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Макроекономски индикатори 
 

Према последњим подацима РЗС Републике Србије, стопа реалног раста БДП-а 

у првом кварталу 2018. године износила је 4,5% у односу на ниво економске 

активности у истом кварталу претходне године. Привредни раст са почетка текуће 

године је одржао и додатно убрзао тренд реалног раста БДП-а.  

Извор: РЗС РС 

 

Након снажног раста економске активности у јануару 2018. године по 

међугодишњој стопи од 4,3%, индикатор привредне активности Србије (ИПАС) указује 

да је у фебруару месечни БДП растао по нешто успоренијој стопи од 2,9%, да би у марту 

поново забележио високу стопу раста која је на нивоу првог квартала текуће године 

резултирала виши реални раст БДП-а (4,5%) од планираног. 

 

 Десезонирана серија података показује раст БДП у првом кварталу 2018. године 

за 2,0 п.п. већи од остварене стопе у последњем кварталу претходне године. 

 

Статистички подаци за 

први квартал 2018. године 

показују да је раст вођен 

снажним растом индустријске  

производње и услужног 

сектора, али и свим осталим 

секторима. Позитивна кретања 

забележена су и у сектору 

пољопривреде (детаљнији 

обрачун  БДП-а за први квартал 

2018. године, са 

међугодишњим стопама раста 

по производним секторима, 

биће објављен 31. маја 2018. 

године).  
 
 
 

                                                    Извор: РЗС РС и Министарство финансија Републике Србије 
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Краткорочни показатељи повећане активности у грађевинарству, пре свега раст 

производње грађевинског материјала, капиталних издатака државе, броја издатих 

грађевинских дозвола и запослености, указују на то да је овај сектор убрзао раст и дао  

значајан допринос расту бруто домаћег производа у првом кварталу.  

 

Повољна кретања забележена су и у сектору трговине, а број долазака и ноћења 

туриста расте по двоцифреним стопама. 

 

На расходној страни БДП-а, у првом кварталу текуће године, најзначајнији 

допринос расту даје повећање инвестиција и личне потрошње. На то указује значајно 

повећање робног увоза у коме доминира опрема и репроматеријал за потребе индустрије 

што је потврда да су инвестиције у првом кварталу значајан извор раста.  

 

Такође, настављен је позитиван тренд опоравка домаће тражње, првенствено 

потрошња становништва. Извор раста домаће тражње су повећане зараде, раст  

запослености и повећано коришћење потрошачких кредита од стране становништва. 

 

Према проценама Народне банке Србије, у 2018. години се очекује убрзање раста 

БДП-а на око 3,5% подстакнуто повољним теденцијама у прерађивачкој индустрији, 

наставком раста у сектору грађевинарства, опоравком енергетског сектора, као и ниска 

база код пољопривреде. 

 

Индустрија  
 

У прва три месеца 2018. године, индустријска производња у Републици 

Србији забележила је раст производње од 5,9% у односу на ниво производње у истом 

периоду  претходне године. Раст укупне индустрије резултат је раста физичког обима у 

сектору прерађивачке индустрије (5,0%), у енергетском сектору (10,9%) и у сектору 

рударства (3,0%). 
 

 

 Извор података: Саопштење ИН 10, бр.109, РЗС РС 

 

Вођена повећањем обима производње у прерађивачкој  индустрији од 5,5%. 

индустријска производња у региону Војводине, међугодишње посматрано, у првом 
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Републике Србије и региона Војводине, по секторима делатности,                             

јануар-март 2018. године

Република Србија Регион Војводине
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кварталу текуће године забележила је раст од 5,1%, Обим производње у сектору 

рударства мањи је за 2,4%, док је ниво активности у сектору снабдевања електричном 

енергијом, гасом и паром мањи за 0,4% у односу на ниво производње у истом периоду 

претходне године. 
 

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

због смањене експлоатације сирове нафте и природног гаса (у прва три месеца текуће 

године забележен је пад активности по међугодишњој стопи од 3,7%).  

 

Убрзан раст прерађивачке индустрије, у областима извозно оријентисаних 

делатности у Војводини, наставак је позитивног тренда из последњег квартала претходне 

године. Међугодишње посматрано, у периоду јануар-март 2018. године, забележен је 

раст физичког обима производње у 18 од 24 производне области прерађивачке 

индустрије региона. 

 

  После вишемесечне стагнације прехрамбене индустрије са краја претходне 

године, обим производње у прва три месеца 2018. године је мањи за 7,3% у односу на 

ниво производње у истом периоду претходне године.    

 

Раст прерађивачке индустрије Војводине у периоду јануар-март 2018. године 

подстакнут је убрзаним растом производње хемикалија и хемијских производа (по 

међугодишњој стопи од 22,8%), прераде деривата нафте (4,3%), производње производа 

од гуме и пластике (8,4 %), моторних возила и приколица (74,1%), металних производа, 

осим машина (56,9%), машина и опреме (4,1%), производње пића (5,1%), осталих 

саобраћајних средстава (17,7%), неметалних минерала (3,7%) и производње намештаја 

(17,3%).  
                                                              

Позитиван тренд у производњи  

хемикалија и хемијских производа и 

производње нафтне индустрије, остварен 

у четвртом кварталу претходне године, 

настављен је и у прва три месеца 2018. 

године. Међугодишње посматрано,  

обим прераде нафтиних деривата је 

забележио повећање од 4,3% у односу на 

ниво производње у истом периоду 

претходне године.   
 

Због лоше пољопривредне године 

и производње рода 2017. године, 

сировинска база за прехрамбену 

индустрију је била скромнија. У 

претходној години, прехрамбена  

индустрија је током три квартала 

одржала стагнирајући ниво производње 

да би пред крај године кретање 

преведено у негативан тренд и у прва три 

месеца 2018. године, што је довело до нижег нивоа производње прехрамбених производа 

у овом периоду за 7,3% у односу на ниво у истом периоду претходне године.  
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Са аспекта динамике 

производње, морамо напоменути 

да је производња у јануару и 

фебруару под утицајем сезонских 

фактора и ниво производње је по 

правилу нижи од просечног нивоа 

производње у претходној години, 

из разлога што је то период са 

мање радних дана. 

 

Међугодишње посматрано, 

индустријска производња у 

Србији у марту 2018. године већа 

је за 4,1%. Раст је остварен у 

сектору рударства (9,2%) и у 

сектору снабдевања електричном 

енергијом, гасом, паром и климатизације (21,6%). Обим производње прерађивачке 

индустрије у марту 2018. године остао је на нивоу марта месеца претходне године. 

Остварен ниво обима производње индустрије Србије у марту 2018. године за  6,8% је 

већи од  просечног нивоа обима производње у 2017. години.  

 

Индустријска производња у Војводини, у марту 2018. године посматрано 

међугодишње, већа је за 2,7%. Ниво производње одржан је растом прерађивачке 

индустрије (2,6%) и удвострученом производњом у сектору производње и 

снабдевања електричном енергијом, гасом и паром (148,8%).  

 

У марту месецу 2018. године индустрија војвођанског региона  бележи 

позитиван раст од 2,9% у односу на ниво просечне производње у претходној години.  

 

Ниво обима производње прехрамбене индустрије Војводине у марту 2018. године 

нижи је за 14,2% у односу на просечан ниво ове производње у претходној години.  

 

У прерађивачкој индустрији Војводине, производња у марту 2018. године, у 

односу на просек претходне године, забележила је пораст у 16 од укупно 24 производне 

области.  

  

Значајнији раст производње, у марту 2018. године у односу на просек претходне 

године, забележен је у производњи хемикалија и хемијских производа (17,1%) и                          

гума и пластике (15,0%), а обим производње моторних возила и приколица је 

удвостручен (115,8%). Повећање обима производње забележено је и код производње 

металних производа, осим машина (49,3%), текстила (28,8%) и осталих саобраћајних 

средстава (47,2%).  
 

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

ниво производње у Војводини у марту 2018. године мањи је за 5,0% у односу на исти 

месец претходне године.  
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Раст производње  у марту 2018. године у Војводини, посматрано међугодишње, 

остварен је у производњи хемијских производа (19,1%), производа од гуме и пластике 

(7,7%), машина и опреме (30,7%) и производњи моторних возила и приколица од (65,0%). 

Ове области имају и значајно учешће у структури прерађивачке индустрије региона. Раст 

је остварен у још шест области са мањим утицајем на укупан раст прерађивачке 

индустрије Војводине. 

  

Најистакнутији пад у марту месецу 2018. године у Војводини, са великим 

утицајем на успoравање 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 5,9%. Смањен обим производње у марту 

2018. године, међугодишње посматрано,  забележен је и у фармацеутској индустрији по 

стопи од 1,3%, преради деривата нафте (8,8%), дуванској индустрији (14,5%) и  

производњи електричне опреме (3,9%). Ово су области са значајнијим учешћем у 

структури прерађивачке индустрије чији је пад имао значајан утицај на умањење раста 

прерађивачке индустрије региона. 

 

Индустријска производња у Региону Војводине, међугодишње посматрано, у 

периоду јануару-март 2018. године забележила је следеће кретање по групама намене 

производње, и то:   

• раст производње од 17,1 % код интермедијарних производа, осим енергије; 

• раст производње од 17,2 % код капиталних производа; 

• раст производње од 231,6 % код трајних производа за широку потрошњу;  

•  раст производње од 3,0 % код енергије;  

•  пад производње од 4,4 % код нетрајних производа за широку потрошњу. 

 

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). 

