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I. Увод 
  

 Привредна активност у Републици Србији мерена растом БДП-а, у првом кварталу 

текуће године одржала је растући тренд. Према обрачуну Републичког завода за статистику 

(РЗС), реални раст БДП-а у првом кварталу 2020. године у односу на исти период претходне 

године износио је 5,0%.  
 

 

 Посматрано по делатностима, раст привредне активности потиче из значајног раста у 

сектору грађевинарства, (19,6% мг.), сектору информисања и комуникације (11,8% мг.), сектору 

државне управе и обавезног социјалног осигурања, образовања и здравствене и социјалне 

заштите, (11,8 % мг.) и сектору индустрије са сектором снабдевања водом и управљања 

отпадним водама, (4,5% мг.).  
    

 У првом кварталу 2020. године, бруто 

додата вредност остварена у сектору  пољопривредe 

је за 0,1% нижа у односу на исти период претходне 

године.    

 Бруто додата вредност остварена у реалном 

сектору привреде (сектору рударства, прерађивачке 

индустрије, енергетском сектору и сектору 

снабдевања водом и управљања отпадним водама), 

посматрана међугодишње, повећана је за 4,5% и 

тако одржала растући тренд који је започет у другој 

половини претходне године. 

  

 Растући тренд грађевинске активности из 

претходне године настављен је и у првом кварталу 

текуће године, по међугодишњој стопи од 19,6%. 
 

 Посматрано по агрегатима употребе бруто домаћег производа, у првом кварталу 2020. 

године, у односу на исти период претходне године, реални раст забележен је код свих агрегата: 

издаци за финалну потрошњу домаћинстава (3,2%), издаци за финалну потрошњу непрофитних 

институција које пружају услуге домаћинствима-НПИД (3,4%), издаци за финалну потрошњу 

државе (12,0%), бруто инвестиције у основна средства (10,7%), извоз робе и услуга (3,1%) и увоз 

робе и услуга (8,3%).  
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 У односу на високе стопе раста БДП-а у претходној години, у 2020. години очекивано је 

успоравање раста привредне активности, јер је привреда Србије, слично као и светска привреда, 

на самом почетку године била суочена са великим ризицима и неизвесностима, услед ширења 

пандемије корона вируса. 

 Посматрано по делатностима, прве негативне ефекте осетиле су туристичке агенције и 

установе културе, као и оне које се баве спортским и другим манифестацијама. Са трајањем 

кризе, негативни ефекти су се проширили и на предузећа која се баве производњом трајних 

потрошних добара (аутомобили, кућни апарати и др), као и предузећа која користе инпуте из 

земаља у којима је уведен карантин, услед прекида линија снабдевања. У великом проблему 

нашла су се мала и средња предузећа која имају мале ресурсе и слабији приступ финансијском 

тржишту.  

 У циљу смањења негативног утицаја пандемије на привреду, Влада Републике Србије је 

половином марта текуће године изашла са мерама економске политике којима се омогућило у 

одређеној мери смањивање кризе ликвидности у привреди и спречавње масовног стечаја 

предузећа, а самим тим и отпуштања радника. У периоду јануар-април 2020. године, негативни 

ефекти пандемије на привреду Србије, а самим тим и Региона Војводине, су кулминирали у 

априлу месецу.  

 Према подацима РЗС-а, у априлу месецу индустријска производња Србије, посматрана 

међугодишње забележила је пад од 16,6%, а у региону Војводине пад од 6,8%. Посматрано по 

секторима, пад прерађивачке индустрије републике износио је 19,9% мг, док је у региону 

Војводине он износио 6,5% мг. Смањење се највише  осетило у гранама које су погођене 

смањењем екстерне тражње у условима пандемије. Највећи негативан допринос потекао је од 

производње моторних возила и приколица, одевних предмета, пића, прехрамбених производа и 

производње машина и опреме. С друге стране, највећи позитиван допринос је потекао од веће 

производње нафтних деривата, фармацеутских производа, хемијских производа и производње 

електричне опреме.  

