.  Извоз и увоз РС по 

регионима, у 2017. години

Увоз Извоз

26,5%

46,0%

32,9%

27,4%

24,6%

16,4%

15,9% 9,5%
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40%

60%

80%

100%

Учешће у укупном 

извозу Р.Србије

Учешће у укупном 

увозу Р.Србије

Графикон 10. Учешће појединих 

региона у укупном извозу и увозу РС

Регион Јужне и И. Србије
Регион Шумадије и З. Србије
Регион Војводине
Београдски регион

 2016. 2017. 

2017. 

2016. 

индекс 

Извоз 13.432,1 15.047,1 112,0 
Увоз 17.067,9 19.418,6 113,8 
Укупна робна размена 30.500,0 34.465,7 113,0 
Салдо робне размене -3.635,8 -4.371,5 120,2 
% покривености увоза извозом 78,7 77,5  
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У 2017. години, укупна вредност спољнотрговинске размене војвођанског 

региона износи 10,2 млрд. евра и већа је за 16,9% од остварене робне размене у  2016. 

години. Вредност извоза је 4,9 млрд. евра, што представља повећање од 14,8%, а 

вредност увоза износи 5,3 млрд. евра, што је за 19,0% више од реализованог увоза у 2016. 

године (Табела 4).  

 

Из робне размене Региона Војводине са иностранством забележен је 

спољнотрговински дефицит у износу од  375,4 мил. евра, што је, због већег раста увоза 

од раста извоза, за 129,2% више од забележеног дефицита у 2016. години. Истовремено, 

из истих разлога (већег раста увоза од раста извоза), забележено је смањење  

покривености увоза извозом са 96,3% на 93,0%. Дефицит робне размене Региона 

Војводине у укупном дефициту Републике Србије (који за 2017. годину износи 4,4 млрд. 

евра) учествује са 8,6% (Табела 4). 
 

Табела 4. Кретање робне размене Региона Војводине са иностранством 
                          *у мил. евра 

 

2016. 2017. 

2017. 

2016. 

међугод. стопа 

% учешћа 

Региона 

Извоз 4.312,7 4.949,8 14,8 32,9 

Увоз 4.476,5 5.325,2 19,0 27,4 

Укупна робна размена 8.789,2 10.275,0 16,9 29,8 

Салдо робне размене -163,8 -375,4 129,2 8,6 

% покривености увоза извозом 96,3 93,0   

Извор података: Саопштење СТ 13, бр.25, РЗС РС 
 

 На основу остварених резултата робне размене Региона Војводине у 2017. години, 

уочава се да су сви параметри робне размене премашили вредности из 2016. године и то:  

извоз је већи за 14,8% , увоз за 19,0% односно укупна робна размена са иностранством је 

већа за 16,9%. Међутим, због бржег темпа реализације увоза и негативни салдо размене 

је премашио вредност дефицита из 2016. године чак за 129,2% (Табела 4).  

 

Структура робне размене АП Војводине према економској намени производа  

 
Табела 5. Структура извоза и увоза према економској намени производа 

                                   *у мил.евра 

И З В О З  УВОЗ  

 
Вредност 

% 

учешћа 
индекс Вредност 

% 

учешћа 
индекс 

Енергија 274,9 5,6 141,0 1.344,6 25,2 124,5 

Интермедијарни 

производи 
1.609,8 32,5 124,8 1.846,9 34,7 118,9 

Капитални производи 1.099,4 22,2 127,1 889,3 16,7 114,9 

Трајни произв.за 

широку потрошњу 
255,2 5,2 130,0 69,1 1,3 119,6 

Нетрајни произв.за 

широку потрошњу 
1.195,1 24,1 103,5 528,1 9,9 116,4 

Некласификовано 515,4 10,4 84,2 647,2 12,2 116,1 

УКУПНО 4.949,8 100,0 114,8 5.325,2 100,0 119,0 

У структури извоза односно увоза у 2017. у односу на 2016. годину, према 

економској намени производа (по намени производа ЕУ), интермедијарни производи, 
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који доминирају по учешћу у структури и у укупном извозу (32,5%) и у укупном увозу 

(34,7%) бележе раст од 24,8% (извоз) односно 18,9% (увоз). Производи за широку 

потрошњу бележе раст од 30,0% (извоз)  односно 19,6% (увоз) међутим евидентан је 

знатно већи раст увоза нетрајних производа за широку потрошњу (за 16,4%) у односу на 

раст извоза (за 3,5%). Међугодишња стопа раста енергената је забележила  највећи раст 

јер је на страни извоза забележен раст од 41,0%, а на страни увоза раст је 24,5%.   

 

  Кретања у структури извоза и увоза и даље нису задовољавајућа јер се највише 

извозе интермедијарни производи, односно производи ниже фазе обраде. Такође и на 

страни увоза је највеће учешће интермедијарних производа  што указује на велики увоз 

полупроизвода, док се у Војводини врше дорадни послови, послови оплемењивања, 

послови обраде или лон-послови. Такође је неповољна наша увозна енергетска зависност 

јер увоз енергената чини преко ¼ укупног нашег увоза (25,2%).  

  
 

Структура робне размене АП Војводине са светом  

 

У 2017. години војвођански привредници су остварили најзначајнију робну 

размену са земљама Европске уније (62,9%), потом са осталим земљама (27,5%) и 

најмањи обим робне размене је остварен са земљама ЦЕФТА региона (9,6%).  

 

У оквиру укупне робне размене, најзначајнији извоз је остварен у Европску унију 

(69,8%), извоз у земље ЦЕФТА региона представља 16,7% извоза док извоз у остале 

земље представља 13,5% војвођанског извоза.  

 

На увозној страни, војвођански привредници су највише увозили из Европске 

уније и тај увоз представља 56,5% укупног увоза. Увоз из осталих земаља чини 40,5% 

укупног увоза, док увоз из земаља ЦЕФТА региона представља тек 3,0% укупног увоза.  

 

 

 

 

 

 

 

5,6%

32,5%

22,2%

5,2%

24,1%

10,4%

Графикон 11. Структура извоза 

АПВ према економској намени ЕУ

Енергија
Интермедијар. производи
Капитални производи
Трајни произв.за шир.потрошњу
Нетрајни произв.за широку потрошњу

25,2%

34,7%

16,7%

1,3%

9,9%

12,2%

Графикон 12. Структура увоза 

АПВ према економској намени 

ЕУ

Енергија
Интермедијар. производи
Капитални производи
Трајни произв.за шир.потрошњу
Нетрајни произв.за шир.потрошњу
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Табела 6. Структура  робне размене АП Војводине са светом 
                                     *у 000 евра 

  ЕУ 
% 

учешћа 

ЦЕФТА 

регион 
% учешћа 

Остале 

земље 

% 

учешћа 

Извоз    3.453.669 69,8     828 175 16,7 667.912 13,5 

Увоз     3.010.923 56,5        159 309 3,0 2.154.960 40,5 

Укупно   6.464.592 62,9 987.484 9,6 2.822.872 27,5 

Салдо  442.746   668.866   -1.487.048 396,1 

% покривености 

увоза извозом 
        114,7   519,9   31,0%   

 
 

У 2017. години војвођански привредници су извозили производе у 137 земаља. 

 

У оквиру реализованог укупног извоза, војвођански привредници су највише 

извезли у СР Немачку (13,1%) и једино извоз у ту земљу чини преко 10% укупног извоза 

док извоз у остале појединачне земље учествује са мање од по 10%.  Појединачан извоз 

у остале земље, које нису приказане у табели, учествује са мање од 2% у укупном извозу.  

 

 Извоз збирно, у првих петнаест земаља, чини 81,7% укупног извоза што указује 

на чињеницу да се у велики број земаља остварује вредносно врло мали извоз.   

 
 

 

27,8%

7,7%
-5,6%

1,6%
25,3%

21,0%

4,7%
16,1%

26,4% 22,8%

9,0%
2,6%

13,0%

48,9%

7,1%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

  0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

у
 е

в
р

и
м

а

Графикон 15. Међугодишња стопа извоза АПВ према најзначајнијим 

земљама

Извоз у 2017. Извоз у 2016. Међугод.стопа

ЕУ 3,0 

млрд. евра; 

56,5%

ЦЕФТА 

159,3 мил. 