  

Повећање производње нафтних деривата, у прва три месеца 2018. године у односу 

на исти период претходне године, позитивно је утицало на тренд кретања укупног 

енергетског сектора.  

 

4,1%
9,2%

0,0%

21,6%

2,7%

-5,0%

2,6% 1
4
8
,8

%

индустрија рударство прерађива.инд. снабде. ел.енерг. и 

гасом

Графикон 6. Међугодишње стопе кретања индустрије 

по секторима производње, март 2018/март 2017. 

Србија регион ВојводинаРегион ВојводинеРепублика Србија
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Пад производње хране и дуванских производа је утицао на смањење производње 

групе нетрајних производа за широку потрошњу. 

 

На крају марта 2018. године, у односу на исти месец претходне године, залихе 

готових производа у индустрији Војводине, посматрано за групе производње по намени 

производа1, повећане су код:  

 

• интермедијарних производа, осим енергије2, за 19,2%; 

• трајних производа за широку потрошњу3 (2,0%);   

•  нетрајних производа за широку потрошњу4 (9,6%); 

 

Међугодишње посматрано, смањење залиха је забележено код: 

 

• капиталних производа5 (5,2%); 

• енергије (0,6%). 

 

Промет робе у трговини на мало  
 

Према претходним подацима РЗС, ниво промета у трговини на мало, израчунат за 

Републику Србију, у марту 2018. године у односу на март 2017. године, у текућим 

ценама, већи је за 2,2%, а рачунато у сталним ценама, забележен је раст од 0,9%. Промет 

робе у трговини на мало у Војводини, у  марту 2018. године у односу на март 2017. 

године, већи је у текућим ценама за 4,9%, а у сталним ценама за 3,1%.  

 

У Републици Србији забележен је пад промета у текућим ценама од 1% и сталним 

ценама од 2,3% (Графикон 7). Поредећи ниво промета робе у трговини на мало у 

Војводини, у марту месецу 2018. године у односу на просечан ниво промета у 2017. 

години, рачунато у текућим ценама забележен је раст од 1,1%, а у сталним ценама пад 

од  0,3%.  

                                                           
1 Према намени, производи се деле на: енергију, интермедијарне производе (осим енергије), капиталне 

производе, трајне производе за широку производњу и нетрајне производе за широку производњу. 
2 Интермедијарни производи су производи намењени даљој обради; то су добра предодређена за употребу 

у сврху сировина или полупроизвода за производњу других добара. 
3 Трајни производи за широку потрошњу подразумевају електронске уређаје за широку потрошњу, апарате 

за домаћинство, намештај, транспортна средства, музичке инструменте, накит, оптичке инструменте и 

фотографску опрему. 
4 Нетрајни производи за широку потрошњу обухватају: храну, пића, дуван, текстил, фармацеутске 

производе, детерџенте, сапуне и друга средства за чишћење, парфеме и тоалетне препарате, спортску 

опрему и играчке.  
5 Капитални производи јесу машине и опрема које учествују у производном процесу, производни и 

пословни простори. 
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                Извор података: Саопштење ПМ 10 РЗС РС 
 

У прва три месеца 2018. године, у односу на исти период 2017. године, у 

Републици Србији промет робе у трговини на мало је већи за 4,6% у текућим ценама и 

за 3,2% у сталним, док је на нивоу Војводине забележен раст од 6,8% у текућим, и 5% 

у сталним ценама. 

 

У марту 2018. године у односу на фебруар 2018. године забележено је повећање 

промета у трговини на мало, у Републици Србији за 16,8% у текућим ценама и 16,6% у 

сталним ценама. У истом периоду, у Региону Војводине остварен је раст од 18,6% у 

текућим ценама и 18,1% у сталним ценама. 

 

На унутрашњем тржишту Републике Србије, у марту 2018. године, рачунато у 

текућим ценама, повећан је промет код групе храна, пиће и дуван за 5,8% и за 3,4% у 

сталним ценама, непрехрамбених производа, осим моторних горива за 1% у текућим 

ценама и за 0,3% у сталним ценама. Смањење обима промета остварено је код групе 

моторна горива, у текућим ценама за 3,6% и у сталним ценама 3,7% у односу на ниво 

промета ових производа у истом периоду 2017. године. 

 
 

Саобраћајна активност у 2017. години  

Према подацима РЗС, обим укупне саобраћајне активности у Р Србији у 2017. 

години био је већи за 8,7% у односу на остварен обим саобраћајних услуга у 2016. 

години. 

У Републици Србији у 2017. години превезено је укупно 30.009.000  тона робе 

што је за 1,9% више него у  2016. години. Од тога: у копненом саобраћају 28.555.000 тона 

или 95%, у саобраћају унутрашњим пловним путевима 1.448.000 тона тј. 4,8% (за 28,2% 

мање робе него у 2016. години) и ваздушном саобраћају 657 тона односно 0,2%. 

У железничком саобраћају, у односу на 2016. годину, превезено је 12.352.000 тона 

робе (више за 3,8%), у друмском саобраћају 10.120.000 тона (више за 2,3%), у цевоводном 

транспорту 6.083.000 тона или 8,2% више. 

У АП Војводини у 2017. години превезено је 2.040.000 тона робе што чини око 

7% укупно превезене робе у Р Србији у истом периоду. Oбим рада изражен у милионима 

тонских километара износио је 1.409  (у Р Србији 4.981).  
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Графикон 7. Индекси промета у трговини на мало у сталним 

ценама, у односу на просек године

Регион Војводине Република Србија
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У 2017. години, превезено је у АП Војводини у градском саобраћају 102.889.000 

путника или 10,1% од укупног броја превезених путника у Р Србији у истом периоду. У 

друмском транспорту, у 2017. години, у АП Војводини превезено је 22.432.000 путника 

или 43% од броја превезених путника у Р Србији у истом периоду. Обим рада изражен у 

милионима путничких километара износио је у АП Војводини 1.126 (у Р Србији 4.256). 

 

Претовар терета на рекама у Републици Србији  

Према подацима Агенције за управљање лукама, у 2017. години је евидентирано 

чак 10,5 милиона тона претовареног терета на рекама у Србији, што је највећа забележена 

количина до сада. Упркос неповољним временским приликама и обустави пловидбе који 

су пратили сезону, претовар робе већи је за 16% у односу на 2016. годину. Најчешће 

претоварена врста терета и даље јесу шљунак, песак и камени агрегати који заједно чине 

29% претовара, а новина је већа количина руда са уделом од 17%, као резултат појачане 

активност луке у Смедереву. Нафта и нафтни деривати остали су на трећем месту, и чине 

16% укупног претовара. Житарице су, због суше која је умањила приносе и повећала 

цену робе по тони, са досадашњег другог, пале на четврто место, и сада имају 13% 

учешћа у укупном претовару. 

 

Спољнотрговинска размена Републике Србије 
 

У периоду јануар–март 2018. године укупна вредност спољнотрговинске 

размене Републике Србије износи 8,9 млрд. eвра, што је за 10,7% више у односу на  

исти период 2017. године. Укупан извоз Републике Србије је реализован у вредности  

3,8 млрд. eвра, што је за 8,7% више у односу на остварен извоз у истом периоду 

претходне године, док укупан увоз Републике Србије износи 5,1 млрд. евра, што је за 

12,3% више од реализованог увоза у истом периоду 2017. години. 
  
Из размене Републике Србије са иностранством остварен је спољнотрговински 

дефицит у износу од 1,2 млрд. евра, што је за 25,4% више од забележеног дефицита у 

истом периоду 2017. године. 
 

 Табела 1. Кретање робне размене Републике Србије са иностранством 

*у мил. евра 

Извор података: Саопштење СТ 13, бр.108, РЗС РС 

У укупном извозу РС највише учествује Регион Војводине, док у укупном 

увозу највећи удео има Београдски регион, као и у укупној спољнотрговинској 

размени. Дефицит из размене Београдског региона већи је од укупног дефицита РС.   

 I-III 2017. I-III 2018. 

I-III 2018. 

I-III 2017. 

индекс 

Извоз 3.516,4 3.821,0 108,7% 
Увоз 4.508,1 5.064,6 112,3% 
Укупна робна размена 8.024,5 8.885,6 110,7% 
Салдо робне размене -991,7 -1.243,6 125,4% 
% покривености увоза извозом 78,0% 75,4%  
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Од укупно реализоване спољнотрговинске размене Републике Србије, 

војвођански привредници су реализовали 30,8%, при чему су у укупном извозу 

учествовали са 33,4%, а у укупном увозу са 28,8%. 

Спољнотрговинска размена АП Војводине 
 

У  првом кварталу 2018. године, укупна вредност спољнотрговинске размене 

војвођанског региона износи 2,7 млрд. евра и већа је за 13,1% од остварене робне 

размене у истом периоду 2017. године. Вредност извоза је 1,3 млрд. евра, што 

представља повећање од  8,9%, а вредност увоза износи 1,4 млрд. евра, што је за 17,0% 

више од реализованог увоза у периоду јануар–март 2017. године (Табела 2).  

 

Из робне размене Региона Војводине са иностранством забележен је 

спољнотрговински дефицит у износу од  180,5 мил. евра, што је, због већег раста увоза 

од раста извоза, за 147,9% више од забележеног дефицита у посматраном периоду 2017. 

године. Истовремено, из истих разлога (већег раста увоза од раста извоза), забележено је  

смањење  покривености увоза извозом са 94,2%  на 87,6%. Дефицит робне размене 

региона Војводине у укупном дефициту Републике Србије (који за период јануар–март 

2018. годину износи 1,2 млрд. евра) учествује са 14,5%.  

