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 I. Увод 
 

Привређивање пословних субјеката у прва два месеца 2020. године бележи наставак 

убрзања привредне активности са краја претходне године. На такав закључак упућује раст 

индустријске производње, посебно производње прерађивачке индустрије у односу на исти 

период претходне године. Прерађивачка индустријска је подстакнута и растом домаће тражње 

на шта су утицале  повећане зараде и раст запослености. Високе стопе раста забележене су и у 

промету трговине на мало као и у осталим услужним секторима (значајно је повећан број издатих 

грађевинских дозвола као и број долазака туриста).  

 

Привредна активност у периоду јануар-фебруар 2020. године године подржана је 

двоцифреним стопама раста како домаће тако и екстерне тражње.  

 

Општа карактеристика укупне спољнотрговинске размене на републичком нивоу у прва 

два месеца текуће године је бржи раст извоза (11,5%) од увоза (10,3%). Један од првих 

показатеља у глобалној кризи је пад екстерне тражње, што се код нас у овом периоду још није 

осетило, а на то указују и двоцифрене стопа раста извоза и увоза у односу на ниво у истом 

периоду претходне године. 
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II. Пољорпивреда 
 

У АП Војводини је према подацима РЗС у 2019. години у јесењој сетви засејано 411.798 

хектара површине, што је у односу на 2018. годину више за 10%. Посматрано по усевима 

пшеница је засејана на 330.193 ha, 10% више у поређењу са сетвом пшенице у јесен 2018. године. 

Сетва јечма обављена је на 42.408 hа, што је на приближно истом нивоу као и у 2018. години. 

Овас је заузео површини од 1.952 hа, а 1.484 hа. Уљана репица је засејана на 21.733 хектара, што 

је мање за 27,1% него у 2018. години. 

 

Временски услови током фебруара су уз краће прекиде због падавина, углавном 

омогућавали обављање актуелних пољопривредних радова, као што су прихрањивање озимих 

усева, обављање послова у воћњацима и виноградима, припреме земљишта за пролећну сетву у 

садњу. У фебруару је било 5,5% више падавина од вишегодишњег просека, што је поправило 

залиху зимске влаге у земљишту.  

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде као и претходних година даје 

подстицајна средства и спроводи друге мере које помажу пољопривредницима у реализацији 

пролећне сетве: 
 

• У 2020. години, Регистрована пољопривредна газдинства могу остварити право на 

основне подстицаје у износу до 5.200,00 динара по хектару; 

 

• За пролећну сетву регистрованим пољопривредним газдинствима на располагању је мера 

кредитирања  Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

Пољопривредним произвођачима су на располагању врло повољна кредитна средства за 

куповину репроматеријала. Захтеви се подносе преко пословних банака до 1. децембра 

текуће године; 

  

• Кредити се дају са роком отплате до 3 године уз камату до 3%. За физичко лице – носиоца 

комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар са 

пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно 

које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског 

пола за које је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 1 % на годишњем нивоу 

у периоду отплате кредита. Обухватају куповину репроматеријала (семе, садни 

материјал, минерално ђубриво и средства за заштиту биља) и зa инвeстициoнa улaгaњa у 

нову пoљoприврeдну мeхaнизaциjу и oпрeму за производњу, наводњавање, сушаре и 

друго. Максимални износ за физичко лице и предузетника је 6 милиона динара, а за 

земљорадничке задруге и правно лице разврстано у микро или мало правно лице до 18 

милиона; 

 

• Такође, као превентиву у смислу губитака насталих услед елементарних непогода, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, у виду регреса, пружа 

подршку осигурању усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња. 

Регрес се остварује за производњу која је осигурана у периоду од 1. новембра претходне 

до 31. октобра текуће године у износу од 40%, односно 45% зa пoдручja сa oтeжaним 

услoвимa рaдa у пoљoприврeди, од висине плаћене премије осигурања, без урачунатог 

пореза на премију неживотног осигурања. Захтеви се могу поднети 15. јуна до 31. октобра 

текуће године; 
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• Републичка дирекција за робне резерве вршила је натуралну размену до 12.000 тона 

меркантилног кукуруза за товну јунад, (17,00 kg меркантилног кукуруза за 1 kg товне 

јунади). Произвођачи са којима се могла реализовати натурална размена су физичка лица-

носиоци регистрованог пољопривредног породичног газдинства која су уписана у 

Регистар пољопривредних газдинстава, и налазе се у активном статусу, као и правна 

лица, земљорадничке задруге и предузетници, регистровани у АПР-у, са шифром 

претежне делатности 01.42-узгој других говеда и бивола. 

 

Према фебруарском Извештају америчког Министарства пољопривреде (USDА) 

прогноза за светску производњу пшенице 2019/20, износи 763,9 милиона тона.  

 

Пројекција производње пшеница у свету у милионима тона 

 
16/17 17/18 

18/19 

прогноза 

19/20 пројекција 

јануар фебруар 

Производња 756,3 762,9 731,4 764,4 763,9 

Потрошња 738,4 741,7 737,0 754,4 754,2 

Залихе 262,7 383,8 278,3 288,1 288,0 

Трговина 182,4 184,0 175,4 181,7 183,3 

       

Према информацијама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у 

периоду од октобра 2019. године до јануара 2020. године кретање цене пшенице на домаћем 

тржишту има тренд раста. Просечна октобарска цена на Продуктној берзи Нови Сад износила је 

17,63 дин/kg без ПДВ, док је друге недеље фебруара 2020. године пондерисана цена пшeнице на 

Продуктној берзи Нови Сад износила је 19,50 дин/kg бeз ПДВ. Кретање цене било је супротно 

правилу тако да иако је понуда била добра, а тражња мања, цена пшенице на тржишту је расла. 