евра; 3,0%

Остале 

земље 2,2 

млрд. евра; 

40,5%

Графикон 14. Структура увоза региона 

Војводине по групацијама земаља, у 2017. 

години

Укупан 

увоз АПВ

5,3 млрд. 

евра

ЕУ 3,5 

млрд. 

евра; 

69,8%

ЦЕФТА 

828,2 мил. 

евра; 

16,7%

Остале земље 

667,9 мил. евра; 

13,5%

Графикон 13. Структура извоза региона 

Војводине по групацијама земаља, у 2017. 

години

Укупан извоз 

АПВ

4,9 млрд. 

евра
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Табела 7. Структура  извоза АП Војводине у 2016. и 2017. години према најзначајнијим 

земљама 
*у 000 евра 

Р. бр. 
ЗЕМЉА 

ИЗВОЗА 

     у 2016. години 

Вредност 

извоза 

Учешће у 

укупном 

извозу 

ЗЕМЉА 

ИЗВОЗА 

у 2017. години 

Вредност 

извоза 

Учешће у 

укупном 

извозу 

1.    Немачка                     509.029  11,8% Немачка                     650.514 13,1% 

2. Румунија                    487.577  11,3% Б и Х         468.418 9,5% 

3.    Б и Х         434.901  10,1% Румунија                    460.634 9,3% 

4. Италија                     431.027  10,0% Италија                     437.926 8,8% 

5. Руска Ф.            254.252  5,9% Руска Ф.       318.693 6,4% 

6. Мађарска                    246.065 5,7% Мађарска                    297.857 6,0% 

7. Хрватска                    183.485  4,3% Хрватска                    192.075 3,9% 

8. Аустрија                    160.395 3,7% Аустрија                    186.194 3,8% 

9.    Р.Црна Гора         152.812  3,5% Бугарска                    183.961 3,7% 

10. Словенија                   150.028 3,5% Француска                   168.570 3,4% 

11. Бугарска                    145.542 3,4% Р. Црна Гора         166.541 3,4% 

12. Француска                   137.315 3,2% Словенија                   153.913 3,1% 

13.    Р.Македонија        127.476 3,0% Р. Македонија        144.059 2,9% 

14.    Чешка Р.             99.872 2,3% Холандија                   107.297 2,2% 

15. Словачка                    89.851 2,1% Чешка Р.           106.914 2,2% 

  

     У 2017. години једино је извоз у Румунију забележио смањење у односу на 2016. 

годину док је извоз  у остале приказане земље повећан. Највећи раст извоза је забележен 

у сарадњи са Холандијом (48,9%) и извоз у ту земљу у 2016. години није ни био у првих 

петнаест земаља. Као што се из табеле види, извоз у Немачку, Руску Ф, Мађарску, 

Аустрију, Бугарску и Француску је, у односу на 2016. годину, повећао своје учешће у 

укупном извозу АП Војводине, док је учешће извоза у остале приказане земље смањено.  

 

У 2017. години војвођански привредници су увозили производе из 159 земаља. 

 

У оквиру реализованог увоза у 2017. години, најзначајнији је увоз из Руске 

Федерације и он сам чини 16,8% укупног увоза АП Војводине (због увоза нафте и гаса). 

Увоз из Немачке чини 12,1% укупног увоза док остале земље, приказане у табели, 

учествују са мање од 10% у укупном увозу. Појединачан увоз из осталих земаља које 

нису приказане у табели учествује са мање од  2% у укупном увозу АП Војводине. Увоз 

збирно, у првих петнаест земаља, чини 79,6% укупног увоза, што указује на чињеницу 

да се у велики број земаља остварује вредносно врло мали увоз.   
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Графикон 16. Међугодишња стопа увоза АП Војводине из најзначајнијих 

земаља

Извоз у 2017. Извоз у 2016. Међугод.стопа
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Табела 8. Структура увоза АП Војводине у 2016. и 2017. години према најзначајнијим 

земљама 
                         *у 000 евра 

Р. бр. 

ЗЕМЉА 

УВОЗА 

у 2016. години 

Вредност 

увоза 

Учешће у 

укупном 

увозу 

ЗЕМЉА 

УВОЗА 

у 2017. години 

Вредност 

увоза 

Учешће у 

укупном 

увозу 

1. 
Руска  

федерација 

865.059 19,3% 
  Руска федерација            

892.471 16,8% 

2. Немачка                     519.082 11,6% Немачка                     645.321 12,1% 

3. Италија                     441.155 9,8% Италија                     501.766 9,4% 

4. Кина                        271.505 6,1% Ирак                        421.377 7,9% 

5. Мађарска                    197.259 4,4% Кина                        294.536 5,5% 

6. Аустрија                    179.347 4,0% Мађарска                    247.254 4,6% 

7. Ирак                        158 998 3,5% Аустрија                    203.645 3,8% 

8. Француска                   138.280 3,1% Румунија                    172.247 3,2% 

9. Румунија                    135.488 3,0% Француска                   148.334 2,8% 

10. Хрватска                    129.517 2,9% Хрватска                    137.030 2,6% 

11. Словенија                   112.632 2,5% Словенија                   122.259 2,3% 

12. Турска                      95.800 2,1% Турска                      119.752 2,2% 

13.   Б и Х         94.374 2,1%    Б и Х        114 699 2,2% 

14. Чешка Р.           94.243 2,1% Чешка Република             110.309 2,1% 

15. Пољска                     92.585 2,1% Пољска                     105.313 2,0% 

 

У 2017. години увоз из свих приказаних земаља је у односу на 2016. годину 

повећан, а највећи раст увоза је забележен у сарадњи са Ираком (165,0%). Као што се из 

табеле види, увоз из Немачке, Ирака, Мађарске, Румуније, Турске и Босне и Херцеговине 

је, у односу на 2016.годину, повећао своје учешће у укупном увозу АП Војводине, док је 

учешће увоза из осталих приказаних земаља смањено. 

 

И у 2017. години робна размена АП Војводине са иностранством је резултирала 

негативним салдом размене, који је забележио вредност од  375,4 милиона евра.  

 

У односу на 2016. годину, због већег раста увоза од раста извоза, дефицит је више 

него дуплиран односно повећан је по међугодишњој стопи од 129,2% (раст извоза је 14,8% 

а увоза 19,0%). Из истих разлога, покривеност увоза извозом је смањена и то са 96,3%  

на 93,0%.   

 

Дефицит из размене АП Војводине са иностранством представља 8,6% укупног 

дефицита Републике Србије.  

 

     У оквиру најзначајнијих петнаест земаља по вредности оствареног извоза, из 

размене је  остварен  дефицит у размени са Руском Федерацијом (573,8 мил. евра), 

Италијом (63,8 мил. евра), Аустријом (17,5 мил. евра) и са Чешком Републиком (3,4 мил. 

евра) док се из размене са осталим земљама  бележи наш суфицит. Највећи суфицит из 

размене остварен је са Босном и Херцеговином (353,7 мил. евра). Највећи дефицит 

забележен је из размене са Руском Федерацијом (573,8 мил. евра), већи од укупног 

војвођанског дефицита.  
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Структура производа у размени са иностранством је годинама врло слична. 

 

Наиме, мали број производа има значајније учешћe односно велики је број 

производа који имају учешће испод 1%  како на извозној тако и на увозној страни. 

 
Табела 9. Биланс робне размене АП Војводине – према земљама 

       *у 000 евра 

ЗЕМЉА ИЗВОЗА  Извоз Увоз Салдо 

Немачка                      650.514  645.321 5.193 

Босна и Херцеговина          468.418  114.699 353.719 

Румунија                     460.634  172.247 288.387 

Италија                      437.926  501.766 -63.840 

Руска федерација             318.693  892.471 -573.778 

Мађарска                     297.857  247.254 50.603 

Хрватска                     192.075  137.030 55.045 

Аустрија                     186.194  203.645 -17.451 

Бугарска                     183.961  49.515 134.446 

Француска                    168.570  148.334 20.236 

Република Црна Гора          166.541  7.756 158.785 

Словенија                    153.913  122.259 31.654 

Република Македонија         144.059  32.786 111.273 

Холандија                    107.297  89.070 18.227 

Чешка Република              106.914  110.309 -3.395 

 

У 2017. години најзначајнији извозни производи су сетови проводника за паљење 

са учешћем од 5,6% у укупном извозу и кукуруз који чини 3,9% укупног извоза. Извоз 

осталих лекова за малопродају има појединачно учешће 2,5% и извоз циркулационих 

пумпи за грејне системе чини 2,1% укупног извоза АП Војводине. Извоз приказаних 

десет производа чини 23,5% укупног извоза.  