 
Табела 2. Кретање робне размене региона Војводине са иностранством 

                          *у мил. евра 

 Извор података: Саопштење СТ 13, бр.108, РЗС РС 

Београдски 

регион

Регион 

Војводине

Регион 

Шумадије и З. 

Србије

Регион Јужне и 

И. Србије

1.010,2

1.277,3

899,5

631,6

2.317,8

1.457,8

791,2

470,4

Графикон 8. Извоз и увоз РС по 

регионима, I квартал 2018. године

Увоз
Извоз

26,4%

45,8%

33,4%

28,8%

23,5%

15,6%

16,5% 9,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Извоз Увоз

Графикон 9. Учешће региона у 

укупном извозу и увозу за

I квартал 2018. године

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

 I-III 2017. I-III 2018. 

I-III 2018. 

I-III 2017. 

међугод.стопа 

% учешће 

Региона 

Извоз 1.172,9 1.277,3 8,9% 33,4 

Увоз 1.245,7 1.457,8 17,0% 28,8 

Укупна робна размена 2.418,6 2.735,1 13,1% 30,8 

Салдо робне размене -72,8 -180,5 147,9% 14,5 

% покривености увоза извозом 94,2% 87,6%   
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 На основу остварених резултата робне размене региона Војводине у периоду 

јануар–март 2018. године, уочава се да је увоз повећан по знатно већој међугодишњој 

стопи, што је довело до повећања негативног салда размене и до знатно ниже стопе 

покривености увоза извозом, у односу на исти период претходне године.   

Табела 3.  Реализација робне размене АП Војводине са иностранством у периоду јануар–

март 2018. године у односу на 2017. годину 
 *у мил. евра 

 

Биланс робне размене АП Војводине 
  

Робна размена АП Војводине са иностранством је у првом кварталу 2018. године 

резултирала негативним салдом размене, који је забележио вредност од 180,5 милиона 

евра.  

У односу на 2017. годину, дефицит је скоро достигао половину прошлогодишњег 

негативног салда (представља 48,5% дефицита из 2017. године), а у односу на дефицит 

забележен у истом периоду претходне године, више је него дуплиран, односно повећан је 

по међугодишњој стопи од 147,9% (раст извоза је 8,9% и увоза 17,0%).  

Дефицит из размене АП Војводине са иностранством представља 14,5% укупног 

дефицита Републике Србије.  

Табела 4. Биланс робне размене АП Војводине – према земљама   
*у 000 евра 

 

 2017. I-III 2018.  

I-III 2018. 

2017. 

% реализације  

Извоз 4.949,7 1.277,3 25,8% 

Увоз 5.325,2 1.457,8 27,4% 

Укупна робна размена 10.274,9 2.735,1 26,6% 

Салдо робне размене -375,5 -180,5 48,1% 

% покривености увоза извозом 92,9 87,6%  

Земља извоза  Извоз Увоз Салдо 

Немачка                     181.085 179.221  1.864 

Италија                     114.831 128.028 -13.197 

Румунија                    108.478 64.096 44.382 

Б и Х         107.472 25.887 81.585 

Руска федерација             86.109 328.068 -241.959 

Мађарска                     76.975 75.091 1.884 

Словенија                    48.453 30.478 17.975 

Хрватска                     47.168 26.868 20.300 

Холандија                    46.834 22.402 24.432 

Аустрија                     42.542 52.783 -10.241 

Чешка Р.              42.376 34.004 8.372 

Француска                    39.761 42.965 -3.204 

Бугарска                     38.362 11.673 26.689 

Р. Црна Гора          33.273 1.750 31.523 

Р. Македонија         31.888 7.646 24.242 

УКУПНО 1.277.285  1.457.823  -180.538 



13 
 

Највећи суфицит из размене остварен је са Босном и Херцеговином (81,6 мил. 

евра). Највећи дефицит забележен је из размене са Руском Федерацијом (242,0 мил. 

евра) и већи је од укупног војвођанског дефицита.  

Структура робне размене региона Војводине са светом 
 

У периоду јануар–март 2018. године војвођански привредници су остварили 

најзначајнију робну размену са земљама Европске уније (63,8%), потом са осталим 

земљама (28,3%), а најмањи обим робне размене је остварен са земљама ЦЕФТА 

региона (7,9%).  

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

(72,0%), извоз у земље ЦЕФТА региона представља 14,1% извоза, док извоз у остале 

земље чини 14,0% војвођанског извоза.  

На увозној страни, војвођански привредници су највише увозили из Европске 

уније и тај увоз представља 56,6% укупног увоза. Увоз из осталих земаља има учешће од 

40,9% у укупном увозу, док увоз из земаља ЦЕФТА региона чини тек 2,5% укупног 

увоза.  

Табела 5. Структура робне размене АП Војводине по групацијама земаља  

                                 *у 000 евра 

 

Графикон 10. Учешће најзначајнијих земаља у извозу и увозу АПВ у периоду 

јануар-март 2018. године 
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Учешће у извозу АПВ

  ЕУ 
% 

учешће 

ЦЕФТА 

регион 

% 

учешћа 

Остале 

земље 

% 

учешћа 

Извоз  919.221  72,0 179.651 14,1 178.414 14,0 

Увоз  825.545 56,6 36.014 2,5 596.265 40,9 

Укупно 1.744.766 63,8 215.665 7,9 774.678 28,3 

Салдо     +93.676     +143.638   -417.851 231,4 

% покривености 

увоза извозом 
111,3   498,8   29,9%   
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Структура извоза према најзначајнијим земљама 
 

У периоду јануар-март 2018. године војвођански привредници су извозили 

производе у 115 земаља света. У оквиру реализованог  извоза, највећа вредност извоза 

остварена је у СР Немачку (14,2%) 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 81,8% укупног извоза 

што указује на чињеницу да се у велики број земаља остварује вредносно врло мали 

извоз.  

У посматраном периоду 2018. године у поређењу са 2017. годином, учешће извоза 

у Немачку, Италију, Руску Федерацију Словенију, Холандију и Чешку Републику у 

односу на укупан извоз, је повећано док је учешће извоза у остале приказане земље 

смањено (Табела 6). 

 

Табела 6. Структура извоза АПВ према најзначајнијим земљама    

                                               *у 000 евра 

  

Структура увоза према најзначајнијим земљама 
 

У првом кварталу 2018. године војвођански привредници су увозили производе 

из 125 земаља. У оквиру реализованог увоза у посматраном периоду, најзначајнији је 

увоз из Руске Федерације и он сам чини 22,5% укупног увоза АП Војводине (због 

увоза нафте и гаса). 

Ред. 

бр. 

   Земља извоза 

у 2017. години 

Вредност 

извоза 

Учешће у 

укупном 

извозу 

    Земља извоза 

I-III 2018. год. 

Вредност 

извоза 

Учешће у 

укупном 

извозу 

1. Немачка                     650.514 13,1% Немачка                        181.085 14,2% 

2. Б и Х         468.418 9,5% Италија                        114.831 9,0% 

3. Румунија                    460.634 9,3% Румунија                       108.478 8,5% 

4. Италија                     437.926 8,8%  Б и Х            107.472 8,4% 

5. Руска Федерација       318.693 6,4% Руска федерација            86.109 6,7% 

6. Мађарска                    297.857 6,0% Мађарска                    76.975 6,0% 

7. Хрватска                    192.075 3,9% Словенија                   48.453 3,8% 

8. Аустрија                    186.194 3,8% Хрватска                    47.168 3,7% 

9. Бугарска                    183.961 3,7% Холандија                   46.834 3,7% 

10. Француска                   168.570 3,4% Аустрија                    42.542 3,3% 

11. Р. Црна Гора         166.541 3,4% Чешка Р.             42.376 3,3% 

12. Словенија                   153.913 3,1% Француска                   39.761 3,1% 

13. Р. Македонија        144.059 2,9% Бугарска                    38.362 3,0% 

14. Холандија                   107.297 2,2% Р. Црна Гора         33.273 2,6% 

15. Чешка Р.           106.914 2,2% Р. Македонија        31.888 2,5% 

16. Остале земље 906.190 18,0% Остале земље 231.679 18,2% 

            УКУПНО 4.949.756 100% УКУПНО 1.277.286 100% 
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Увоз из Немачке чини 12,3% укупног увоза, док остале земље (приказане у Табели 

7), 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 тринаест земаља, (са учешћем до 2,0%) чини 77,0% укупног увоза што 

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

У посматраном периоду у 2018. години, у поређењу са целом 2017. годином,   

процентуално учешће у укупном увозу је повећано код увоза из Руске Федерације, 

Немачке, Мађарске, Румуније и Турске, док је учешће осталих приказаних земаља 

смањено.  

Табела 7. Структура увоза АП Војводине према најзначајнијим земљама 

                        *у 000 евра 

 

У односу на целу 2017. годину, када је и увоз из Хрватске, БиХ и из Пољске 

учествовао са преко 2,0% у укупном увозу, у посматраном периоду увоз из тих држава 

појединачно учествује са мање од по 2,0%. Истовремено, увоз из Белгије учествује са 

2,0% у укупном увозу али у прошлој години процентуално учешће тог увоза је било мање 

од 2,0%.  

Ред. 

бр. 

Земља увоза 

у 2017. години 

Вредност 

увоза 

Учешће у 

укупном 

увозу 

  Земља увоза 

I-III 2018. год. 