Наиме, појачана тражња за квалитетном пшеницом допринела је расту цене пшенице лошијег 

квалитета.  

 

На основу Извештају америчког Министарства пољопривреде (USDА) прогноза за 

светску производњу кукуруза 2019/20, износи 1.111 милиона тона. 
  

Пројекција производње кукуруза у свету у милионима тона 

 

16/17 17/18 
18/19 

прогноза 

19/20 

пројекција 

фебруар 

Производња 1.127,8 1.080,1 1.123,3 1.111,6 

Потрошња 1.087,9 1.090,4 1.144,1 1.135,2 

Залихе 351,9 341,6 320,8 296,8 

 

Ситуација у индустрији шећера је и даље тешка, Прерађивачи (шећеране) су јесенас 

понудили произвођачима шећерне репе откупну цену од 34 EUR/t, уз стимулацију за већу 

дигестију, као и 50% гратис семена. 

 

Извозне цене шећера су током 2019. године биле стабилне, док је дошло до раста 

малопродајних цена шећера на домаћем тржишту. Према информацијама Министарства 

пољопривреде, шумарсва и водопривреде то би требало да омогући опоравак домаћег сектора 

шећера, који се одвија и у складу са стањем на европском тржишту, с обзиром на нашу извозну 

оријентацију.  
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Цене рафинисаног шећера на домаћем и светском тржишту у EUR/тона 

 
 

После трогодишње кризе на глобалном тржишту шећера, цене су почеле да расту.  

 

Кретање цена рафинисаног шећера на берзи у Лондону у USD/тона 

 
 

Како се наводи у извештају америчког министарства пољопривреде (USDA), глобална 

производња шећера у тржишној 2019/20 години процењује се на нивоу за 6 милиона тона нижем 

од претходне – око 174 милиона тона, пре свега због пада производње у Индији (од 5 милиона 

тона), услед умањене површине и очекиваних приноса. Бразил и Индија остају водећи 

произвођачи.  

 

Према информацијама Министарсва пољопривреде, шумарства и водопривреде, због 

незадовољства пољопривредних произвођача откупном ценом сунцокрета, очекује се  мање 

посејане површине под сунцокретом ове године. Предвиђа се да ће те површине надоместити 

соја, тако да предвиђају да ће овог пролећа бити посејано између 230.000 и 240.000 ha соје. 
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III. Индустрија  
 

Међугодишње посматрано, индустријска производња у Републици Србији у прва два 

месеца 2020. године већа је за 7,0% у односу на исти период 2019. године. Раст је остварен у сва 

три сектора: прерађивачка индустрија (8,0%); рударство (13,9%) и снабдевање ел. енергијом 

гасом, паром и климатизација (0,9%).  
                                                                                                  

Индустријска производња у 

АП Војводини, у периоду јануар-

фебруар 2020. посматрано 

међугодишње, забележила је раст од 

8,4%. Посматрано по секторима, обим 

производње у сектору рударства мањи 

је за 0,2%, у сектору прерађивачке 

индустрије је већи за 9,6%, док је ниво 

активности у сектору снабдевања 

електричном енергијом, гасом и паром 

мањи за 16,6% у односу на исти месец 

2019. године.  

 

У прерађивачкој индустрији, доминантном сектору укупне индустрије са учешћем од 

93,9%, забележено је повећање физичког обима производње у 18 производних области које чине 

67,9% поменутог сектора. У прва два месеца 2020. године, нивоу прерађивачке индустрије 

највише су позитивно допринеле производња фармацеутских производа; електричне опреме; 

металних производа осим машина и производа од гуме и пластике, док највећи негативан 

допринос има производња деривата нафте; моторних возила и приколица и производња коже и 

предмета од коже. 

  

Остварен ниво обима 

производње индустрије Републике 

Србије у фебруару 2020. године 

мањи је за 0,8%, а у Региону 

Војводине већи за 1,7% од  

просечног нивоа обима производње 

у 2019. години.     
                                                

         Током претходне две године и 

почетком 2020. године, тренд 

укупне индустријске производње у 

Републици Србији као и у Региону 

Војводине, задржао је благо 

растући смер кретања. 

 

 

На крају фебруара 2020. године у поређењу са истим месецом претходне године, залихе 

готових производа у индустрији Региона Војводине смањене су за 4,2%, а посматрано по 

наменским групама, смањене су код: трајних производа за широку потрошњу (-30,3%); енергијe 

(-27,5%); нетрајних производа за широку потрошњу (-5,9%), док су повећане код 

интермедијарних производа, осим енергије (4,7%) и капиталних производа (25,1%). 
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IV. Промет робе у трговини на мало  

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

фебруару  2020. године у односу на фебруар 2019. године, већи је у текућим ценама 13,8%, а у 

сталним ценама за 12,2 %. Такође, ниво промета у трговини на мало, рачунато за Републику 

Србију, у фебруару 2020. године у односу на фебруар 2019. године, у текућим ценама већи је за 

14,9%, а рачунато у сталним ценама забележен је раст од 13,3%. 

 

Поредећи ниво промета робе у трговини на мало у Војводини, у фебруару месецу 2020. 

године у односу на просечан ниво промета у 2019. години, рачунато у текућим ценама забележен 

је пад од  7,1%, а такође и у сталним ценама пад од 8,0%. У Републици Србији забележен је пад 

промета у текућим ценама од 6,6% и сталним ценама од 7,4%.  