 

Укупно, само 18 (осамнаест) производа има појединачно учешће изнад 1% у 

укупном извозу Војводине и они чине 32,2% извоза Војводине. 

 
Табела 10. Структура извоза АП Војводине – по производима 

                       *у  000 евра 
Ред.бр. НАЗИВ ПРОИЗВОДА Вредност % учешћа 

1. Сетови проводника за паљење, ост. сетови за возила   276.211 5,6 

2. Кукуруз, осим семенског                                191.408 3,9 

3. Остали лекови, за малопродају                          125.927 2,5 

4. Циркулационе пумпе за грејне системе и слично         101.544 2,1 

5. Делови и прибор за моторна возила(8701-8705), остало   93.318 1,9 

6. Гасна уља, за остале сврхе, С=<0,001%,без биодизела    88.239 1,8 

7. Полиетилен,густине>=0,94,у примарним облицима  76.467 1,5 

8. Шећер бели, у чврстом стању                           76.084 1,5 

9. Делови за седишта,од осталих материјала               74.356  1,5 

10. Бутумен од нафте                                      61.862 1,2 

11. Остали производи 3.784.334  76,5 
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На увозној страни у 2017. години само увоз нафте и уља од битуменозних 

минерала има учешће преко 15% (учешће 15,5% у вредности од 826,5 мил. евра). Гас 

природни у гасовитом стању чини 7,4% увоза, неразврстана роба по ЦТ– на складиштењу 

чини 5,8% увоза, увоз неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони чини 2,8% и увоз 

жице од рафинисаног бакра чини 1,1% укупног увоза. Увоз наведених 5 (пет) производа 

са учешћем већим од 1% чини 32,6% укупног увоза. Остали производи који се увозе 

(67,4% увоза) имају појединачно учешће мање од 1%.   

 
Табела 11. Структура увоза АП Војводине – по производима 

                 *у 000 евра 

Редни 

број 
НАЗИВ ПРОИЗВОДА Вредност % учешћа 

1.   Нафта и уља од битуменозних минерала,сирова          826.464 15,5 

2. Гас природни у гасовитом стању                       395.361 7,4 

3. Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу          310.761 5,8 

4. Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони         148.160 2,8 

5.   Жица од рафинисаног бакра, попречног пресека>6мм  56.764 1,1 

6. Делови изолациони, од пластичне масе                   48.903 0,9 

7. Остали проводници, остали, за напон до 80В              40.360 0,8 

8. Делови за машине из тр. бр. 8501 и 8502,остало        39.476 0,7 

9. Производи остали, од пластичних маса,остало            39.331 0,7 

10.   Аутомобили, дизел, >1500- 500цм3, употребљавани         37.673 0,7 

11. Остали производи 3.381.939  63,5 
 

 

5,6%

3,9%

2,5%

2,1%

1,9%

1,8%

1,5%

1,5%

1,5%

1,2% 1,2%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

1,0%

1,0%

1,0%67,8%

Графикон 17. Структура извоза АП Војводине у 2017. години 

- по производима са учешћем до 1% 

Сетови проводника за паљење

Кукуруз,осим семенског                

Ост.лекови,за малопродају             

Циркулац.пумпе за грејне системе

Дел. и приб.за моторна возила

Гасна уља, без биодизела

Полиетилен,  прим.облицима

Шећер бели,у чврстом стању                   

Дел. за седишта,од ост.материјала 

Бутумен од нафте

Отпорници греј.електрични

Цеви и црева,крути,од  пласт.маса

Уље од сунцокрета,шафранике

Ост. проводници

Пропен(пропилен)                                 

Опрема за дијализу 

Ост. хула-хоп чарапе,самодрж.

Дел.за произв.из тр.бр.8414

Остали производи
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У структури извоза АП Војводине у 2017. години, посматрано по КД секторима и 

областима, доминирају производи сектора прерађивачка индустрија који чине 83,5% 

укупног извоза, учешће сектора трговина на велико и мало и поправка моторних возила 

представља 10,3% укупног извоза, а сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство чини 

2,8% извооза АП Војводине. Остали сектори појединачно учествују са 2% и мање од  2,0% 

у укупном извозу АП Војводине.  

 
Табела 12. Структура извоза по КД секторима и областима 

                                                 *у 000 евра  

Структура ИЗВОЗА Вредност % учешћа 
Прерађивачка индустрија 4.132.476 83,5 

- Производња прехрамбених производа  

- Производња моторних возила и приколица 

- Производња производа од гуме и пластике 

- Производња електричне опреме  

- Производња кокса и деривата нафте  

- Производња хемикалија и хемијских производа                                       

703.361 

488.114 

386.665 

323.049 

318.268 

278.611 

17,0 

11,8 

9,4 

7,8 

7,7 

6,7 

Трговина на велико и мало и поправка моторних 

возила 

511.526 

 

10,3 

- Трговина на велико, осим трговине моторним 

возилима   

- Трговина на мало, осим трговине моторним возилима            

- Трговина на велико и мало, и поправка моторних 

возила            

493.789 

 

9.171 

 

8.567 

96,5 

 

1,8 

 

1,7 
Пољопривреда, шумарство и рибарство 141.037 2,8 

- Пољопривредна производња, лов и услужне 

делатности  

- Шумарство и сеча дрвећа    

- Рибарство и аквакултуре                                      

137.339 

 

2.695 

1.003 

97,4 

 

1,9 

0,7 

Остали КД сектори, области и гране делатности 164.717  3,3 

 

15,5%

7,4%

5,8%

2,8%

1,1%

67,4%

Графикон 18. Структура увоза АП Војводине у 2017. години  

- по производима са учешћем до  1%

Нафта и уља од 

битуменоз.минерала,сирова

Гас природни у гасовит.стању

Неразврстана роба по ЦТ-роба 

на складиштењу

Неразврстана роба по ЦТ-роба 

у слободној зони

Жица од рафинисаног 

бакра,попречног пресека>6мм

Остали производи
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У структури увоза АП Војводине у 2017. години, посматрано по КД секторима и 

областима, доминирају производи сектора прерађивачка индустрија који чине 63,5% 

укупног увоза, учешће сектора трговина на велико и мало и поправка моторних возила 

чини 23,1% укупног увоза, сектор снабдевање електричном енергијом, гасом и паром 

представља 7,4% укупног увоза, а сектор пољопривреда, шумарство и рибарство чини 

1,8% увооза АП Војводине. Остали сектори појединачно учествују са  мање од  1,8% у 

укупном увозу АП Војводине.  

 
Табела 13. Структура увоза по КД секторима и областима 

                                                                                                                                                                                     *у 000 евра 

Структура УВОЗА Вредност % учешћа 
Прерађивачка индустрија 3.378.971 63,5 

- Производња кокса и деривата нафте  

- Производња моторних возила и приколица 

- Производња производа од гуме и пластике 

- Производња прехрамбених производа 

- Производња електричне опреме  

912.558 

345.341 

310.041 

275.720 

255.210 

27,0 

10,2 

9,2 

8,2 

7,6 

Трговина на велико и мало и поправка моторних 

возила 

1.230.801 23,1 

- Трговина на велико, осим трговине моторним 

возилима   

- Трговина на велико и мало, и поправка 

моторних возила            

- Трговина на мало, осим трговине моторним 

возилима            

992.686 

 

142.679 

 

95.437 

80,7 

 

11,6 

 

7,8 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и 

паром        
396.036 7,4 

- Снабдевање електричном енергијом, гасом 

и паром            

396.036 100,0 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 97.846 1,8 
- Пољопривредна производња, лов и услужне 

делатности  

- Рибарство и аквакултуре                                      

- Шумарство и сеча дрвећа    

92.264 

 

5.350 

232 

94,3 

 

5,5 

0,2 

 Остали КД сектори, области и гране делатности 617.574 11,6 

 

83,5%

10,3%
2,8% 3,3%

Графикон 19. Структура извоза АП Војводине 

по КД секторима у 2017. години

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила

Пољопривреда, шумарство и 

рибарство

Остали КД сектори и области 

делатности
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У оквиру извоза Војводине, разврстаног по секторима и одсецима СМТК,  

уочава се да је највећи извоз забележен у сектору машине и транспортни уређаји, у 

вредности од 1.216,1 мил. евра и учествује у укупном извозу са 26,7%. Извоз сектора 

хране и живе животиње је реализован у износу од 829,9 мил. евра и представља 18,2% 

укупног војвођанског извоза. Учешће преко 10% у укупном војвођанском извозу је 

забележено у извозу сектора хемијски и сл.производи који чини 15,0% (реализован у 

вредности од 682,9 мил. евра), потом извоз сектора израђени производи сврстани по 

материјалу представља 13,6% укупног извоза. разни готови производи чини 13,0% 

укупног извоза. Остали сектори учествују са мање од 10% у структури извоза.  