Вредност 

извоза  

Учешће у 

укупном 

извозу 

1.   Руска Федерација            892.471 16,8%   Руска Ф.            328.068 22,5% 

2. Немачка                     645.321 12,1% Немачка 179.221 12,3% 

3. Италија                     501.766 9,4% Италија                     128.028 8,8% 

4. Ирак                        421.377 7,9% Кина                        80.352 5,5% 

5. Кина                        294.536 5,5% Мађарска 75.091 5,2% 

6. Мађарска                    247.254 4,6% Румунија                  64.096 4,4% 

7. Аустрија                    203.645 3,8% Аустрија                    52.783 3,6% 

8. Румунија                    172.247 3,2% Ирак                        45.041 3,1% 

9. Француска                   148.334 2,8% Француска 42.965 2,9% 

10. Хрватска                    137.030 2,6% Чешка Р.             34.004 2,3% 

11. Словенија                   122.259 2,3% Турска                      33.131 2,3% 

12. Турска                      119.752 2,2%    Словенија  30.478 2,1% 

13.   Б и Х        114.699 2,2% Белгија                     29.383 2,0% 

14. Чешка Република             110.309 2,1%    

15. Пољска                     105.313 2,0%    

16. Остале земље 1.088.879 20,5% Остале земље 335.182 23,0% 

           УКУПНО 5.325.192 100% УКУПНО 1.457.823 100% 
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Структура робне размене AП Војводине – по производима   
 

Извозна структура 

 

Структура производа у размени са иностранством је годинама врло слична. 

Наиме, мали број производа има значајније учешћe. Другим речима, велики је број 

производа који имају појединачно учешће мање од 1%  како на извозној тако и на увозној 

страни. 

  

У периоду јануар–март 2018. године, у извозу је било заступљено 3.406 

производа. Најзначајнији извозни производ јесу Сетови проводника за паљење са 

учешћем од 9,5%. Извоз Осталих лекова за малопродају има појединачно учешће 2,7%, 

извоз Циркулационих пумпи за грејне системе чини 2,4% и извоз Деова и прибора за 

моторна возила чине 2,1% укупног извоза АП Војводине. Остали извозни производи 

имају појединачно учешће мање од  2,0%. 

Извоз приказаних десет производа чини 26,8% укупног извоза. У укупном извозу 

АП Војводине, само 22 производа има појединачно учешће изнад 1% и они чине 40,3% 

извоза Војводине. 

Табела 8. Структура извоза АП Војводине – по производима                                         *у 000 евра 

4.949,7 5.325,2

-375,5
1.277,3 1.457,8

-180,5-2.000,0

0,0

2.000,0

4.000,0

6.000,0

Извоз Увоз Салдо

Графикон 11. Реализација извоза и увоза у периоду 

јануар-март 2018. године у односу на 2017. годину, у мил. евра

2017. 2018.//I-III

Ред.бр. Назив производа Вредност % учешћа 

1. Сетови проводника за паљење,ост. сетови за возила   121.506  9,5 

2. Остали лекови,за малопродају                          34.389 2,7 

3. Циркулационе пумпе за грејне системе и слично         30.244 2,4 

4. Делови и прибор за моторна возила(8701-8705),остало   26.463 2,1 

5. Полиетилен,густине>=0,94,у примарним облицима  23.982 1,9 

6. Делови за седишта,од осталих материјала               23.401 1,8 

7. Гасна уља,за остале сврхе,С=<0,001%,без биодизела    21.429 1,7 

8. Остали проводници,остали,за напон до 80В              21.274 1,7 

9. Пшеница остала,пир и наполица,осим за сетву           20.373 1,6 

10. Кукуруз,осим семенског                                19.707 1,5 

11. Пропен (пропилен)                                      19.372  1,5 

12. Цеви и црева,крути,од осталих пластичних маса         16.739 1,3 

13. Остале хула-хоп чарапе,самодржеће,синтетика  15.256 1,2 

14. Отпорници греј. електрични,носач од изолатора,остали  14.658 1,1 

15. Црева вештачка,од очврснутих беланчевина              14.417 1,1 

             Остали производи 854.073 66,9 
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Увозна структура 

 

На увозној страни, у периоду јануар–март 2018. године, заступљено је 5.103 

производа, а само увоз Нафте и уља од битуменозних минерала има учешће преко 

10%  (учешће 14,0% у  вредности 204,0 мил. евра). Гас природни у гасовитом стању чини  

9,7% увоза, Неразврстана роба по ЦТ–на складиштењу 5,9%, Неразврстана роба по ЦТ-

роба у слободној зони 2,8%, Жице од рафинисаног бакра 1,4%, Делови изолациони од 

пластичних маса 1,3%, Погаче уљане и остаци  из уља од соје 1,2% и увоз Осталих 

проводника чини 1,0% укупног увоза.  

Увоз наведених 8 производа, са учешћем већим од 1%, представља 37,3% укупног 

увоза. Остали производи који се увозе (62,7% увоза) имају појединачно учешће мање од  

1%. Увоз приказаних десет производа чини 38,9% укупног увоза (Табела 9).  

Табела 9. Структура увоза АП Војводине – према производима    

                    *у 000 евра 

 

 

Структура робне размене АП Војводине према економској намени 

производа  
 

 У I кварталу 2018. године извоз АП Војводине повећан је за 8,9% у односу на 

остварен извоз у истом периоду претходне године.  

 

Уколико посматрамо структуру извоза по економским наменама производа 

констатује се да је највећи раст извоза забележен код Капиталних производа по 

међугодишњој стопи од  36,0%. У складу са повећаном вредношћу извоза, повећано је и 

учешће у укупном извозу, са 21,3% у периоду јануар–март 2017. године, на 26,5% 

укупног извоза у посматраном периоду текуће године. Извоз Енергената је повећан за 

28,8% у односу на период јануар–март 2017. године, а учешће је повећано са 4,1% на 

4,8%. Извоз Интермедијарних производа је забележио раст од 16,7% што је довело до 

повећања учешћа са 32,0% на 34,3%. Најмање повећање је забележено код извоза 

Ред. бр. Назив производа Вредност % учешћа 

1. Нафта и уља од битуменозних минерала,сирова         204.021 14,0 

2. Гас природни у гасовитом стању                      141.322 9,7 

3. Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         85.963 5,9 

4. Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони        41.304 2,8 

5. Жица од рафинисаног бакра,попречног пресека>6мм      20.168 1,4 

6. Делови изолациони,од пластичне масе                  18.453 1,3 

7. Погаче уљане и остали чврсти остаци,из уља од соје 16.822 1,2 

8. Остали проводници,остали,за напон до 80В             15.070 1,0 

9. Производи остали,од пластичних маса,остало           13.014 0,9 

10. Сетови проводника за паљење, ост. сетови за возила  11.448 0,8 

11. Аутомобили,дизел,>1500-2500цм3,употребљавани         11.139 0,8 

12. Уља за подмаз.;ост.уља,за спец.процесе,не биодизел  10.788 0,7 

13. Жице и каблови,са проводницима   10.749 0,7 

14. Делови пумпи за течности,за осталу употребу           10.458 0,7 

15. Месо од домаћих свиња,остало,без костију,смрзнуто    9.180 0,6 

              Остали производи 837.923 57,5 
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Трајних производа за широку потрошњу (15,3%), односно учешће је повећано са 5,1% 

на 5,4%.  Извоз Нетрајних производа за широку потрошњу је смањено за 6,9% те је и 

учешће смањено са 24,0% на 20,5%. Највеће смањење извоза је забележено код извоза 

Некласификованих производа (за 32,4%), те је и учешће смањено са 13,5% на 8,4%.  

 
Табела 10. Структура извоза по економској намени производа   

     *у мил. евра 

 

 

 У периоду јануар–март  2018. године увоз АП Војводине је повећан по 

међугодишњој стопи од 17,0%.  

 Уколико посматрамо укупан увоз по економској намени производа, закључује се 

да је највеће повећање Интермедијарних производа по стопи од 28,3% те је и учешће у 

структури повећано, па увоз ових производа у посматраном периоду 2018. године чини 

34,9% (у истом периоду 2017. године учешће је било 31,9%). Остале групе производа су 

забележиле нешто мање повећање. Увоз Трајних производа за широку потрошњу је 

повећан за 25,2%, али и даље ти производе чине тек 1,3% увоза. Капитални производи 

су забележили раст од 22,8%, али је учешће у структури благо повећано и то са 14,3% на 

15,0%. Увоз Нетрајних производа за широку потрошњу је повећан за 14,3%, док је 

учешће смањено са 10,9% на 10,6%. Увоз Некласификованих производа је повећан за 

11,7%, а учешће је смањено са 12,9 % на 12,3%. Најмање је повећан увоз Енергената, од  

4,8%, а учешће у структури је смањено са 28,8% на 25,8%.  

 
 

4,8%

34,3%

26,5%

5,4%

20,5%

8,4%

Графикон 12. Структура извоза АП Војводине 

по економској намени производа

Енергија Интермедијар. производи

Капитални производи Трајни произв.за шир.потрошњу

Нетрајни произв.за широку потрошњу Некласификовано

И З В О З  
I-III 

2017. 

% 

учешћа 

I-III 

2018. 