 

 
У прва два месеца 2020. године у односу на исти период 2019. године забележен  је раст 

промета у трговини на мало, у Републици Србији за  14,2% у текућим ценама и 12,1% у сталним 

ценама. У истом периоду, у Региону Војводине остварен је раст од 16,9% у текућим ценама и  

14,8% у сталним ценама. 

 

У фебруару 2020. године у односу на јануар 2020. године забележен  је незнатан пад 

промета у трговини на мало, у Републици Србији за 0,3% и у текућим ценама и у сталним ценама. 

У истом периоду, у Региону Војводине остварен је пад од 0,3% у текућим ценама и 0,6% у 

сталним ценама. 

 

На унутрашњем тржишту Републике Србије, у фебруару 2020. године, рачунато у 

текућим ценама, забележено је повећање промета код групе Храна, пиће и дуван за 13,8% и 

повећање за 11,4% у сталним ценама, код непрехрамбених производа, осим моторних горива 

повећање за  17,2% у текућим ценама и за 17,1% у сталним ценама. Код групе моторна горива, 

забележено је повећање у текућим ценама за 13,5% , а у сталним ценама 11,3% у односу на ниво 

промета ових производа, међугодишње посматрано. 
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V. Спољнотрговинска размена Републике Србије 
 

Током прва два месеца 2020. годинe укупна вредност спољнотрговинске размене 

Републике Србије износи 6,7 млрд. eвра, што је за 10,8 % више у односу на исти период 2019. 

године. Укупан извоз је реализован у вредности од 2,8 млрд. eвра (за 11,5% више у односу на 

извоз у истом периоду прошле године), док је укупан увоз реализован у вредности од 3,9 млрд. 

евра (повећање од 10,3% у поређењу са реализованим увозом у истом периоду 2019. године). Из 

размене Републике Србије са иностранством забележен је спољнотрговински дефицит у износу 

од 1,0 млрд. евра, и већи је за 7,2% од забележеног дефицита током прва два месеца прошле 

године. 
 

 Кретање робне размене Републике Србије са иностранством 
-у мил. евра 

 
 

У укупном извозу Републике Србије највише је учествовао Регион Војводине (35,4%), 

док у укупном увозу највише учествује Београдски регион (47,0%).  

 

 

      
    

 

 

 Током прва два месеца 2020. године реализовано је 17,5% укупне прошлогодишње робне 

размене Републике Србије, при чему је реализовано 17,4% прошлогодишњег извоза односно 

17,6% прошлогодишњег увоза Р Србије.  

 

 

 

Београдски 

регион, 

23,9%

Регион 

Војводине, 

35,4%

Регион 

Шумадије и 

Западне 

Србије; 

22,6%

Регион 

Јужне и 

Источне 

Србије , 

18,1%

Учешће извоза региона Р Србије 

у укупном извозу Р Србије 

Београд.

регион; 

47,0%

Регион 

Војводине; 

30,0%

Регион 

Шумадије 

и З.Србије; 
13,3%

Регион 

Јужне и 

И.Србије ; 
9,1%

Учешће увоза региона Р Србије у 

укупном увозу Р Србије

Кретање робне размене Републике Србије са иностранством 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

2017. 13.432,0  17.067,7  30.499,7  -3.635,7  

2018. 15.050,8 112,1 19.396,0 113,6 34.446,8 112,9 -4.345,2 119,5 

2019. 16.282,0 108,2 21.918,7 113,0 38.200,7 110,9 -5.636,7 129,7 

  
Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс  

период 

2019/I-II 2.547,4 107,1 3.499,4 112,5 6.046,8 110,2 -952,0 129,9 

2020/I-II 2.839,9 111.5 3.860,7 110.3 6.700,6 110.8 -1.020,8 107.2 
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VI. Спољнотрговинска размена АП Војводине 
 

 У периоду јануар - фебруар 2020. године, укупна вредност спољнотрговинске робне размене 

војвођанског региона износи 2,2 млрд. eвра и већа је за 11,6% од остварене робне размене у периоду 

јануар-фебруар 2019. године. Вредност извоза је 1,0 млрд. eвра, што представља повећање од 11,3% 

у односу на остварен извоз у истом периоду 2019. године, док вредност увоза износи 1,2 млрд. евра, 

што је за 11,9% више од оствареног увоза у истом периоду 2019. године. 

Из спољнотрговинске робне размене АП Војводине забележен је дефицит у износу од 153,0 

мил. евра, и већи је за 15,3% од забележеног дефицита у периоду јануар-фебруар  претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 86,8%. 

У посматраном периоду 2020. године реализовано је 16,7% укупне прошлогодишње 

спољнотрговинске размене АП Војводине, при чему је реализовано 16,4% прошлогодишњег извоза 

односно 16,9% прошлогодишњег увоза АП Војводине. 

Од укупно реализоване спољнотрговинаке размене Р Србије војвођански привредници су 

реализовали 32,3%, при чему су у укупном извозу учествовали са 35,4% а у укупном увозу са 30,0%. 

Дефицит робне размене АП Војводине учествује у укупном дефициту Р Србије са 15,0%. 