 

 У структури увоза, разврстаног по секторима и одсецима СМТК, уочава се 

доминантно учешће сектора минералних горива и мазива са учешћем од 25,3% у 

укупном увозу. Сектор машине и транспортни уређаји чине 22,4% увоза, а израђени 

производи уествују са 18,8%. Учешће производа из сектора хемијски и слични 

производи чини 11,4% увоза. Oстали увозни производи разврстани по секторима и 

одсецима СМТК класификације имају појединачно учешће испод 10%.   

 
Табела 14. Структура извоза и увоза Војводине по секторима и одсецима СМТК 

        *у 000 евра 

Сектори и одсеци СМТК 
ИЗВОЗ 

ВОЈВОДИНЕ 

Учешће 

у укупном 

Војводине 

УВОЗ 

ВОЈВОДИНЕ 

Учешће 

у укупном 

Војводине 
Храна и живе животиње                        889.685 18,0%  257.441 4,8% 

Пића и дуван                                  91.651 1,8%  36.230  0,7% 

Сирове материје, нејестиве  170.698 3,4%  148.049 2,8% 

Минерална горива, мазива и сл.  275.293 5,6% 1.345.772 25,3% 

Животињ.и биљна уља, масти и воск  129.477 2,6%  18.560 0,4% 

Хемијски и сл. производи  736.883 14,9%  593.178 11,1% 

Израђени произ.сврстани по материј  674.993 13,6%  992.306 18,6% 

Машине и транспортни уређаји                 1.330.716 26,9% 1 202.146 22,6% 

Разни готови производи                        639.770 12,9%  267.278  5,0% 

Производи непоменути у  СМТК        10.589 0,2%  464.231 8,7% 

 
 

63,5%

23,1%

7,4%

1,8%
11,6%

Графикон 20. Структура увоза АП Војводине 

по КД секторима у 2017. години

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила

Снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром       

Пољопривреда, шумарство и 

рибарство

Остали КД сектори и  области 

делатности
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У укупно реализованоj робној размени АП Војводине са иностранством у 2017. 

години доминира робна размена Јужнобачког управног округа. Наиме, привредници 

наведеног округа су извезли преко 1/3 (34,0%) укупног војвођанског извоза (Табела 16). 

 
Табела 15. Структура извоза АП Војводине – по окрузима 

                                    *у 000 евра 

НАЗИВ ОКРУГА Вредност извоза 
Учешће у укупном 

АПВ 

   Јужнобачки управни округ 1.684.102 34,0% 

   Сремски управни округ 1.209.676 24,4% 

   Јужнобанатски управни округ 603.443 12,2% 

   Севернобачки управни округ 491.772 9,9% 

   Севернобанатски управни округ 385.465 7,8% 

Западнобачки управни округ 287.215 5,8% 

   Средњобанатски управни округ 288.079  5,8% 

УКУПНО АП ВОЈВОДИНА  4.949.752 100,0% 

 

 
Табела 16. Структура увоза  АП Војводине – по окрузима 

                                *у 000 евра 

НАЗИВ ОКРУГА Вредност извоза 
Учешће у укупном 

АПВ 

Јужнобачки управни округ 2.646.680 49,7% 

Сремски управни округ 1.124.154 21,1% 

Севернобачки управни округ 485.952  9,1% 

Јужнобанатски управни округ 376.959 7,1% 

Средњебанатски управни округ 255.006 4,8% 

Севернобанатски управни округ 232.130  4,4% 

Западнобачки управни округ 204.308  3,8% 

УКУПНО АП ВОЈВОДИНА  5.325.189 100,0% 

 

18,0%

5,6% 13,6%

26,9%

12,9%

0,2%4,8%

25,3%
18,6% 22,6%

5,0%

8,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Графикон 21. Извоз и увоз АП Војводине у 2017.години

по секторима и одсецима СМТК

Учешће у ук.извозу АП Војводине Учешће у ук.увозу АП Војводине
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Истовремено, увоз привредника наведеног округа представља скоро 1/2  (49,7%) 

укупног војвођанског увоза. У оквиру округа најзначајнију робну размену реализују 

привредници из општине Нови Сад, који чини 63,3% извоза округа односно 86,3% увоза 

округа. Привредници из општине Бачка Паланка учествују у извозу округа са 14,5%,  док 

у увозу чине 5,8%.  

 

 Привредници Сремског управног округа такође остварују значајну 

спољнотрговинску размену и учествују са скоро ¼ (24,4%) у извозу Војводине и преко 

1/5 (21,1%) у увозу АП Војводине. У оквиру наведеног округа, највише извозе 

привредници из општине Инђија (28,2%) и из општине Стара Пазова (21,9%), док 

највише увозе привредници из општине Стара Пазова (28,0%) и из општине Инђија 

(23,2%).  

 

На извозној страни истичу се и  привредници Јужнобанатског управног округа, са 

учешћем у укупном извозу преко 10% (12,2%) што је у оквиру округа остварено 

захваљујући извозу привредника општине Панчево (43,0%) и општине Вршац (42,3%). 

  

Остали окрузи појединачно учествују са мање од 10% у укупном извозу АП 

Војводине. На увозној страни привредници из свих осталих округа (сем наведених 

Јужнобачког и Сремског управног округа) имају појединачно учешће испод 10% у  

укупном увозу АП Војводине.  

 

Угоститељство и туризам 
 

Према подацима Републичког завода за статистику, у Региону Војводине за 2017. 

годину укупан број долазака туриста повећан је за 11,2% у односу на исти период 

2016. године. Од тога, број долазака домаћих туриста повећан је за 10,5%, док је број 

долазака страних туриста повећан за 12,1%.  
 

Војводину је 2017. године посетило укупно 496.625 туриста (и домаћих и 

страних), при чему су домаћи туристи чинили 54,18%, док страни 45,828 укупних 

долазака туриста у Војводину. 
 

У датом броју долазака туриста, Војводина је учествовала са 16% у укупним 

доласцима туриста у Републику Србију у 2017. години и то са 16,9% у доласцима 

домаћих, односно са 15,2% у доласцима страних туриста (на нивоу Републике Србије, 

евидентирано је укупно 3.085.866 долазака туриста, од чега 1.588.693 домаћих и 

1.497.173 страних). 

 

243.439 269.025

203.053
227.600

2016. година 2017. година

Графикон 22. Доласци туриста у 

Војводину

Страни 

туристи

Домаћи 

туристи

496,625

446,492

660.016 684.394

463.907 475.451

2016. година 2017. година

Графикон 23. Ноћења туриста у Војводини

Страни 

туристи

Домаћи 

туристи

1.159.845
1.123.923
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У 2017. години, у Војводини је број регистрованих ноћења туриста повећан за 

3,2% у односу на исти период претходне године. Од тога, број ноћења домаћих туриста 

повећан је за 3,7%, а број ноћења страних туриста за 2,5% у односу на 2016. годину.  

 

У Војводини је у току 2017. године регистровано укупно 1.159.845 ноћења 

туриста (и домаћих и страних), при чему су домаћи туристи учествовали са 59%, док 

страни са 41% у укупним ноћењима на нивоу Војводине. 