 Пандемија се у априлу одразила и на услуге у сектору трговине, где је међугодишњи 

реални пад промета у трговини на мало у Србији износио 18,6%, а региону Војводине 16,8%. 

Међутим, када се посматра период јануар-април 2020. године, међугодишње, промета у 

трговини на мало забележио је реални раст од 2,2%. 

 Током прва четири месеца текуће године, негативни ефекти узроковани пандемијом су 

се кумулирали и у спољнотрговинској размени, тако да је робни извоз у Србији смањен за 5,0% 

мг, а увоз за 1,7% мг. Највећи пад је забележен у априлу месецу када је извоз из Србије смањен 

за 28,9% мг, а увоз за 28,1% мг. У овом месецу, извоз робе са територије региона Војводине 

смањен је за 22,8% мг, а увоз за 32,4% мг.  

 Према подацима Анкете о радној снази, стопа незапослености у првом тромесечју 2020. 

године на републичком нивоу износила је 9,7%, а у Региону Војводине 8,4%, док је стопа 

запослености  износила 48,7% и 47,6%, респективно. У односу на стање тржишта рада у истом 

периоду претходне године, у првом кварталу 2020. године, запосленост је повећана, а 

незапосленост смањена. 

 У првом кварталу, међугодишње посматрано, просечна нето зарада исплаћена у 

Републици Србији номинално је већа за 10,3%, док је у Региону Војводине номинално већа за 

11,5%.  
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II. Индустрија  
 

 Међугодишње посматрано, индустријска производња у Републици Србији у прва четири 

месеца 2020. године мања је за 0,8% у односу на исти период 2019. године. Посматрано по 

производним секторима, пад физичког обима је остварен у сектору прерађивачке индустрије (-

0,6%) и енергетском сектору (-4,6%), док је раст забележен у сектору рударства (+6,6%).  

 

 Вођена повећањем обима 

производње у прерађивачкој 

индустрији од 8,6%, индустријска 

производња у Региону Војводине је 

у периоду јануар-април 2020. године 

забележила раст од 7,5% у односу на 

исти период 2019. године. 

Међугодишње посматрано, обим 

производње у сектору рударства мањи 

је за 2,8%, а у сектору снабдевања 

електричном енергијом, гасом и 

паром, мањи је за 16,9%.  

 

 У прерађивачкој индустрији, доминантном сектору укупне индустрије са учешћем од 

93,9%, забележено је повећање физичког обима производње у 10 производних области које чине 

52,4% укупне индустрије региона. У прва четири месеца 2020. године, нивоу прерађивачке 

индустрије највише су позитивно допринеле: производња деривата нафте (7,4п.п.); 

фармацеутских производа (3,2п.п.); хемијских проиизвода (2,3п.п.) и производња електричне 

опреме (1,7п.п.), док највећи негативан допринос има производња моторних возила и приколица 

(-1,9п.п.); одевних предмета (-0,3п.п) и производња пића (-0,3п.п.). 

 

 Остварен ниво обима 

производње индустрије Републике 

Србије у априлу 2020. године мањи је 

за чак 20,8%, док је у Региону 

Војводине опао за 19,7% у поређењу 

са просечним нивоом обима 

производње у 2019. години.     
                                                

 Током претходне две године и 

почетком 2020. године, тренд укупне 

индустријске производње у 

Републици Србији и Региону 

Војводине, упркос дубоком паду у 

априлу месецу, задржао је 

стагнирајући смер кретања. 

 

 

*   *   * 

 

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

готових производа у индустрији Региона Војводине повећане су за 1,6%, а посматрано по 

наменским групама, повећане су код: капиталних производа (39,0%) и интермедијарних 

производа, осим енергије (15,7%), док су смањене код трајних производа за широку потрошњу 

(-13,6%); нетрајних производа за широку потрошњу (-8,6%) и енергијe (-6,0%). 