 

 Кретање робне размене Региона Војводине са иностранством 

                       -у мил. евра 

 

Структура размене АП Војводине према Класификацији делатности (КД) 
 

Приказ првих пет сектора КД у извозу АП Војводине 

Назив сектора 
2019/I - II 2020/I - II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      87,8% 108,5 88,8% 112,6 

Пољопривреда, шумарство и рибарство                         11,0% 228,0 10,3% 104,1 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама              0,6% 98,1 0,6% 112,2 

Информисање и комуникације                                  0,5% 117,7 0,3% 76,5 

Рударство                                                    0,1% 79,8 0,0% 58,6 

 

Прерађивачка индустрија и у посматраном периоду 2020. године, представља сектор са 

доминантним учешћем у извозу АП Војводине. У поређењу са истим периодом претходне године  

удео Прерађивачке индустрије је повећано са 87,8% на 88,8%,  што је проузроковано повећањем 

вредности извоза за 12,6%. Удео сектора Пољопривреда, шумарство и рибарство је смањено са 

11,0% на 10,3%,  проузроковано знатно мањим повећањем вредности извоза  наведеног сектора 

у односу на повећање које је било у истом период претходне године (за 4,1%). 

 

Приказ првих пет сектора КД у увозу АП Војводине 

Назив сектора 
2019/I-II 2020/I - II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      62,7% 110,8 62,1% 110,8 

Рударство                                                    25,9% 125,5 26,5% 114,4 

Некласификовано по КД                                        7,5% 122,9 7.,3% 108,9 

Пољопривреда, шумарство и рибарство                         3,4% 104,2 3,7% 119,0 

Информисање и комуникације 0,1% 241,2 0,2% 180,6 

Кретање робне размене АП Војводине са иностранством 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

2017. 4.950,7 114,8 5.325,2 118,8 10.276,0 116,9 -374,5 219,2 

2018. 5.651,9 114,2 6.453,2 121,2 12.105,1 117,8 -801,4 214,0 

2019. 6.136,4 108,6 6.855,5 106,2 12.991,9 107,3 -719,1 89,7 

  
Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс 

период 

2019./I-II 902,7 115,1 1.035,4 115,0 1.938,1 115,1 -132,7 114,5 

2020./I-II 1.005,1 111,3 1.158,1 111,9 2.163,2 111,6 -153,0 115,3 
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На увозној страни, учешће сектора Прерађивачке индустрије у укупном војвођанском 

увозу је непромењено те и у периоду јануар-фебруар 2020. године износи 62,1%. Сектор 

Рударство, као и у посматраном периоду претходне године заузима друго место на листи увозних 

сектора, с тим да је његово учешће благо повећано и износи 26,5% а било је 25,9%. 

 

Приказ првих пет најзаступљенијих области КД у извозу АП Војводине    

Назив области 
2019/I-II 2020/I-II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Производња моторних возила и приколица                      13,3% 109,4 12,2% 102,5 

Производња прехрамбених производа                           12,1% 133,4 12,0% 110,7 

Пољопривредна производња, лов и услужне 

делатности         
11,0% 230,1 10,2% 103,8 

Производња непоменутих машина и опреме 9,9% 126,7 9,3% 104,3 

Производња производа од гуме и пластике                     8,3% 118,0 8,2% 109,5 

 
Приказ првих пет најзаступљенијих области КД у увозу АП Војводине   

       Назив области 
2019/I - II 2020/I - II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Експлоатација сирове нафте и природног гаса                  25,6% 125,5 26,3% 114,9 

Производња непоменутих машина и опреме                      8,8% 123,9 9,5% 120,7 

Производња хемикалија и хемијских производа                 8,7% 122,2 8,0% 102,8 

Производња електричне опреме                                7,4% 93,3 7,4% 111,3 

Некласификовано по КД                                        7,5% 122,9 7,3% 108,9 

 

Приказ првих пет најзаступљенијих производа КД у извозу АП Војводине 

Назив производа 
2019/I - II 2020/I - II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Сетови проводника за паљење,ост. сетови за возила  10,0% 117,7 9,2% 102,9 

Кукуруз,осим семенског                               5,2% 686,1 4,3% 92,5 

Циркулационе пумпе за грејне системе и слично        3,0% 152,5 2,9% 106,7 

Остали лекови,за малопродају                         2,0% 86,1 2,4% 132,7 

Гасна уља,за остале сврхе,С=<0,001%,без биодизела   1,8% 128,8 2,1% 128,4 

 

Током посматраног периода 2020. године у извозу АП Војводине је било заступљено 

3.115 производа и ниједан производ нема појединачно учешће веће од 10%. Од првих пет 

извозних производа највећи раст је забележио извоз производа Остали лекови за малопродају 

(32,7%)  уз истовремено и повећање учешћа у укупном извозу. Извоз артикла Кукуруз, осим 

семенског бележи смањење и вредности и учешћа у укупном извозу АП Војводине. 
 
Приказ првих пет најзаступљенијих производа КД у увозу АП Војводине   

Назив производа 
2019/I - II 2020/I - II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Нафта и уља од битуменозних минерала,сирова         13,0% 114,9 14,5% 125,1 

Гас природни у гасовитом стању                      12,6% 138,6 11,8% 104,4 

Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         5,0% 128,8 4,8% 108,1 

Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони        2,5% 112,7 2,5% 110,5 

Жица од рафинисаног бакра попречног пресека>6mm 1,4% 121,3 1,7% 133,7 

 

На увозној страни је заступљено 5.072 производa. Увоз артикала Нафта и уље од 

битуменозних минерала и увоз Гаса природног у гасовитом стању имају појединачно учешће од 

преко 10% (14,5% и 11,8% респективно), док остали увозни производи учествују са мање од 5%  

У посматраном периоду, од посматраних артикала, највећи раст вредности бележи увоз артикла 

Жица од рафинисаног бакра попречног пресека>6mm, од 33,7% али је учешће у укупном увозу 

АП Војводине и даље врло ниско (1,7%).  
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Робна размена АП Војводине са Европском унијом и земљама Западног Балкана 

У периоду јануар-фебруар 2020. године настављене су од раније присутне тенденције. 