 

Са датим бројем регистрованих ноћења, Војводина је учествовала са 13,9% у 

укупним ноћењима туриста у Републици Србији у првих дванаест месеци текуће године, 

и то са 13% у ноћењима домаћих, односно са 15,9% у ноћењима страних туриста (на 

нивоу Републике Србије је евидентирано укупно 8.325.144 ноћења, од чега 5.150.017 

домаћих туриста и 3.175.127 страних). 

 

 
 

У 2017. години од изабраних туристичких места на нивоу Војводине, мерено 

бројем долазака туриста, и домаћи и страни туристи највише су боравили у Новом Саду 
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Графикон 24. Доласци туриста у 

Војводину по изабраним 

туристичким местима

2016. година 2017. година
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Графикон 25. Ноћења туриста у 

Војводини по изабраним туристичким 

местима, у 2016. и 2017. години

2016. година 2017. година

У децембру 2017. године, укупан 

број долазака туриста у Војводину био је 

36.202, што је за 9,5% више него у децембру 

2016. године, односно за 7% мање него у 

претходном месецу ове године. 

 

Домаћи туристи чинили су 21.054 

долазака, што је за 15% више,  док страни 

15.148, односно 2,5% више него у децембру 

2016. године.  

У децембру 2017. године, укупан 

број ноћења туриста у Војводини био је 

79.221, што је за 7,3% више него у 

децембру 2016. године, односно за 13% 

мање него у претходном месецу. 

 

Домаћи туристи чинили су 49.808 

или 62,9% укупних ноћења, док страни 

29.413 или 37,1%, што је 11,2% више, 

односно 1,3% више него у новембру 2016. 

године.  
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и градским насељима Новог Сада, што је резултат препознавања Новог Сада као city 

break дестинације и места одржавања значајних манифестација, од којих је EXIT 

фестивал најистакнутија. 

 

Највећи раст броја долазака туриста, у посматраном периоду у односу на исти 

период претходне године, остварила је Бања Врдник од 22,1% (раст долазака домаћих 

туриста од 19,2% и страних туриста од чак 38,6%), пре свега због квалитета туристичке 

понуде и смештајних капацитета. Највећи пад броја долазака туриста забележен је у 

Бањи Русанда (-31,9%). 

 

У 2017. години од изабраних туристичких места на нивоу Војводине, мерено 

бројем ноћења туриста, и домаћи и страни туристи највише су боравили у Новом Саду 

и градским насељима Новог Сада, што је случај и са долском туриста. 

 

Највећи раст броја ноћења туриста, у посматраном периоду у односу на исти 

период прошле године, остварио је град Сомбор од 10,3% (раст ноћења домаћих туриста 

од 14,1% и раст ноћења страних туриста од 3,1%). Највећи пад броја ноћења туриста 

забележен је у Бањи Русанда (-24,3%). 

 

Посматрано на нивоу целе земље, у поређењу са земљама из којих долазе страни 

туристи, у 2017. години највећи број долазака и ноћења страних туриста забележили 

су туристи из Босне и Херцеговине (108.058 долазака, што је за 7,4% више него у истом 

периоду претходне године, односно 234.758 ноћења, што је за 5,3% више него у истом 

периоду претходне године). Из групе ваневропских земаља, у истом периоду, највећи 

број долазака у Републику Србију забележили су туристи из Кине, док је највећи број 

ноћења остварен од стране туриста из Израела. 

 

У првих  једанаест месеци 2017. године, девизни прилив од туризма у 

Републици Србији био је у порасту за 14% изражено у еврима (1.072 милиона евра) и за 

16,4% у УС доларима (1.217 милиона УС долара), у односу на исти период прошле 

године. У истом периоду, девизни одлив од туризма у Републици Србији порастао је 

за 12,5% изражено у еврима (1.102 милиона евра) и за 14,4% у USD (1.248 милиона 

USD), у односу на исти период 2016. године. 

 

Просечна нето зарада у Војводини у сектору делатности „Услуге смештаја и 

исхране“, у децембру  2017. године износила је 28.622 динара и за 4,7% је мања од 

исплаћене просечне нето зараде у датом сектору у истом месецу 2016. године.  
 

 

Зараде 
 

У  2017. години, просечна месечна нето зарада исплаћена у Р Србији износи 47.893 

динара и у односу на  2016. годину номинално је већа за 3,9%, док  је реално  већа за 

0,9%. 

 

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у Војводини, у 2017. години, 

износи 46.215 динара и у односу на 2016. годину номинално је већа за 3,5%, док је 

реално већа за 0,2%.  
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Упоредни преглед просечне исплаћене нето зараде у Републици Србији и 

Војводини, у 2017. години у односу на 2016. годину, као и номиналне и реалне стопе 

раста/пада у односу на претходну годину, приказан је у табели. 
 

Табела 17. Преглед просечних нето зарада у Р Србији и АП Војводини 

Зараде без пореза и 

доприноса 
2016. година 2017. година међугодишња стопа 

Република Србија 46.097 47.893 103,9% 

АП Војводина  44.646 46.215 103,5% 

 

  

 
 

Просечне месечне нето зараде, исплаћене у 2017. години, забележиле су 

номинални раст у односу на зараде исплаћене у 2016. години, како на нивоу целе земље, 

тако и на нивоу сваког региона појединачно посматрано. Највећи раст је забележен у 

Региону Шумадије и З. Србије (4,5%) а најмањи у Региону Војводине (3,5%).  

5
7

.7
1

7

4
4

.6
4

6

3
8

.3
1

5

3
9

.9
5

9

6
0

.1
4

2

4
6

.2
1

5 4
0

.0
2

4

4
1

.4
0

2

46.097

47.893

Београдски регион Регион Војводине Регион Шумадије и З. 

Србије

Регион Јужне и И. Србије

Графикон 27. Просечне нето зараде по регионима у односу на просек 

РС

Просечна нето зарада  2016. Просечна нето зарада 2017.

Просек РС  2016. Просек РС  2017.

Табела 18. Номиналне и реалне стопе 

раста просечне нето зараде у РС и Војводини 

 

 Номинална 

стопа 

Реална 

стопа 

𝟐𝟎𝟏𝟕

𝟐𝟎𝟏𝟔
 

 𝟐𝟎𝟏𝟕

 𝟐𝟎𝟏𝟔
 

Република 

Србија 
3,9 0,9 

Регион 

Војводине 
3,5  0,2 

 

46.097

44.646

47.893

46.215

Р.Србија АП Војводина

Графикон 26. Упоредни преглед 

просечне зараде без пореза и 

доприноса у РС и Војводини

2016. 2017.



29 

 

  

Раст зарада исплаћених у децембру у односу на новембар 2017. године , резултат је 

пре свега динамике исплате. Наиме, традиционално се крајем децембра због 

новогодишњих и божићних празника исплаћују зараде које би иначе биле исплаћене 

почетком  јануара. Поред тога, крајем године се врше и исплате заосталих зарада, као и 

годишњих и кварталних бонуса, што је такође утицало на раст зарада исплаћених у 

децембру 2017. године.   
 

Табела 19. Просечне месечне нето зараде у Републици Србији и Војводини 

 

Зараде без пореза и 

доприноса  
децембар 2016. децембар 2017. међугодишња стопа 

Република Србија 53.456 54.344 101,7% 

АП Војводина  53.494 54.926 102,7% 

 

 

 
 

 У децембру 2017. године највећа нето зарада је исплаћена у Београдском региону 

и номинално је већа   за 25,5% од просечне нето зараде исплаћене на нивоу целе земље у 

истом месецу. Регион Војводине се налази на другом месту са просечном децембарском 

зарадом која је за 1,1% номинално већа од исплаћене на нивоу целе земље али је 

истовремено за 19,5% номинално мања од исплаћене у Београдком региону у истом 

месецу. 

 

У преостала два региона регистрована је просечна децембарска нето зарада која 

је испод нивоа републичког просека у истом месецу. 

68.207

54.926

54.344

44.444

44.344

Београдски регион

Регион Војводине

Р.Србија

Регион Шумадије и З.Србије

Регион Јужне и И.Србије 

Графикон 28. Просечна нето зарада у децембру по регионима 

у односу на просек РС

У децембру 2017. године, просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у 

Републици Србији  износи  54.344 динара што је  номинално и реално већа за 14,2% у 

односу на зараду исплаћену у новембру 2017. године,  док је у односу на зараду исплаћену у 

децембру 2016. године за 1,7% номинално већа а реално  за 1,3% мања.