% 

учешћа 
индекс 

Енергија 47,9 4,1 61,7 4,8 128,8 

Интермедијарни производи 375,2 32,0 437,7 34,3 116,7 

Капитални производи 249,4 21,3 339,1 26,5 136,0 

Трајни произв.за широку потр. 60,3 5,1 69,5 5,4 115,3 

Нетрајни произв.за широку потр. 281,7 24,0 262,2 20,5 93,1 

Некласификовано 158,4 13,5 107,1 8,4 67,6 

УКУПНО    1.172,9 100,0 1.277,3 100,0 108,9 
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Табела 11. Структура увоза по економској намени производа 

                      *у мил. евра 

 

 
 

 

Структура робне размене АП Војводине по КД секторима 
 

Структура извоза АП Војводине по КД секторима и областима  

У структури извоза АП Војводине у периоду јануар–март 2018. године, 

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 чини 10,3% укупног извоза, а сектор 

Пољопривреда, шумарство и рибарство представља 2,8% извоза АП Војводине. Остали 

сектори појединачно учествују са 2% и мање од  2,0% у укупном извозу АП Војводине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,8%

34,9%

15,0%

1,3%

10,6%

12,3%

Графикон 13. Структура увоза АП Војводине 

по економској намени производа

Енергија Интермедијар. производи

Капитални производи Трајни произв.за шир.потрошњу

Нетрајни произв.за шир.потрошњу Некласификовано

У В О З  
I – III 

2017.  

%  

учешћа 

I – III 

2018. 

% 

учешћа 
индекс 

Енергија 359,1 28,8 376,5 25,8 104,8 

Интермедијарни производи 397,0 31,9 509,2 34,9 128,3 

Капитални производи 177,9 14,3 218,5 15,0 122,8 

Трајни произв.за широку потрошњу 15,1 1,2 18,9 1,3 125,2 

Нетрајни произв.за широку потр. 135,4 10,9 154,7 10,6 114,3 

Некласификовано 161,2 12,9 180,0 12,3 111,7 

УКУПНО 1.245,7 100,0 1.457,8 100,0 117,0 
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Табела 12. Структура извоза по КД секторима и областима  
                *у 000 евра 

 

 

  

Структура увоза по КД секторима, областима 

У структури увоза АП Војводине у периоду јануар – март  2018. године, 

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% увоза АП Војводине. Остали 

сектори појединачно учествују са  мање од  1,8% у укупном увозу АП Војводине.  

85,0%

8,8%

2,3%
3,9%

Графикон 14. Структура извоза АПВ по КД секторима 

у периоду јануар-март 2018. године

Прерађивачка индустрија                                     

Трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила        

Пољопривредна производња, лов 

и услужне делатности        

Остали КД сектори, области и 

гране делатности

Структура извоза Вредност % учешћа 

Прерађивачка индустрија 1.086.163  85,0 

- Производња мотор.возила и приколица 

- Производња прехрамбених производа  

- Производња произв.од гуме и пластике 

- Производња електричне опреме  

- Производња хемикалија и хемијских произв                                       

- Производња непоменутих машина и опреме  

- Производња кокса и деривата нафте 

157.256 

127.917 

106.187 

103.981 

82.784 

79.222 

72.968 

14,5 

11,8 

9,8 

9,6 

7,6 

7,3 

6,7 

Трговина на велико и мало и поправка моторних 

возила 
112.441 8,8 

- Трговина на велико, осим трговине 

моторним возилима   

- Трговина на велико и мало, и поравка 

моторних возила            

- Трговина на мало, осим трговине моторним 

возилима            

108.813 

 

2.079 

 

1.550 

96,8 

 

1,8 

 

1,4 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 29.684 2,3 

- Пољопривредна производња, лов и услужне 

делатности  

- Шумарство и сеча дрвећа    

- Рибарство и аквакултуре                                      

29.194 

 

331 

158 

98,4 

 

1,1 

0,5  

 Остали КД сектори, области и гране делатности 49.488  3,9 
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Табела 13.  Структура увоза по КД секторима и областима  
                *у 000 евра 

 

 

 

Структура извоза и увоза Војводине - по секторима и одсецима СМТК 
 

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

посматраном периоду 2018. године, уочава се да је највећи извоз забележен у сектору  

Машине и транспортни уређаји у вредности од 411,4 мил. евра и учествује у 

укупном извозу са 32,2%. Извоз сектора Хемијски и сл.производи је реализован у 

износу од 206,8 мил. евра и представља 16,2% укупног војвођанског извоза. Учешће 

преко 10% у укупном војвођанском извозу је забележено у извозу сектора Хране и живе 

65,0%

19,9%

9,7%

1,5%
3,9%

Графикон 15. Структура увоза АПВ по КД секторима

у периоду јануар-март 2018. године

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила

Снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром       

Пољопривреда, шумарство и 

рибарство

Остали КД сектори, области и 

гране делатности

Структура увоза Вредност % учешћа 

Прерађивачка индустрија 947.348 65,0 

- Производња кокса и деривата нафте  

- Производња мотор.возила и приколица 

- Производња произв.од гуме и пластике 

- Производња прехрамбених производа 

- Производња електричне опреме  

246.560 

121.813 

82.846 

81.407 

75.143 

26,0 

12,9 

8,7 

8,6 

7,9 

Трговина на велико и мало и поправка моторних 

возила 
289.626 19,9 

- Трговина на велико, осим трговине моторним 

возилима   

- Трговина на велико и мало, и поравка моторних 

возила            

- Трговина на мало, осим трговине моторним 

возилима            

229.198 

 

37.196 

 

23.231 

79,1 

 

12,8 

 

8,0 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром        141.738 9,7 

- Снабдевање електричном енергијом, гасом и 

паром            
141.738 100,0 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 21.746 1,5 

- Пољопривредна производња, лов и услужне 

делатности  

- Рибарство и аквакултуре                                      

- Шумарство и сеча дрвећа    

20.511 

 

1.148 

88 

94,3 

 

5,3 

0,4 

Остали КД сектори, области и гране делатности 57.365 3,9 
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животиње који чини 14,3% (реализован у вредности од 182,3 мил. евра), потом извоз 

сектора Израђени производи сврстани по материјалу који представља 13,8% укупног 

извоза. Разни готови производи чине 12,9% укупног извоза. Остали сектори учествују 

са мање од 10% у структури извоза.  

 

 У структури увоза, уочава се доминантно учешће сектора Минералних горива 

и мазива са учешћем од 25,9% (377 мил. евра) у укупном увозу. Сектор Машине и 

транспортни уређаји чине 22,7% увоза, а Израђени производи учествују са 18,2%. 

Учешће производа из сектора Хемијски и слични производи чини 10,0% 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 

 

 

 

 

 

14,3%

1,6% 2,7% 4,8% 1,5%

16,2%
13,8%

32,2%

12,9% 0,1%

6,0%

0,8% 2,4%

25,9%

0,4%

10,0%
18,2%

22,7%

4,8% 8,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

Графикон 16. Извоз и увоз АПВ по секторима и одсецима СМТК

у периоду јануар-март 2018. године

Учешће у извозу Учешће у увозу 

Сектори и одсеци СМТК 
Извоз АПВ 

 

Учешће 

у укупном 

извозу АПВ 

Увоз АПВ 

 

Учешће у  

укупном 

увозу АПВ 
Храна и живе животиње                       182.303 14,3%  87.520  6,0% 

Пића и дуван                                 20.112 1,6%  11.907 0,8% 

Сирове материје, нејестиве 34.705 2,7%  35.623 2,4% 

Минерална горива, мазива и сл. 61.708 4,8%  377.053 25,9% 

Животињ.и биљна уља, масти и воск. 19.043 1,5%  5.518 0,4% 

Хемијски и сл. производи 206.764 16,2%  145.428 10,0% 

Израђени произ.сврстани по материј. 176.059 13,8%  265.422 18,2% 

Машине и транспортни уређаји                 411.380 32,2%  331.553 22,7% 

Разни готови производи                       164.475 12,9%  70.531 4,8% 

Производи непоменути у СМТК       737 0,1%  127.267 8,7% 
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Структура робне размене АП Војводине – по окрузима  

У укупно реализованоj робној размени АП Војводине са иностранством у периоду 

јануар-март 2018. године, доминирала је робна размена Јужнобачког управног округа. 

Наиме, привредници наведеног округа су извезли готово ⅓ (31,7%) укупног 

војвођанског извоза. 

Табела 15. Структура извоза АП Војводине – по окрузима 

                                    *у 000 евра 

 

Истовремено, увоз привредника наведеног округа представља скоро ½ (49,6%) 

укупног војвођанског увоза. У оквиру округа најзначајнију робну размену реализују 

привредници из општине Нови Сад, који чини 63,2% извоза односно 86,8% увоза округа. 

Привредници из општине Бачка Паланка учествују у извозу округа са 15,3%, док у 

увозу чине 6,1%.  

Табела 16. Структура увоза АП Војводине – по окрузима 

                                           *у 000 евра 

 

 Привредници Сремског управног округа такође остварују значајну 

спољнотрговинску размену и учествују са ¼ (25,0%) у извозу Војводине и преко ⅕ 

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

из општина Инђија (28,0%) и Сремска Митровица (20,4%), док су на страни увоза 

најдоминатнији извозници из општина Инђија и Стара Пазова са једнаким учешћем 

(25,9%).  