Наиме, и даље се остварује најзначајнија робна размена са земљама чланицама Европске уније, 

потом са осталим земљама, кумулативно, док је најмањи обим робне размене реализован са 

земљама Западног Балкана.  

Војвођански привредници остварују позитиван салдо размене у сарадњи са земљама 

чланицама ЕУ и са земљама Западног Балкана, док сарадња са осталим земљама, кумулативно, 

резултира дефицитом на нашој страни, проузрокованог увозом из Руске Федерације. 

 
Структура робне размене АП Војводине са иностранством      

 

Структура извоза и увоза према најзначајнијим земљама 

У посматраном периоду, војвођански привредници су извезли производе у 110 земаља 

света, док је увоз реализован из 127 земаља света.  

Једино извоз у Немачку чини преко 10% укупног извоза (13,3%).  

Најзначајнији увоз се остварује из Руске Федерације (23,7% укупног увоза). Увоз из 

Немачке чини 14,4% увоза, док увоз из осталих земаља има појединачно учешће мање од 10%. 

 

Структура извоза и увоза АП Војводине према најзначајнијим земљама  

          

Структура размене АП Војводине према Стандардној Међународној Трговинској 

Класификацији (СМТК) 

Извоз из АП Војводине по секторима СМТК 

Посматрано по секторима СМТК у извозу из АП Војводине у периоду јануар-фебруар 

2020. године, највеће учешће од 30,8% има сектор Машине и транспортни уређаји (у односу на 

исти период прошле године остварено је 7,1% више извоза овог сектора).  

 ИЗВОЗ УВОЗ УКУПНО САЛДО 

Груације Учешће   Индекс Учешће   Индекс Учешће   Индекс 
Вредност 

у 000 евра 
Индекс 

ЕУ 71,5% 106,0 53,9% 113,9 62,1% 109,5  94.594 72,5 

Земље   

З.Балкана 
13,2% 119,7 2,3% 125,7 7,3% 120,6  105.942 118,3 

Остале 

земље 
15,3% 135,3 43,8% 108,8 30,6% 114,0 - 353.466 100,2 

Ред. 

број Земља извоза Учешће Индекс Земља увоза Учешће Индекс 

1. Немачка                     13,3% 103,7    Руска Федерација            23,7% 96,0 

2. Италија                     8,7% 111,0    Немачка                     14,4% 137,5 

3. Румунија 8,0% 95,1    Италија                     8,4% 119,1 

4. Мађарска                        7,4% 112,1    Кина                        6,4% 119,9 

5. Босна и Херцеговина      7,2% 111,5    Мађарска                    6,1% 161,4 

              Укупно 44,6%           105,8      Укупно 59,0%         114,9 

              Остале земље  55,4% 116,2            Остале  земље 41,0%      107,7 

Назив сектора СМТК 
2019/ јануар-фебруар  2020/јануар-фебруар 

Учешћe Индекс Учешћe Индекс 

Машине и транспортни уређаји                 32,1% 113,9 30,8% 107,1 

Храна и живе животиње                       18,1% 164,0 16,7% 102,9 

Разни готови производи                       13,1% 112,0 14,4% 123,1 

Хемијски и сл. производи, нигде непоменути   12,9% 84,9 13,0% 112,1 

Израђени производи сврстани по материјалу    12,7% 108,7 12,6% 109,7 
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Увоз у АП Војводину по секторима СМТК 

Назив сектора СМТК 
2019/јануар-фебруар 20120/јануар-фебруар 

Учешћe Индекс Учешћe Индекс 

Минерална горива, мазива и сродни 

производи  
28,5% 128,3 27,4% 107,6 

Машине и транспортни уређаји                 21,5% 107,3 21,8% 113,3 

Израђени производи сврстани по материјалу    16,7% 103,8 17,0% 114,2 

Хемијски и сл. производи, нигде непоменути   10,9% 121,5 10,4% 107,3 

Храна и живе животиње                       6,5% 111,9 7,8% 134,9 

 

Посматрано по секторима СМТК у увозу у АП Војводину у периоду јануар-фебруар  

2020. године, највеће учешће од 27,4% има сектор Минерална горива, мазива и сродни производи 

(у односу на исти период 2019. године повећан је укупан увоз овог сектора за 7,6%).  

 

Извоз из АП Војводине по одсецима СМТК 

У табеларном прегледу дат је приказ првих 5 од укупно 64 одсека СМТК са 

појединачним учешћем у извозу од 4,0% и више процената, а чије је збирно учешће 37,5% 

укупног извоза из АП Војводине.  

 

Увоз у АП Војводину по одсецима СМТК 

  У табеларном прегледу дат је приказ првих 5 од укупно 65 одсека СМТК чије је 

збирно учешће 46,2% укупног увоза у АП Војводину за период јануар-фебруар 2020. године. У 

посматраном периоду, није приметно значајније одступање у увозу по одсецима у укупном увозу 

у АП Војводину. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив одсека СМТК 

Учешћe 

2019/јануар-

фебруар  

2020/јануар-

фебруар  

Електричне машине, апарати и уређаји, нн     15,7% 15,0% 

Житарице и производи на бази житарица        8,6% 7,1% 

Индустријске машине за општу употребу, нн     6,9% 6,5% 

Нафта, нафтини деривати и сродни производи   4,2% 4,9% 

Намештај и делови;постељина,мадраци,јастуци 2,9% 4,0% 

Укупно 38,3% 37,5% 

Назив одсека СМТК 

Учешће 

2019/јануар-

фебруар  

2020/јануар-

фебруар  

Нафта, нафтини деривати и сродни производи   15,2% 15,1% 

Гас, природни и индустријски                 13,0% 12,1% 

Електричне машине, апарати и уређаји, нн     7,4% 7,5% 

Неразврстана роба                            7,5% 7,3% 

Индустријске машине за општу употребу, нн     4,6% 4,2% 

Укупно 47,7% 46,2% 
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VII. Aграрна спољнoтрговинска робна размена РС   
                                                                                                                                                        - у 000 евра- 