У децембру 2017. године, просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена по 

запосленом  на нивоу Војводине износи 54.926  динара, што је номинално и реално за 18,9%   

више односу на новембар  2017. године, док је у односу на зараду исплаћену у децембру 2016. 

године номинално за 2,7% више а реално за 0,4% мање. 
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У 2017. години, као и у 2016. години, уочава се да су у Јужнобачком и 

Јужнобанатском округу регистроване зараде изнад просека, што је у складу са 

натпросечним привредним потенцијалима наведених округа. Прецизније, у посматраној 

години на нивоу Јужнобачког округа, натпросечне нето зараде бележе општине Нови 

Сад, Бачка Паланка и Беочин, док су у Јужнобанатском округу, то општине Вршац и 

Панчево са знатно већим просечним зарадама у односу на остале општине наведеног 

округа. 

 

У осталим окрузима Региона Војводине, у 2017. години као и претходне године, 

регистроване су зараде испод просека целог региона у истом периоду. 

 

Најмању просечну исплаћену месечну зараду, бележи Западнобачки округ и 

општина Сомбор у оквиру посматраног округа.  
 

 

Просечна месечна нето зарада   

по запосленом  

у 2017. години 

 
 

Просек Региона 

Војводине у 2017. 

46.215 

  47.708 

  39.562 

  41.767 

  43.606 

  42.619 

  50.810 

  43.099 



31 

 

 
Посматрано по секторима делатности, у 2017. години на нивоу Војводине 

највиша просечна нето зарада  је исплаћена  у сектору рударства (116.293 динара), и 

која је за више од два пута већа од просечне нето зараде исплаћене на нивоу целог 

региона у 2017. години. Натпросечне нето зараде су исплаћене и у сектору стручних, 

научних и техничких делатности, финансијских делатности и делатности 

осигурања, информисања и комуникације, снабдевања електричном енергијом, 

гасом, потом у сектору прерађивачке индустрије, у сектору пословање 

некретнинама и државне управе и одбране. У осталим секторима,  регистроване зараде 

су испод регионалног просека. Најнижа просечна нето зарада на нивоу Војводине, 

исплаћена у 2017. години, регистрована је у сектору услуге смештаја и исхране (26.830 

динара). 

 

У односу на исплаћене зараде у 2016. године, уочава се номинални раст просечне 

нето зарада у 2017. године у готово свим секторима осим у сектору рударство (0,9% 

нижа), пословање некретнинама (3,6% нижа) и у сектору стручних, научних  и техничких 

делатности (5,4% нижа).   
 

 
 

50.810

47.708

46.215

43.606

43.099

42.619

41.767

39.562

јужнобачка област

Јужнобанатска област

ПРОСЕК АП Војводине

Севернобачка област 

Средњобанатска област

Сремска област

Севернобанатска област 

Западнобачка област

Графикон 29. Просечна нето зарада по областима Војводине у односу на просек АП 

Војводине,  у 2017. години

Јужнобачка област

116.293

91.749

81.259

76.533

74.747

48.106

48.092

47.817

46.215

43.802

43.464

42.619

41.431

41.379

40.826

40.630

36.664

34.649

30.710

26.830

Рударство

Стручне, научне и техничке делатности

Финансијске делатности и делатност осигурања

Информисање и комуникације

Снабдевање електричном енергијом, гасом, …

Прерађивачка индустрија

Пoсловање некретнинама

Државна управа и одбрана; обавезно социјално …

УКУПНО АП ВОЈВОДИНА

Пољопривреда, шумарство и рибарство

Снабдевање водом; управљање отпадним …

Грађевинарство

Здравствена и социјална заштита

Административне и помоћне услужне делатности

Образовање

Саобраћај и складиштење

Уметност; забава и рекреација

Трговина на велико и трговина на мало; …

Остале услужне делатности

Услуге смештаја и исхране

Графикон 30. Просечна нето зарада у Војводини по секторима 

делатности у односу на просек Војводине у 2017. години
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Кретање цена и инфлација 
 

Потрошачке цене производа и услуга личне потрошње у 2017. години, у односу 

на просечан ниво цена у 2016. години, више су за 3,0%.  

 

Ниво цена у децембру месецу 2017. годинеу у односу на цене у претходном 

месецу,  у просеку су остале на истом нивоу. Промене цена појединих производа у односу 

на новембар биле су резултат пре свега уобичајених сезонских кретања – појефтињења 

свежег воћа и меса и поскупљења свежег поврћа и дрва за огрев. 

 

У односу на просечан ниво цена за 2016. годину, потрошачке цене робе и услуга 

у децембру повећане су за 3,3%. Инфлација, мерена растом потрошачких цена производа 

и услуга, у децембру месецу 2017.године забележила је међугодишњу стопу раста од 

3,0%.  
 

 

 

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према 

намени потрошње, у децембру 2017. године, у односу на исти месец претходне године, 

забележен је просечан раст свих цена роба за 3,3 % и услуга за 2,0 %.  
 

Табела 20. Допринос децембарској стопи инфлације 

Посматрано по главним групама 

производа и услуга класификованих 

према намени потрошње, у децембру 

2017. године у односу на исти месец 

претходне године раст цена забележен је 

у групама: алкохолна пића и дуван 

(6,7%), комуникације (5,3%), храна и 

безалкохолна пића (4,2%), рекреација и 

култура (3,8%), стан, вода, електрична 

енергија, гас и друга горива (2,2%), 

транспорт (1,8%), здравство (1,6%), 

намештај, покућство и текуће одржавање 

стана (1,5%), ресторани и хотели (1,7%), 

образовање (0,7%) и остала роба и услуге 

(1,1%). 
  

Групе 

производа и услуга 
у % 

Укупно 3,0 

Алкохолна пића и дуван   6,7 

Комуникације  5,3 

 Храна и безалкохолна пића 4,2 

Рекреација и култура 3,8 

Стан, вода, ел. енергија,  гас 2,2 

Транспорт 1,8 

Здравство 1,6 

Намештај, покућство,.... 1,5 

Ресторани и хотели 1,7 

Образовање 0,7 

Остала роба и услуге 1,1 

2,4

1,5

0,6 0,4
0,7

0,3

1,2 1,2
0,6

1,5 1,5 1,6

2,4

3,2
3,6

4,0
3,5 3,6

3,2

2,5

3,2
2,8 2,8 3,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Графикон 31. Стопа инфлације, мерена међугодишњим кретањем 

потрошачких цена
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Пад цена, посматрано међугодишње, забележен је једино код цена одеће и обуће, 

и то по стопи 1,4%. У посматраној групи, највећи пад забележиле су цене одевних 

предмета (-2,1%). 
 

 
 

 

 

Током 2017. године, међугодишња инфлација кретала се у границама дозвољеног 

одступања од циља и у децембру је била на таргетираних 3,0%. На међугодишњем нивоу, 

базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, алкохола и 

цигарета) износила је 1,3%, што је њен најнижи ниво откада се индекс потрошачких цена 

користи као мера инфлације. Показатељ базне инфлације указује на то да су узроци раста 

укупне инфлације почетком године били раст цена хране и енергије. 

 

Највећи допринос међугодишњој стопи инфлације (ИПЦ) у децембру месецу 

2017. године потекао је од раста цена непрерађене хране за 1,0 п.п.(процентни поен), 

раста цена индустријских производа за 0,6 п.п, цена енергије за 0,6п.п, цена услуга за 

0,5п.п. и цена прерађене хране за 0,4п.п.  

 

Негативни ефекти суше на кретање цена хране и укупну инфлацију су мањи од 

очекиваних 

 

Извори раста инфлације у 2017. години потичу од раста цена нафте и моторних 

горива, као и значајног повећања цена дувана и цигарета, поврћа и воћа и поскупљења 

услуга мобилне телефоније.  
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Графикон 32. Стопе раста основних група потрошачких цена у 

односу на стопу инфлације, децембар 2017/децембар 2016.године



34 

 

 

 

 

Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће 

и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 одсто ± 1,5 

процентних поена, при чему би од јануара 2018. године требало да буде у паду, због 

високе базе код цена нафтних деривата и других производа који су једнократно 

поскупели почетком 2017. године. У супротном смеру деловаће очекивани раст домаће 

тражње.  