На извозној страни истичу се и привредници Јужнобанатског управног округа, 

са учешћем у укупном извозу од преко 10% (12,7%) што је у оквиру округа остварено 

захваљујући извозу привредника општина Панчево (46,2%) и Вршац (40,5%). Остали 

окрузи појединачно учествују са мање од 10% у укупном извозу АП Војводине. На 

Назив округа Вредност извоза Учешће у укупном извозу АПВ 

Јужнобачки управни округ 405.035 31,7% 

Сремски управни округ 319.530 25,0% 

Јужнобанатски ушравни округ 162.494 12,7% 

Севернобачки управни округ 123.789 9,7% 

Севернобанатски управни округ 102.613 8,0% 

Средњобанатски управни округ 90.068 7,1% 

Западнобачки управни округ 73.756 5,8% 

УКУПНО АП ВОЈВОДИНА  1.277.286 100,0% 

Назив округа Вредност увоза Учешће у укупном увозу АПВ 

Јужнобачки управни округ  723.497 49,6% 

Сремски управни округ  307.359 21,1% 

Севернобачки управни округ  130.454 8,9% 

Јужнобанатски ушравни округ  91.557 6,3% 

Средњобанатски управни округ  86.474 5,9% 

Севернобанатски управни округ  63.423 4,4% 

Западнобачки управни округ  55.058 3,8% 

УКУПНО АП ВОЈВОДИНА  1.457.823 100,0% 
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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 у марту  

2018. године, укупан број долазака туриста повећан је за 13,2% у односу на исти 

период 2017. године. Од тога, број долазака домаћих туриста повећан је за 7,0%, док је 

број долазака страних туриста повећан за 21,2%.  

Војводину је у марту 2018. године посетило укупно 35.067 туриста (и домаћих и 

страних), при чему су домаћи туристи чинили 53,47%, док страни 46,53% укупних 

долазака туриста у Војводину. 

Са датим бројем долазака туриста, Војводина је учествовала са 15,88% у укупним 

доласцима туриста у Републику Србију у марту текуће године, и то са 16,14% у 

доласцима домаћих, односно са 15,60% у доласцима страних туриста (на нивоу 

Републике Србије, евидентирано је укупно 220.700 долазака туриста, од чега 116.159 

домаћих и 104.541 страних). 

 

У марту 2018. године, у Војводини је број регистрованих ноћења туриста повећан 

за 13,6% у односу на исти месец претходне године. Од тога, број ноћења домаћих 

туриста повећан је за 2,8%, а број ноћења страних туриста за 31,5% у односу на исти 

период 2017. године.  

У Војводини је у марту 2018. године регистровано укупно 85.027 ноћења туриста 

(и домаћих и страних), при чему су домаћи туристи учествовали са 56,12%, док страни 

са 43,58% у укупним ноћењима на нивоу Војводине. 

17.526 18.752

13.459

16.315

III 2017. III 2018.

Графикон 17. Доласци туриста у 

Војводину

Домаћи туристи Страни туристи

35.067

30.985

46.649 47.973

28.170

37.054

III 2017. III 2018.

Графикон 18. Ноћења туриста у 

Војводини

Домаћи туристи Страни туристи

85.027

74.819
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Са датим бројем регистрованих ноћења, Војводина је учествовала са 14,33% у 

укупним ноћењима туриста у Републици Србији у марту текуће године, и то са 13,22% у 

ноћењима домаћих, односно са 16,07% у ноћењима страних туриста (на нивоу Републике 

Србије је евидентирано укупно 593.187 ноћења, од чега 362.653 домаћих туриста и 

230.534 страних). 

 

 

У марту 2018. године, од изабраних туристичких места на нивоу Војводине, 

мерено бројем долазака туриста, и домаћи и страни туристи највише су боравили у 

Новом Саду и градским насељима Новог Сада, што је резултат препознавања Новог 

Сада као city break дестинације и места одржавања значајних манифестација, као и 

конгресног центра у Србији. 

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

период претходне године, остварила је Бања Кањижа од 46,7% захваљујући расту 

долазака страних туриста од 305,3 %. 
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Графикон 19.  Доласци туриста у 

Војводину по изабраним 

туристичким местима

III 2017. III 2018.
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Графикон 20. Ноћења туриста у 

Војводини по изабраним 

туристичким местима

III 2017. III 2018.

У марту 2018. године, укупан број 

долазака туриста у Војводину био је 35.067, 

што је за 13,2% више него у марту 2017. 

године, односно за 13,0% више него у 

фебруару 2018. године. 

Домаћи туристи чинили су 18.752 

долазака, што је за 7,0% више,  док страни 

16.315 односно 21,2% више него у марту 

2017. године.  

У марту 2018. године, укупан број 

ноћења туриста у Војводини био је 85.027, 

што је за 13,6% више него у марту 2017. 

године, односно за 11,9% више него у 

фебруару 2018. године. 

Домаћи туристи чинили су 47.973 

или 56,42 % укупних ноћења, док страни 

37.054 или 43,58 %, што је 9,2% више, 

односно 9,1% више него у фебруару 2018. 

године.  
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У  марту 2018. године, 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, исто као и у случају долазака туриста. 

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

период прошле године, остварио је Град Нови Сад од 37,7% (раст ноћења домаћих 

туриста од 39,8% и раст ноћења страних туриста од 36,7%). Највећи пад броја ноћења 

туриста забележен је у Бањи Русанди  (-41,3%). 

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

туристи, у марту 2018. године, највећи број долазака страних туриста забележили су 

туристи из Бугарске (9746 долазака, што је за 26,2% више него у истом периоду 

претходне године), док су највећи број ноћења остварили  туристи из Босне и 

Херцеговине (16.447 ноћења, што је за 3,9% мање него у истом периоду претходне 

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

Републику Србију забележили су туристи из Кине (4.600 долазака,што је 124,8% више 

него у истом периоду претходне године) као и највећи број ноћења туриста (22.797 

ноћења, што је за 120,2% више него у истом периоду претходне године). 

У прва два месеца 2018. године девизни прилив од туризма у Републици 

Србији био је у порасту за 17,9% изражено у еврима (156 милиона евра), односно 35,6% 

у УС доларима (191 милион УС долара), у односу на исти период 2017. године. У истом 

периоду, девизни одлив од туризма у Републици Србији порастао је за 15,3% изражено 

у еврима (169 милиона евра) и  32,9% у УС доларима (207 милиона УС долара), у односу 

на исти период 2017. године. 

 

Кретање цена и инфлација 
 

Потрошачке цене производа и услуга личне потрошње у марту 2018. године у 

односу на претходни месец су повећане за 0,1%. Просечне потрошачке цене у марту 

2018. године у односу на просечан ниво цена у 2017. години, више су за 1,2%. 

  

Инфлација, мерена растом потрошачких цена производа и услуга, у марту 

2018. године у односу на ниво цена у истом месецу претходне године, забележила је 

повећање од 1,4%. Међугодишња инфлација од почетка године је у паду. 
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Графикон 21. Стопа инфлације, мерена међугодишњим кретањем 

потрошачких цена, март 2018. године         
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На кретање мартовске међугодишње инфлације, у највећој мери је утицао раст 

цена дувана, воћа, здраствених услуга, услуга рекреације и културе и пакет-аранжмани  

и електричне енергије за домаћинство.  
 

Посматрано по главним групама производа и услуга класификованих према 

намени потрошње, у марту 2018. године у односу на исти месец претходне године, 

забележен је просечан раст свих цена роба за 1,4 % и услуга за 1,4 %.  
 

Табела 17. Допринос мартовској стопи 

инфлације, 2018. године, међугод. стопа% 

Посматрано по главним групама 

производа и услуга класификованих према 

намени потрошње, у марту 2018. године, у 

односу на исти месец претходне године, 

раст цена је забележен у групама 

Алкохолна пића и дуван (5,9%), 

Рекреација и култура (4,4%), Остала роба и 

услуге (1,7%), Здравство (1,6%), Храна и 

безалкохолна пића (1,6%), Ресторани и 

хотели (1,3%),у групи Намештај, 

покућство и текуће одржавање стана 

(1,1%), Стан, вода, електрична енер.  и гас 

и др. (1,1%) Комуникације (0,6) и 

Образовање (0,4%). Пад цена забележен је 

у групама Одећа и обућа (-1,2%) и 

Траспорт (-0,6%). 

  У марту 2018. године базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу 

хране, енергије, алкохола и цигарета) је износила 0,8% међугодишње, што је до сад 

најнижи ниво базне инфлације забележен од кад се инфлација обрачунава по овој 

методоилогији тј. од кад се прате потрошачке цене. 
 

Успоравање инфлације по основу базног ефекта очекује се и у наредним 

месецима, а затим ће се постепено приближавати централној вредности циља (3,0%), 

чему ће допринети и раст домаће тражње. На бази ових пројекција Народна банка Србије 

је средином марта месеца 2018. године смањила  референтну каматну стопу за 0,25 п.п. 

на 3,25%, што ће подржати кредитну активност и привредни раст. 

Према најновијем саопштењу Народне банке Србије, Извршни одбор НБС на 

седници одржаној 14. априла 2018 године, одлучио је  да референтну каматну стопу 

смањи на ниво од 3 одсто. Истовремено, донета је одлука о сужењу коридора каматних 

стопа, са ± 1,5 на ± 1,25 процентних поена, што значи да је каматна стопа на депозитне 

олакшице остала непромењена, што је пружило могућност за додатно ублажавање 

монетарне политике. Успоравање инфлације у протекла три месеца било је веће од 

очекиваног, што указује на то да су инфлаторни притисци додатно снижени. Смањењем 

референтне каматне стопе, у условима ниских инфлаторних притисака, Народна банка 

Србије ће пружити додатну подршку кредитној активности и привредном расту. 