 

Учешће Војводине у укупној спољнотрговинској размени аграра Србије годинама чини  

преко трећине размене  (у прва два месеца 2020. године чини 40,8%). Учешће извоза аграра 

Војводине у извозу аграра Србије je константно преко 40% (у периоду јануар-фебруар 2020. је 

43,8%),  а учешће увоза аграра Војводине у увозу аграра Србије у посматраном периоду 2020. је 

35,6%). Због значајнијег учешћa у извозу, суфицит из размене аграра Војводине учествује у 

суфициту аграра Србије са преко 55% (у прва два месеца 2020. године је 55,6%). 

 

VIII. Аграрна спољнoтрговинска робна размена АП Војводине 
 

У периоду јануар-фебруар 2020. године укупна вредност аграрне спољнотрговинске 

робне размене војвођанског региона износи  346,9 мил. eвра, и већа је за 13,0 % од остварене 

размене у истом периоду претходне године. Остварено је  повећање извоза од 8,2%, а 

истовремено и увоза од 24,5%, у односу на период јануар-фебруар 2019. године. 
                                                                                                                                                                - у 000 евра- 

 

Из аграрне спољнотрговинске робне размене АП Војводине у посматраном периоду, 

забележен је суфицит који је мањи за 3,6% од суфицита у периоду јануар-фебруару претходне 

године. Покривеност увоза извозом је 207,5% (у периоду јануар-фебруар 2019. године је износила 

238,8%). У односу на  претходну годину, у фебруару  је реализовано 16,1% прошлогодишњег  

извоза и 19,2% прошлогодишњег увоза аграра АП Војводине. 

 

Учешће извоза и увоза аграра у укупном извозу и увозу АПВ 

 

Посматрајући спољнотрговинску размену пољопривредно-прехрамбених производа     

АП    Војводине, може се запазити да извоз аграрних производа у прва два месеца  2020. године 

и даље чини преко  једне  петине укупног војвођанског извоза, приближивши се четвртини 

укупног извоза (23,3%),  док је учешће увоза аграрних производа  у укупном увозу свега 9,7%.  

Покривеност увоза извозом у спољнотрговинској размени аграрних производа је  врло  висока, и 

у фебруару 2020. године износи 207,5% ,  тако да чини огроман  потенцијал економског развоја, 

укупне макроекономске  и  социјалне  стабилности. 

 

Кретање робне размене аграра Републике Србије са иностранством 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

2017. 2.817.146 97,5  1.609.837  86,5  4.426.983  103,4  1.207.309 103,4  

2018. 2.851.437  101,2  1.704.574 105,9 4.556.011 102,9 1.146.863  95,0  

2019. 3.243.743  113,8  1.862.237 109,2 5.105.980 112,1 1.381.506  120,5  

  
Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс  

период 

2019./II  461.335 131,6 280.173  105,1 741.508 120,1 181.162  215,6  

2020./II 534.772  115,9 316.600  113,0 851.372 114,8 218.172  120,4  

Кретање робне размене аграра АП Војводине са иностранством 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

2017. 1.211.610  92,0   386.777   130,0   1.598.387   99,0   824.833,0  81,2 

2018. 1.240.809   102,4   489.680   126,6   1.730.489   108,3   751.129,0  91,1 

2019. 1.455.212  117,3   588.655   120,3   2.043.866   118,1   866.557,3  115,1 

  
Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс  

период 
 

Индекс  

период 

2019./I-II  216.433  163,1  90.632  106,9   307.065   141,2   125.802  262,6 

2020./I-II  234.108  108,2  112.850  124,5  346.958  113,0 121.258  96,4 
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Структура извоза аграрне размене АП Војводине1 

 

Током прва два месеца 2020. године у извозу аграра АП Војводине било је заступљено 

585 производа, од тога првих 5 производа учествује са 37,3% у укупном аграрном извозу, који су 

у истом периоду претходне године чинили 36,4% укупног извоза аграра.Највеће повећање је 

забележено код извоза производа: Соја у зрну, ломљена или дробљена, осим за сетву (91,2%), 

затим код производа: Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. производи=<10% (51,5%), као и код  

извоза: Јабуке,свеже,остале, чији извоз је порастао за 20,9%. Смањење бележи једино извоз 

производа: Кукуруз,осим семенског (7,5%).                              

 

Приказ првих 5 пољопривредно-прехрамбених производа у извозу аграра 

 

Структура увоза аграрне размене АП Војводине  

 

Током периода јануар-фебруар 2020. године у увозу аграра АП Војводине био је 

заступљен  801 производ, при чему првих 5 производа учествује са 19,1% у укупном аграрном 

увозу, а који су у  истом периоду претходне године чинили  22,2% укупног увоза аграра (смањење 

од 3,1%). Најзначајнији увозни производ је: Месо од домаћих  свиња, остало, без костију, 

смрзнуто, који чини око 5,7% укупног  увоза пољопривредно прехрамбених производа. Највеће 

повећање у увозу остварио је производ Месо од домаћих свиња,остало,без костију,смрзнуто 

(244,0%), док повећање бележе и Банане,остале,свеже (25,8%), као и  увоз производа Семе 

сунцокрета,укључ. ломљено или не,за сетву (29,0%). Највећи пад је забележен код увоза 

производа Цигаре и цигарилоси,који садрже дуван, чији увоз је смањен за 62,1%, а учешће је 

смањено са 8,4% на 2,6%. Кукуруз,семенски,обични хибриди бележи смањење од 3,6%. 