 

Посматрано на средњи рок, према пројекцији НБС међугодишња инфлација ће се 

кретати у границама циља и у наредне две године.  
 

Извор података: НБС РС 
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Графикон 34. Пројектована инфлација, међугодишња стопа, у %
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Графикон 33. Доприноси међугодишњној инфлацији по компонентама ИПЦ-а

(међугодишње стопе, процентни поени)

Услуге Енергија

Индустријски производи без хране и енергије Прерађена храна

Непрерађена храна ИПЦ инфлација

Дозвољено одступање Инфлациони циљ
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У складу са последњим расположивим информацијама с тржишта фјучерса, 

процена је да ће светске цене нафте до краја периода пројекције бити релативно 

стабилне.    

 

Извор података: Блумберг 

 

Када је реч о ценама примарних пољопривредних производа на светском тржишту 

очекује се да њихов раст у 2018. и 2019. години, чему ће допринети раст тражње у 

земљама у успону. 

 

Имајући у виду утицај наведених цена на цене на домаћем тржишту, могуће је и 

да би инфлација по овом основу могла да одступа у оба смера у односу на пројектовану. 

 

 

Тржиште рада – регистрована незапосленост и запосленост 
 

На крају децембра 2017. године, у Србији на евиденцији НСЗ пријављено је 

618.826  незапослених лица, што је за 11,7% или 82.121 незапослено лице мање у 

односу на стање регистровано у истом месецу претходне године.  

 

Број евидентирано незапослених лица смањен је у сва четири региона Србије, а 

највеће смањење је забележено у региону Војводине (16,4%). Растуће потребе привреде 

за запошљавање, као и деловање сезонских фактора, посматрано по месецима 

међугодишње, указује на континуиран пад броја регистровано незапослених лица у НСЗ 

Републике Србије укупно, као и по регионима. На крају децембра  2017. године, на 

евиденцији НСЗ у Војводини, регистровано је 134.214  незапослених лица, што то је 

16,4% или  26.343 незапослена лица мање  у односу на регистровано бројчано стање у 

истом месецу претходне године. Посматрајући међугодишње кретање бројчаног стања 

незапослених лица по евиденцији НСЗ, за регион Војводине и по окрузима, у децембру 

месецу 2017. године у односу на стање у истом месецу претходне године, евидентно је 

највеће смањење у Јужнобачкој области и то за 8.661 незапослено лице (или за 17,3%), 
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потом у Јужнобанатској области за 4.138 незапослених лица (или за 13,6% ) и у 

Средњебанатској области за 3.801 незапослено лице (или за 22,4%). Ово су уједно и 

области у Војводини са највећим бројем незапослених лица. 
 

Табела 21. Број незапослених лица у децембру 2016. и 2017. године 

Регион, област 

Број незапослених у евиденцији НСЗ  за Војводину, 

децембар 2017. 

XII      

2016. 

XII 

2017. 

Разлика 

стања            

у XII 2017.      

на XII 2016. 

%  

смањења  

броја рег. 

незапосле 

(XII 2017 у 

односу на XII 

2016.) 

%                           

структура                      

XII 2017. 

РЕГИОН ВОЈВОДИНЕ 160.557 134.214 -26.343 16,4 100,0 

Севернобачка област 12.111 9.714 -2.397 19,8 7,2 

Средњобанатска област 16.938 13.137 -3.801 22,4 9,8 

Севернобанатска област 10.521 9.573 -948 9,0 7,1 

Јужнобанатска област 30.293 26.155 -4.138 13,7 19,5 

Западнобачка област 18.692 15.622 -3.070 16,4 11,6 

Јужнобачка област 49.936 41.275 -8.661 17,3 30,8 

Сремска област 22.066 18.738 -3.328 15,1 14,0 

 

У децембру 2017. године дошло је до незнатног повећања броја пријављених и 

регистрованих у НСЗ Републике Србије у односу на стање у новембру исте године. Број 

регистровано незапослених у децембру већи је  0,2% или за 1.451 незапослено лице у 

односу на стање у новембру 2017. године.  

 
 

На крају децембра 2017. године у евиденцији НСЗ за регион Војводине налази се 

41,0% нестручних и 59% стручних лица који траже посао. Од тога 50,7 %  (68.081 лице) 

су жене. Од укупног броја нестручних лица на нивоу Србије, број нестручних лица у 

регистру региона Војводине чини 26,9% , а од укупног броја стручних 19,1% се налази у 

регистру незапослених региона. Однос нестручног и стручног кадра на нивоу Србије је 

повољнији и износи 33,1%: 66,9%. Од тога 20,9%  незапослених лица су жене. 
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Графикон 36. Регистровано незапослени број лица  и учешће по областима 

Војводине, децембар 2017. године.
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Табела 22. Структура незапослених лица према стручности по областима Војводине на 

крају децембра 2017. године 

 

Регион, област 

Нестручна                      

(I-II степен) 

Стручна                     

(III-VIII степен)  

 

укупно 

%
 н

ес
т
р

у
ч

н
и

х
 у

 

н
ез

а
п

о
сл

ен
и

м
 

%
 с

т
р

у
ч

н
и

х
  

  
  
у

 

н
ез

а
п

о
сл

ен
и

м
 незапослени 

н
ез

а
п

о
сл

ен
и

 

% 

учешћа  

региона 

и 

области н
ез

а
п

о
сл

ен
и

 

% 

учешћа  

региона 

и 

области  

од тога 

жене 

%
 у

 у
к

у
п

н
о

м
 

РЕГИОН  

ВОЈВОДИНЕ 
55.013 100,0 79.201 100,0 134.214 41,0 59,0 68.081 50,7 

Севернобачка 

област 
4.909 8,9 4.805 6,1 9.714 50,5 49,5 4.730 48,7 

Средњебанатска 

област 
6.118 11,1 7.019 8,9 13.137 46,6 53,4 6.353 48,4 

Севернобанатска 

област 
5.171 9,4 4.402 5,6 9.573 54,0 46,0 4.797 50,1 

Јужнобанатска 

област 
11.362 20,7 14.793 18,7 26.155 43,4 56,6 13.352 51,0 

Западнобачка 

област 
5.549 10,1 10.073 12,7 15.622 35,5 64,5 7.015 44,9 

Јужнобачка област 13.737 25,0 27.538 34,8 41.275 33,3 66,7 22.136 53,6 

Сремска област 8.167 14,8 10.571 13,3 18.738 43,6 56,4 9.698 51,8 

Број и структура 

незапослених на 

нивоу Р Србије  

204.707 26,9 414.119 19,1 618.826 33,1 66,9 324.977 52,5 

 

 

 Најповољнија квалификациона 

структура у евиденцији незапослених 

региона Војводине, по подели на 

нестручну и стручну радну снагу је у 

Јужнобачкој области (33,3:66,7) и 

Западнобачкој области  (35,5:66,7), 

што је близу просечне структуре 

незапослених лица на нивоу 

Републике Србије  (33,1:66,9).  

 

Најнеповољнија квалификациона 

структура је  у Севернобанатској 

области  (54:46). 

 

У евиденцији незапослених лица 

НСЗ, у Београдском региону однос 

нестручне и стручне радне снаге је 

17,4: 82,6 у корист стручне. 

 

 Према броју нестручне радне снаге у евиденцијама по областима Војводине, највећи 

број нестручне радне снаге се налази у Јужнобачкој области (25% или 13.737 лица) али 

и највећи број стручно оспособљених лица (35% или 27.538 лица ). 
 

 Према трајању незапослености, дужем од 12 месеци (што се сматра за дугорочну  

незапосленост), посао на крају децембра 2017. године у Војводини тражи 64,5% 

незапослених или 86.595 лица. У односу на  стање у децембру месецу претходне године 
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крају децембра 2017. године
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број незапослених који тражи посао дуже од годину дана смањен је за 13.753 лица или 

13,7%. Дугорочна незапосленост у региону Војводине смањена је за 2 п.п. у односу на 

стање на крају децембра претходне године. 
 