Mесечна инфлација у марту износила је 0,1%. Кретање потрошачких цена у марту 

било је опредељено сезонски очекиваним поскупљењем воћа, као и повећањем цена 

Групе производа и услуга % 

Алкохолна пића и дуван   5,9 

Рекреација и култура 4,4 

Остала роба и услуге  1,7 

Храна и безалкохолна пића  1,6 

Здравство  1,6 

Ресторани и хотели   1,3 

Намештај, покућство... 1,1 

Стан, вода, ел. енергија,  гас 1,1 

Комуникација 0,6 

Образовање  0,4 

Транспорт  -0,6 

Одећа и обућа -1,2 

Укупно 1,4 
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свежег меса и здраствених услуга, a у супротном смеру деловало је појефтињењем пакет 

аранжмана и штампе. 

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

кретати у границама циља и у наредне две године.  

Када је реч о ценама примарних пољопривредних производа, очекује се њихов 

раст на светском тржишту у овој и наредној години, чему ће допринети раст тражње у 

земљама у успону. 

 

Тржиште рада  

 

Активна незапосленост6 
 

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

крају марта 2018. године износио је 618.322, што међугодишње посматрано бележи  

смањење од 10,1%, односно за 69.574 незапослена лица.  

 Смањење активно незапослених лица у регистру НСЗ евидентно је у свим 

регионима. Међугодишње посматрано, на крају марта 2018. године, најбројније и 

процентуално највеће смањење је у региону Војводине. 

На крају марта 2018. године у Војводини је евидентирано 131.666 активно 

незапослених лица, што чини смањење за 15,8% односно 24.675 лица мање у односу на 

стање у марту месецу претходне године. У односу на број незапослених у претходном 

месецу, на крају марта 2018. године евидентирано је за 1,6% мање активно незапослених 

лица, односно, забележено је смањење за 2.194 особа.  

 

Посматрано по областима региона Војводине, највећи број незапослених у марту 

2018. године је у Јужнобачкој области (40.167 активно незапослена лица) и у 

Јужнобанатској области (25.679 активно незапослена лица).  

                                                           
6 Активно незапослени су незапослена лица која су пријављена у Националној служби за запошљавање и 

која активно траже посао. 

99.417

156.341

229.698

180.250

85.441

131.666

212.594

166.584

-13.976 -24.675 -17.104 -13.666

Београдски регион Регион Војводине Регион Шумадије и 

Западне Србије

Регион Јужне и Источне 

Србије

Графикон 22. Активна незапосленост, према НЗС РС,

према регионима

III 2017. III 2018. разлика
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Међугодишње посматрано, број незапослених лица по евиденцији НСЗ, у марту 

2018. године смањен је у свим областима региона Војводине. У Јужнобачкој области 

забележено је смањење за 8.409 активно незапослена лица или за 17,3%, док је у 

Јужнобанатској области је забележено смањење за 3.670 или 12,5% активно 

незапослених лица.  

Процентуално највеће смањење броја активно незапослених лица на крају 

марта 2018. године је у Средњобанатскoj у области. Незапосленост је смањена за 

24,6% (или мање за 4.102 активно незапослених лица, у односу на стање у истом 

месецу  претходне године). Међугодишње посматрано, мање активно незапослених 

лица забележено је и у  Западнобачкој области за 16,1% и у Сремској области (15,3%). 

Најмање процентуално смањење забележено је у Севернобанатској области, где је, 

међугодишње посматрано, забележено за 7,2% мање активно незапослених лица. 

 

Растућа потреба привреде за запошљавањем, поред осталих фактора (миграција 

становништва и ограничавајућа законска регулатива), утицала је на континуиран пад 

броја евидентираних незапослених лица у регистру НСЗ Републике Србије укупно, као 

и по регионима.  
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март 2018.
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Регистрована запосленост 
 

У првом кварталу 2018. 

године укупан број запослених у 

Србији према подацима Централног 

регистра обавезног социјалног 

осигурања износио је 2.092.220 

лица. У односу на исти квартал 

претходне године запосленост је 

повећана за 67.705  запослених 

лица (3,3%).  

У правним лицима било је 

запослено 1.659.118 лица (79%), што 

у односу на исти квартал претходне 

године бележи повећање од 3,3%. 

 

 

Табела 18. Регистрована запосленост у Републици Србији 

  

Број 

запослених 

Промене у односу на 

претходни квартал 

Промене у односу на исти 

квартал 2017. године 

I квартал 

2018. 
разлика индекс разлика индекс 

Регистрована запосленост  -  

укупно 
2.092.220  5.480 100,3  67.705 103,3 

Запослени у правним лицима 

(у радном односу и ван радног 

односа) 

1.659.118  4.582 100,3  53.568 103,3 

Предузетници и запослени код 

њих и лица која самостално 

обављају делатност (у радном 

односу и ван радног односа) 

 351.957  2.487 100,7  20.504 106,2 

Регистровани индивидуални 

пољопривредници 
 81.145 - 1.589 98,1 - 6.367 92,7 

                                                                                                                                   

Запосленост у сектору предузетништва повећана је за 20.504 лица (6,2%) у односу 

на исти квартал претходне године. Број предузетника у првом кварталу 2018. године био 

је 351.957 и у структури укупно запослених учествује са 17%. 

 

Број регистрованих пољопривредних произвођача у укупној запослености 

учествује са 4% и износи 81.145 запослених, што је у односу на стање у првом кварталу 

2017. године мање за 7,3% (6.367).  

 

Запослених код правних лица и предузетника, у радном односу и ван радног 

односа, као и лица која обављају самосталне делатности (без регистрованих 

индивидуалних пољопривредника) било је 2.011.075. У односу на први квартал 2017. 

године број запослених је повећан за 3,8%.       

79%

17%

4%

Графикон 24. Структура регистроване 

запослености у Србији,

I квартал 2018. године

Запослени у правним лицима (у радном односу и ван

радног односа)

Предузетници и запослени код њих и лица која

самостално обављају делатност (у радном односу и ван

радног односа)

Регистровани индивидуални пољопривредници

У Србији 

регистровано 

запослених  

2.092.220 

лица
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У првом кварталу 2018. године укупна запосленост је повећана у свим регионима, 

међугодишње. Број запослених изнад просека повећан је у Београдском региону за 4,2% 

(28.347), и у региону Војводине за 4,0% (20.748). 

 
Табела 19. Регистрована запосленост по регионима Србије, I квартал 2018. год. 

 

Број 

запослених 

Промене у односу на 

претходни квартал 

Промене у односу на 

исти квартал 

претходне године 

I квартал 

2018. 
разлика индекс разлика индекс 

Београдски регион  706.342  2.985 100,4  28.347 104,2 

Регион Војводине  535.118  3.022 100,6  20.748 104,0 

Шумадија и Зап.Србија        490.628   545 100,1  12.986 102,7 

Јужна и Источна Србија          360.132 - 1.072 99,7  5.625 101,6 

Укупно Република Србија 2.092.220  5.480 100,3  67.705 103,3 

 

Од укупног броја регистровано запослених, највећи број је запослен у 

Београдском региону (34%), затим у Региону Војводине (26%), потом у региону 

Шумадије и Западне Србије (23%), а најмање у региону Јужне и Источне Србије (17%). 

У односу на претходни квартал, број запослених на нивоу Србије је у првом 

кварталу 2018. године повећан за 0,3% (5.480 лица). Запосленост је повећана у свим 

регионима осим у региону Јужне и Источне Србије.  

 

У првом кварталу 2018. године у Региону Војводине је било 535.118 

регистровано запослених лица, што је за 4,0% (20.748) више у односу на исти 

квартал претходне године. Посматрано међугодишње, запосленост у правним лицима 

(422.856) повећана је за 4,3%, а код предузетника (89.603) за 6,0%. Број регистрованих 

индивидуалних пољопривредника (22.659) смањен је за 6,7%.  
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Графикон 25. Структура 

запослени по регионима 

Србије, I квартал 2018. године

Београдски регион

Регион Војводине

Регион Шумадије и Западне Србије      

Регион Јужне и Источне Србије        

620.597

422.856

344.977

270.688

82.929

89.603

107.457

71.968

2.816

22.659

38.194

17.476

Београдски регион

Регион Војводине

Р.Шумадије и 

Западне Србије      

Р.Јужне и Источне 

Србије        

Графикон 26. Структура запослености 

у Србији по регионима,

I квартал 2018. године

регистровани индивидуални пољопривред-ници

предузетници и запослени код њих

запослени у правним лицима
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Табела 20. Регистрована запосленост у Војводини 

  
I квартал 

2017. 

I квартал 

2018. 
индекс разлика 

% учешћа у 

запослености 

Запослени у правним лицима 405.536 422.856 104,3 17.320 79,0 

Предузетници и запослени код 

њих и лица која самостално 

обављају делатност 

84.550 89.603 106,0 5.053 16,7 

Регистровани индивидуални 

пољопривредници 
24.284 22.659 93,3 -1.625 4,2 

Укупно Војводина 514.370 535.118 104,0 20.748 100,0 

 

У структури запослених, 79% су запослени у правним лицима, 16,7% су 

предузетници и запослена лица код њих, а 4,2% чине регистровани пољопривредни 

произвођачи. 

У првом кварталу 2018. године запосленост у правним лицима на територији 

Војводине, међугодишње посматрано, повећана је за 17.320 запослених, код 

предузетника за 5.053 регистровано запослених а код пољопривредника забележено  је 

смањење за 1.625 регистрованих пољопривредних произвођача (Графикон 29). 