 

Приказ првих 5 пољопривредно-прехрамбених производа у увозу аграра 

Назив производа 
2019./ I-II 2020./ I-II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Месо од домаћих  свиња, остало, без костију, смрзнуто 2,1% 32,1 5,7% 344,0 

Банане,остале,свеже 4,7% 120,9 4,8% 125,8 

Кукуруз,семенски,обичнихибриди 4,8% 120,0 3,7% 96,4 

Цигаре и цигарилоси,којисадржедуван 8,4% 153,8 2,6% 37,9 

Семе сунцокрета,укључ. ломљеноилине,засетву 2,2% 122,3 2,3% 129,0 

Укупно 22,2%  19,1%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Обрађени су подаци по Царинској тарифи. 

Назив производа 
2019./ I-II 2020./ I-II 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Кукуруз,осим семенског                               21,8%  686,1  18,6% 92,5 

Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за сетву     2,9% 13.663,8 5,2% 191,2 

Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. пр. =<10%  3,4%  114,8  4,8% 151,5 

Јабуке,свеже,остале                                  4,1%  97,9  4,6% 120,9 

Кукуруз,семенски,обични хибриди 4,2% 201,4  4,1% 104,5 

Укупно 36,4%  37,3%  
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Пет најзаступљенијих партнера АП Војводине – рангираних према учешћу у извозу и увозу 

 

 

 
 

IX. Туризам и угоститељство 
 

Према подацима Републичког завода за статистику, за период јануар - фебруар 

2020.године, Републику Србију је посетило 453.728 туриста, што чини повећање од 21,4% у 

односу на исти период претходне године. Од укупног броја посетилаца, 56,3% (255.556) су 

чинили домаћи туристи (раст од 21,6% у поређењу са истим периодом 2019.године), док су 

страни туристи (198.172) имали учешће од 43,7% (раст од 21,2% у поређењу са истим периодом 

претходне године). 

 

 У посматраном периоду, у Региону Војводине, укупан број долазака туриста (62.820) 

остварио је повећање од 18,5% у односу на исти период 2019.године. Од тога, остварено је 

повећање броја долазака домаћих туриста за 23,0%  и раст долазака страних туриста за 12,1%. 

Од укупног броја туриста у Војводини, 60,5% су чинили домаћи, а 39,5% страни туристи. 
 

Са датим бројем долазака туриста, Војводина је 

у периоду јануар - фебруар 2020.године учествовала са 

13,8% у укупним доласцима туриста у Републику 

Србију, и то са 14,9% у доласцима домаћих, односно са 

12,5% у доласцимастраних туриста. 

 

У прва два месеца 2020. године, у Републици 

Србији је евидентирано укупно 1.419.313 ноћења 

туриста, што представља повећање од 22,5% у односу 

на исти период 2019.године. Од укупног броја ноћења, 

број ноћења домаћих туриста (886.986) је чинио 62,5% и 

већи је за 21,5% у поређењу са истим периодом 2019. 

године, док је број ноћења страних туриста (532.327) 

имао учешће од 37,5% у укупном броју остварених 

ноћења и већи је за 24,0% у односу на исти период 

претходне године. 

 

У Војводини је у посматраном периоду број 

регистрованих ноћења туриста повећан за 14,0 у односу 

на исти период претходне године. Од тога, број ноћења 

домаћих туриста остварио је раст од 18,4%,  а број 

ноћења страних туриста раст од 6,6% у односу на 

период јануар - фебруар 2019. године.  
 

15,7%

11,4%

10,1%

8,8%

5,8%

48,2%

Румунија

Руска Федерација

Босна и Херцеговина

Италија

Хрватска

Преосталих 77 земаља

Најзначајније земље-партнери у 

извозу аграра

17,6%

9,8%

7,1%

6,1%

6,0%

53,4%

Немачка

Италија

Мађарска

Шпанија

Турска

Преостале  91 земље

Најзначајније земље-партнери у 

увозу аграра

30.873 

37.979 

22.150 

24.841 

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000

I-II 2019 I-II 2020

Доласци туриста у Војводину

Домаћи туристи

Страни туристи
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Од укупног броја ноћења, 65,1%  су чинили 

домаћи, а 34,9% страни туристи. 

 

Са датим бројем регистрованих ноћења, 

Војводина је учествовала са 11,0% у укупним 

ноћењима туриста у Републици Србији у прва два 

месеца текуће године, и то са 11,4% у ноћењима 

домаћих, односно са 10,2% у ноћењима страних 

туриста. 

 

У периоду јануар-фебруар 2020. 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, конгресног 

центра у Србији  и места одржавања значајних 

манифестација. Највећи раст броја долазака туриста, 

у посматраном периоду у односу на исти период 

претходне године, остварила је Бања Врдник од  

120,2%. 

  

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

прошле године, остварила је, такође, Бања Врдник од 63,6% (раст ноћења домаћих туриста од 

63,2% и раст ноћења страних туриста од 66,9%). Највећи пад броја ноћења туриста забележен 

је у граду Сомбору од 11,9%. 