 

На евиденцији НСЗ, на крају 

децембра 2017 године у  Јужнобачкој 

области налазило се 15.683 лица  

(38,0%)  која  мање од годину чекају на 

посао, и 25.593  лица (62,0%), који 

преко годину дана и више од десет 

година траже посао преко службе за 

запошљавање. Како је Јужнобачка 

област економски најразвијенија у 

региону, дугорочна незапосленост је 

нижа у односу на стање у другим 

областима региона. 

 

 

 

Дугорочна незапосленост је највиша у Јужнобанатској области (68,4%). 
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Графикон 38. Учешће незапослених 

лица који се налазе на евиденцији до 1 

годинe и од 2 до преко 10 година, 

децембар 2017.

до 1. год. Од 2 до преко 10 год.
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Резиме о текућим привредним кретањима 
 

Основни макроекономски 

показатељи 

Регион 

Војводине       

XII 2017. 

XII 2016. 

Република 

Србија             

XII 2017. 

XII 2016. 

Регион 

Војводине       

2017. 

2016. 

Република 

Србија             

2017. 

2016. 

Бруто домаћи производ 

(БДП) 

2016: I кварт. 4,0%; II кварт. 2,0%; III кварт. 2,8/%; IV кварт. 

2,5% ;  (реалан раст, међугод. 2,7%) 

2017: I кварт. 1,1%; II кварт. 1,4%; III кварт. 2,1%, IV_2,5*флеш 

процена; (реалан раст, међугод. 1,9%, процена) 

Индустрија 0,2% 0,5% 7,7% 3,5% 

- рударство -4,9% 3,3% -5,7 % 2,7% 

- прерађивачка инд. 0,5% 0,4% 7,7% 6,4% 

од тога прехрамбена инд. -11,2% -10,3% 0,7% -0,1% 

- снабдевање ел. енергијом, 

гасом, пара и климат. 
-0,6% -0,1% 68,4% -6,2% 

Спољнотрговинска размена (у мил. ЕУР) 
10.275,0         

(раст 16,9%) 

34.465,7                  

(раст 13,0%) 

Извоз (у мил. ЕУР)  
4.949,8             

(раст 14,8%) 

15.047,1                                        

(раст 12,0 %) 

Увоз (у мил. ЕУР)  
5.325,2                      

(раст 19,0%) 

19.418,6                           

(раст 13,8%) 

Спољнотрговински дефицит (у мил. ЕУР)  
- 375,4                                                  

(раст 129,2 %) 

- 4.371,5                      

(раст 20,2 %) 

Промет робе  на мало          

(сталне цене) 
2,7 % 1,5 % 3,9 % 3,7 % 

Потрошачке цене  - 3,0 % - 3,0% 

Зарада по запосленом – 

(номинално) 
2,7 % 1,7 % 3,6 % 3,9 % 

Зарада по запосленом –

(реално) 
-0,4 % -1,3 % 0,3 % 0,9 % 

 

Према подацима РЗС РС, укупна економска активност, мерена БДП,  у 2017. 

години је реално повећана за 1,9%. 

 

 У 2017. години, прерађивачка индустрија на нивоу Републике Србије и Региона 

Војводине забележила је високе међугодишње стопе раста од 6,4 % и 7,7%. Раст 

прерађивачке индустрије у Војводини у последње две године бележи стабилан  и убрзан 

тренд раста у односу на укупну прерађивачку индустрију на нивоу Србије. 

 

Изразито су растући трендови извоза и увоза,  с тим да се при крају године убрзава 

раст увоза и повећава спољнотрговински дефицит на нивоу укупне размене РС, као и 

Региона Војводине. У 2017. години, вредност извоза на нивоу РС, посматрано 

међугодишње, повећана је за 12,0%, а вредност увоза је повећана за 13,8%.  

 

На нивоу Региона Војводине раст вредности извоза је већа за 14,8% а вредност 

увоза за 19,0% у односу на реализоване вредности у претходној години. Дефицит 

спољнотрговинске размене региона је удвостручен (индекс 229,2), што је последица 

ниске базе дефицита у истом периоду претходне године. Дефицит спољнотрговинске 

размене Региона Војводине износи 375,4 мил.евра и са 8,6% учествује у укупном 
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дефициту спољно трговинске размене РС који на крају овог периода износи 4.371,5 мил. 

евра.   

 

Главни покретач индустрије у војвођанском региону јесте прерађивачка 

индустрија са извозно оријентисаним областима као што су: индустрија машина и 

транспортних уређаја, делови хемијске и фармацеутске индустрије, производња гуме и 

пластике, као и индустрија готових производа (одећа, обућа) и др. У овим областима 

забележен је значајнији раст нивоа производње у односу на остварен просечан ниво у 

претходној години. 

 
У делатности угоститељства и туризма на нивоу Војводине, у 2017. години, 

забележен је пораст броја долазака, по међугодишњој стопи раста од 11,4%, како 

домаћих (за 10,1%), тако и страних туриста (за 12,8%). У истом периоду, туристички 

промет мерен бројем ноћења туриста повећан је на нивоу Војводине за 2,9% у односу на 

период претходне године. Број ноћења домаћих туриста повећан је за 3,1%, а број ноћења 

страних туриста за 2,6% у односу на исти период претходне године.  

 
Промет робе у трговини на мало, на нивоу Војводине, у 2017. години, већи је у 

текућим ценама за 8,9%, а у сталним ценама за 3,9% у односу на ниво промета у 

претходној години. У децембру месецу 2017. године, у односу на просек 2016. године, 

промет робе у региону Војводине већи је у текућим ценама за 23,9%, а у сталним ценама 

за 18,0%. 

 

У АП Војводини у трећем  кварталу 2017. године превезено је 537.000 тоне робе 

што чини 19,1%  од укупно превезене робе у Р.Србији у истом периоду. Oбим рада 

изражен у милионима тонских километара износио је 363 (у Р.Србији 1323). Током 

трећег квартала 2017. године, у АП Војводини у градском саобраћају је превезено 

20.905.000 путника или 9% од укупног броја превезених путника у Р.Србији у истом 

периоду. У друмском транспорту у трећем кварталу 2017.године у АП Војводини 

превезено је 5.473.000 путника или 44% од броја превезених путника у Р.Србији у истом 

периоду. 

 
ИТ индустрија постаје све доминантнија привредна грана и бележи 

најдинамичнији раст вредности извоза у сектору извоза услуга Србије. У Новом Саду, 

граду ИТ предузетништва настале су  неке од највећих ИТ компанија у Србији. Према 

подацима војвођанског ИКТ кластера, извозни приход само чланица кластера креће се 

око 200 милиона евра што је око трећине српског извоза ИТ. У Новом Саду има преко 

250 компанија у којима је запослено 6.000 људи, што је скоро трећина свих запослених 

у ИТ у Србији. Број основаних компанија од 1993. до 2016. године је у сталном порасту. 

Такође, повећава се и број запослених као и приход остварен од извоза.  

 

Просечна нето зарада у 2017. године у Републици Србији износи 47.893 динара, и 

у односу на просечну зараду  у претходној години номинално је већа за 3,9%, а реално за 

0,9%. На нивоу Војводине, исплаћена просечна зарада без пореза и доприноса у 2017. 

години износи 46.215 динара и у односу на просечно исплаћену зараду у претходној 

години номинално је већа за 3,6%, а реално за 0,3%. Посматрано по регионима Републике 

Србије, Регион Војводине се налази на другом месту, иза Београдског региона, по висини 

исплаћене просечне месечне нето зараде у посматраном периоду.  
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Потрошачке цене производа и услуга личне потрошње у децембру 2017. године у 

односу на претходни месец у просеку су остале на истом нивоу. У поређењу са нивоом 

цена у децембру месецу 2016. године, потрошачке цене у децембру 2017. године 

повећане су за 3,0%. Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња 

инфлација ће и у наредном периоду наставити да се креће у границама циља од 3,0 ± 1,5 

п.п. 

Број незапослених лица у Републици Србији, према евиденцији НСЗ, на крају 

децембра  месеца 2017. године у односу на исти месец претходне године, мањи је за 

11,7%. Забележено смањење на нивоу Војводине, поредећи исти период, износи 16,4% 

(односно 26.343 незапослена лица). Посматрано по регионима, најмањи број 

незапослених лица је у Београдском региону, потом Региону Војводине, док Регион 

Шумадије и Западне Србије имају највећи број регистровано незапослених лица.  
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