 

Посматрано по секторима АП Војводине (Табела 21), запосленост у првом 

кварталу 2018. године у односу на исти квартал претходне године повећана је у сектору 

прерађивачке индустрије за 13.504 запослена лица (10,7%), у сектору стручне, научне, 

иновационе и техничке делатности за 2.053 запослена лица (10,5%), у сектору услуга 

смештаја и исхране за 1.326 лица (8,7%), у сектору информисања и комуникација за 886 

запослених лица (7,2%) и у сектору саобраћаја и складиштења за 1.992 запослена лица 

(7,1%).  

Смањење запослености забележено је у сектору пољопривреде (2,9%), 

снабдевања електричном енергијом, гасом и паром (6,3%), финансијске делатности и 

делатности осигурања (2,1%), снабдевања водом и управљања отпадним водама (5,1%) 

и у сектору државне управе и обавезног социјалног осигурања (1,2%). 

405.536

84.550

24.284

422.856

89.603

22.659

0 100.000 200.000 300.000 400.000

запослени у правним лицима

предузетници и запослени код њих и лица 

која самостално обављају делатност

регистровани индивидуални 

пољопривредници

Графикон 27. Кретање и структура регистроване 

запослености у Војводини 

I квартал 2018. I квартал 2017.
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Табела 21. Број запослених у правним лицима (привредна друштва, предузећа, задруге, 

установе и друге организације), лица која самостално обављају делатност, предузетници и 

запослени код њих, у Војводини, по областима делатности 

 

Из прегледа броја запослених по секторима делатности привреде Војводине у  

претходној години, по кварталима, можемо закључити да је раст запослених у сектору 

прерађивачке индустрије био константно уједначен као и у услужним секторима 

(трговини, саобраћају и складиштењу и сектору услуга смештаја и исхране), док је у 

сектору пољопривреде и финансијских делатности и делатности осигурања у 

константном негативном тренду.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 I квартал 

2017. 

I квартал 

2018. 
индекс разлика 

% 

учешћа 

Пољопривреда, шумарство и рибарство  18.568  18.036 97,1 -532 3,5 

Рударство  2.270  2.390 105,3 120 0,5 

Прерађивачка индустрија  125.768  139.272 110,7 13.504 27,2 

Снаб. електричном енергијом, гасом..  5.356  5.020 93,7 -336 1,0 

Снаб. водом и управ. отпад. водама  9.421  8.936 94,9 -485 1,7 

Грађевинарство  18.960  20.019 105,6 1.059 3,9 

Трговина и поправка мотор. возила  84.680  86.134 101,7 1.454 16,8 

Саобраћај и складиштење  28.201  30.193 107,1 1.992 5,9 

Услуге смештаја и исхране  15.241  16.567 108,7 1.326 3,2 

Информисање и комуникације  12.291  13.177 107,2 886 2,6 

Финансијске дел. и осигурање  9.333  9.137 97,9 -196 1,8 

Пoсловање некретнинама  1.241  1.274 102,7 33 0,2 

Стручне, научне, инова. и тех. дела.  19.543  21.596 110,5 2.053 4,2 

Административне и помоћне услужне 

делатности 
 16.708  17.312 103,6 604 3,4 

Државна управа и обавезно социјално 

осигурање 
 28.197  27.855 98,8 -342 5,4 

Образовање  36.267  36.263 100,0 -4 7,1 

Здравствена и социјална заштита  41.479  41.756 100,7 277 8,1 

Уметност; забава и рекреација  7.347  7.858 107,0 511 1,5 

Остале услужне делатности  9.215  9.666 104,9 451 1,9 

Укупно АП Војводина  490.086  512.459 104,6 22.373 100,0 
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Резиме о текућим привредним кретањима 
 

Бруто домаћи производ 

2016: I кв. 4,0%; II кв. 2,0%; III кв. 2,8/%; IV кв. 2,5%;  

(реалан раст, међугод. 2,8%) 
2017: I кв. 1,1%; II кв. 1,4%; III кв. 2,1%, IV кв. 2,5%; 

(реалан раст, међугод. 1,9%) 

2018: I кв. 4,5% 

Основни макроекономски 

показатељи 

Република 

Србија             

III 2018. 

III 2017. 

Регион 

Војводине       

III 2018. 

III 2017. 

Република 

Србија             

I-III 2018. 

I-III 2017. 

Регион 

Војводине       

I-III 2018. 

I-III 2017. 

Индустрија 4,1% 2,7% 5,9% 5,1% 

- рударство 9,2% -5,0% 3,0% -2,4% 

- прерађивачка инд. 0,0% 2,6% 5,0% 5,5% 

од тога прехрамбена инд. -0,4% -5,9% -1,6% -7,3% 

- снабдевање ел.енергијом, 

гасом, паром и климат. 
21,6% 148,8% 10,9% -0,4% 

Спољнотрговинска размена (у мил. евра) 
8.885,6                  

(раст 10,7 %) 

2.735,1              

(раст 13,1%) 

Извоз (у мил. евра) 
3.821,0                                        

(раст 8,7%) 

1.277,3             

(раст 8,9 %) 

Увоз (у мил. евра) 
5.064,6                          

(раст 12,3 %) 

1457,8                      

(раст 17,0 %) 

Спољнотрговински дефицит (у мил. евра) 
-1.243,6                      

(раст 25,4 %) 

-180,5               

(раст 147,9 %) 

Реални промет у трговини 

на мало (сталне цене) 
0,9% 3,1% 3,2% 5,0% 

Туристички промет- доласци 9,1% 13,2% 11,1 14,7 

Потрошачке цене  1,4% - 1,6% - 

Незапосленост (НСЗ) -10,1% -15,8% - - 

Регистрована запосленост - - 3,3% 4,0% 

 

Према подацима РЗС РС, укупна економска активност, мерена бруто домаћим 

производом, у првом кварталу 2018. године је реално повећана за 4,5%. 

У прва три месеца 2018. године, индустријска производња је забележила раст у 

Републици Србији од 5,9% и у Региону Војводине од 5,1%. 

Главни покретач индустрије у војвођанском региону, у периоду јануар-март 

текуће године, јесте прерађивачка индустрија са извозно оријентисаним областима као 

што су: производња хемикалија и хемијских производа, производња гуме и пластике, 

индустрија металних производа, осим машина, моторних возила и приколица, као и 

индустрија готових производ.  

У првом кварталу 2018. године, вредност извоза на нивоу Србије, посматрано 

међугодишње, повећана је за 8,7%, а вредност увоза за 12,3%. На нивоу Региона 

Војводине вредност извоза је већа за 8,9%, а вредност увоза за 17,0% у односу на 

реализоване вредности у истом периоду претходне године.  

 У периоду јануар-март текуће године, дефицит спољнотрговинске размене 

Региона Војводине већи је за 147,9% у односу на исти период 2017. године, и износи 
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180,5 мил. евра, што чини 14,5% укупног дефицита Републике Србије (дефицит Р Србије 

у првом кварталу 2018. године износи 1.243,6 мил. евра).   

Промет робе у трговини на мало, на нивоу Војводине, у прва три месеца 2018. 

године већи је у текућим ценама за 6,8%, а у сталним ценама за 5,0%, у односу на ниво 

промета у истом периоду претходне године.  

У делатности угоститељства и туризма на нивоу Војводине, у првом кварталу 

2018. године, забележен је пораст броја долазака, по међугодишњој стопи од 14,7%, како 

домаћих туриста (за 8,8%), тако и страних (за 23,1%). Туристички промет мерен бројем 

ноћења туриста повећан је на нивоу Војводине за 16,9%. Број ноћења домаћих туриста 

повећан је за 2,8%, а број ноћења страних туриста за 33,7%. у односу на исти квартал 

претходне године. 

Инфлација, мерена растом потрошачких цена производа и услуга, у марту 2018. 

године у односу на ниво цена у истом месецу претходне године, забележила је повећање 

од 1,4%. На кретање мартовске међугодишње инфлације у највећој мери је утицао раст 

цена дувана, воћа, здраствених услуга, услуга рекреације и културе и пакет-аранжмани 

и електричне енергије за домаћинство. Међугодишња инфлација од почетка године је у 

паду, а базна инфлација је износила 0,8% међугодишње, што је до сад најнижи ниво базне 

инфлације.  

Смањење активно незапослених лица у регистру НСЗ евидентно је у свим 

регионима. Међугодишње посматрано, на крају марта 2018 године, најбројније и 

процентуално највеће смањење је у Региону Војводине. На крају марта 2018. године у 

Војводини је евидентирано 131.666 активно незапослених лица, што чини смањење за 

24.675 лица (15,8%) у односу на стање у марту месецу претходне године.  

У првом кварталу 2018. године, у Региону Војводине је било 535.118 

регистровано запослених лица, што је за 4,0% (20.748) више у односу на исти квартал 

претходне године. Посматрано међугодишње, запосленост у правним лицима повећана 

је за 4,3%, а код предузетника за 6,0%. Број регистрованих индивидуалних 

пољопривредника смањен је за 6,7% .  

Посматрано по секторима делатности привреде Војводине, запосленост у прва три 

месеца 2018. године у односу на исти период претходне године повећана је у сектору 

прерађивачке индустрије, стручне, научне, иновационе и техничке делатности, услуга 

смештаја и исхране, информисања и комуникација и у сектору саобраћаја и 

складиштења.  

Смањење запослености забележено је у сектору пољопривреде, снабдевања 

електричном енергијом, гасом и паром, финансијске делатности и делатности осигурања, 

снабдевања водом и управљања отпадним водама и у сектору државне управе и 

обавезног социјалног осигурања. 
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