 

 

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

у прва два месеца 2020.године, највећи број долазака страних туриста забележили су туристи 

из Хрватске (15.594 доласка, што је за 28,6% више него у истом периоду претходне године), док 

су  највећи број ноћења туриста забележили туристи из Румуније (48.821 ноћења, што је за 

20,9% више него у истом периоду претходне године). Из групе ваневропских земаља, у периоду 

јануар - фебруар 2020. године, највећи број долазака у Републику Србију забележили су туристи 

из Кине укљ. Хонг Конг (12.644 доласка, што је 37,9% више него у истом периоду претходне 

године)  као и највећи број ноћења туриста (30.945 ноћења, што је за 41,3% више него у истом 

периоду претходне године). 

 

У првом месецу 2020. године девизни прилив од туризма у Републици Србији био је у 

порасту за 13,8% (115 милиона евра) и у односу на јануар 2019. године већи је за 14 милиона 

евра, а девизни одлив од туризма у Републици Србији порастао је за 16,3% (107 милиона евра), 

у односу на исти месец претходне године.. 
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X. Активна незапосленост 
 
Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), на крају фебруара 2020. 

године у Републици Србији је евидентирано 514.119 активно незапослених лица2, што чини 

смањење од 9,8% (-55.659 лица) у односу на фебруар 2019. године. Пад броја незапослених 

забележен је у свим регионима РС, док је процентуално највеће смањење регистровано у 

Београдском региону. 

 
Број незапослених лица смањен је у свим областима Региона Војводине, где је 

забележено 103.507 активно незапослених лица, што представља смањење од 12,9% (-15.371 

лица), чему су највише допринели пад броја незапослених у Јужнобачкој (-5.275 лица) и 

Јужнобанатској области (-3.456), који збирно чине преко половине (56,8%) укупног броја пада 

незапослених лица у Региону Војводине. Најмањи број активно незапослених лица регистрован 

је у Севернобанатској (6.821) и Севернобачкој области (7.397).  

 
Посматрано према полу, у Региону Војводине у структури активно незапослених лица 47,4% 

чине мушкарци, а 52,6% жене. Већи број незапослених жена у односу на мушкарце забележен је 

у Јужнобачкој, Јужнобанатској, Сремској и Севернобачкој области, док је мањи број 

незапослених жена у односу на мушкарце забележен је у Средњебанатској и Западнобачкој 

области. У Севернобанатској области је уједначена структура незапослених жена и мушкараца. 

 

 
2 Национална служба од 1999. године не располаже појединим подацима за територију АП Косово и 

Метохија, тако да подаци садржани у обухвату представљају податке из евиденције филијале Косовска 

Митровица. 
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Посматрано према старосној структури у Региону Војводине, готово петину активно 

незапослених лица чине млади до 29 година (19%). У групама старости 30-34 и 35-39 година 

активно траже посао још 21% незапослених, кумулативно. Незапослена лица која по правилу 

теже налазе посао или на њега чекају дуже су у групама старости 50-54, 55-59 и 60-65 година и 

та популација чини 37% (13%, 14% и 10%, респективно) од укупног броја незапослених.  

 

 

На крају фебруара 2020. године, 40,0% активно незапослених је на посао чекало годину 

дана или мање, док преосталих 60,0% чека на посао дуже од годину и више дана.   
 

XI. Кретање цена и инфлација 

 

Међугодишње посматрано и мерено растом потрошачких цена производа и услуга, 

инфлација је у фебруару 2020. године износила 1,9%. Највећи допринос међугодишњој 

инфлацији у фебруару потекао је од цена услуга, непрерађене хране и свежег меса и цигарета. 

Ниже цене поврћа деловале су у супротном смеру. 

 

У фебруару 2020. године, базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу 

хране, енергије, алкохола и цигарета) услед једнократног повећања цена телефонских услуга 

износила је 1,5% међугодишње. Очекује се у наредном периоду задржавање базне инфлације на 

сличном нивоу. 
 

У односу на ниво цена у претходном месецу, потрошачке цене у фебруару 

забележиле су раст од 0,6%. Ниво цена роба је порастао за 0,4%, a ниво цена услуга за 1,3%. На 

месечно кретање потрошачких цена највише су утицали сезонско поскупљење поврћа и 

туристичких пакет-аранжмана, као и раст цена прерађене хране, услуга фиксне телефоније и 

цигарета. У супротном смеру највише је утицало појефтињење нафтних деривата. 
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 Највећи допринос међугодишњој стопи раста фебруарске инфлације (1,9%) дале су 

следеће групе потрошње: Храна и безалкохолна пића, стопа растa од 1,5% (допринос 0,5 п.п), 

Стан, вода, ел. енергија, гас и др. горива, раст од 2,7%, (допринос 0,4 п.п) и Алкохолна пића и 

дуван, раст од 5,4% (допринос 0,4 п.п). 

 

Посматрано по главним групама 

производа и услуга класификованих према 

намени потрошње, у фебруару 2020. 

године, у односу на исти месец претходне 

године, највећи допринос међугодишњој 

инфлацији (0,5 п.п) забележен је у групи 

Храна и безалкохолна пића, са растом цена 

од 1,5%. У оквиру ове групе повећање цена 

меса по стопи од 7,1% је са 0,5 п.п. 

допринело расту годишње стопе инфлације. 

У супротном смеру највише је допринео 

пад цена поврћа (-11,3%), што је умањило 

поскупљења у овој групи потрошње за 0,5 

п.п. 

 

Највећи допринос расту у групи 

Стан, вода, ел. енергија, гас и др. горива, 

имале су повећане цене ел. енергије, гаса и 

других горива (мг. стопа раста од 3,2% и 

допринос од 0,3 п.п.). 

 

У оквиру групе Алкохолна пића и дуван, повећање цена дувана по стопи од 7,3% је са 0,3 

п.п. допринело расту годишње стопе инфлације.  
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