 

Стопе раста индустрије у Србији и Војводини, укупно и по 

секторима делатности I-IV 2020 / I-IV 2019. 
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III. Промет робе у трговини на мало  
 

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

2020. године у односу на април 2019. године, мањи је у текућим ценама 18,2%, а у сталним 

ценама за  16,8%. Такође, ниво промета у трговини на мало, рачунато за Републику Србију, у 

априлу 2020. године у односу на април 2019. године, у текућим ценама мањи је за 20,1%, а 

рачунато у сталним ценама забележен је пад од 18,6%. 

 

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

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

је пад од  18,8%, а такође и у сталним ценама пад од 18,7%. У Републици Србији забележен је 

пад промета у текућим ценама од 20,7% и сталним ценама од 20,4%.  

 

 
 

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

раст промета у трговини на мало, у Републици Србији за 2,7% у текућим ценама и 2,2% у 

сталним ценама. У истом периоду, у Региону Војводине остварен је раст од 2,9% у текућим 

ценама и  2,3% у сталним ценама. 

 

 У априлу 2020. године у односу на март 2020. године забележен је пад промета у 

трговини на мало, у Републици Србији за 21,1% у текућим ценама и 20,3% у сталним ценама. У 

истом периоду, у Региону Војводине остварен је пад од 19,4% у текућим ценама и 18,6% у 

сталним ценама. 

 

 На унутрашњем тржишту Републике Србије, у априлу 2020. године, рачунато у текућим 

ценама, забележено је смањење промета код групе храна, пиће и дуван за 6,3% и такође смањење 

за 7,4% у сталним ценама. Код непрехрамбених производа, осим моторних горива смањење за 

25,4% у текућим ценама и за 25,6% у сталним ценама. Код групе моторна горива, такође је 

забележено смањење у текућим ценама за 42,9% , а у сталним ценама  35,3% у односу на ниво 

промета ових производа у истом периоду 2019. године. 

 

 
 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

I

2019

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

2020

II III IV

Индекси промета у трговини на мало у сталним ценама,

у односу на просек године

Регион Војводине Република Србија



 

7 

 

IV. Спољнотрговинска размена Републике Србије  
 

Током првa четири месеца 2020. годинe укупна вредност спољнотрговинске размене 

Републике Србије износи 12,6 млрд. eвра, што је за 3,1 % мање у односу на исти период  2019. 

године. Укупан извоз је реализован у вредности од 5,2 млрд. eвра (за 5,0% мање у односу на 

извоз у истом периоду прошле године), док је укупан увоз реализован у вредности од 7,4 млрд. 

евра (смањење од 1,7% у поређењу са реализованим увозом у истом периоду 2019. године). Из 

размене Републике Србије са иностранством забележен је спољнотрговински дефицит у износу 

од 2,2 млрд. евра, и већи је за 7,5% од забележеног дефицита током прва четири месеца прошле 

године. 

 

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

 

IV.1. Спољнотрговинска размена АП Војводине 
 

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

војвођанског региона износи 4,0 млрд. eвра и мања је за 1,4% од остварене робне размене у 

периоду јануар-април 2019. године. Вредност извоза је 1,9 млрд. eвра, што представља смањење 

од 1,3% у односу на остварен извоз у истом периоду 2019. године, док вредност увоза износи 2,2 

млрд. евра, што је за 1,5% мање од оствареног увоза у истом периоду 2019. године. Из 

спољнотрговинске робне размене АП Војводине забележен је дефицит у износу од 270,6 мил. 

евра, и мањи је за 2,7% од забележеног дефицита у периоду јануар-април  претходне године. 

Покривеност увоза извозом је 87,4%. 

У посматраном периоду 2020. године реализовано је 31,1% укупне прошлогодишње 

спољнотрговинске размене АП Војводине, при чему је реализовано 30,7% прошлогодишњег 

извоза односно 31,4% прошлогодишњег увоза АП Војводине.  

Од укупно реализоване спољнотрговинске размене Р Србије војвођански привредници су 

реализовали 31,9%, при чему су у укупном извозу учествовали са 36,0% а у укупном увозу са 

29,1%. Дефицит робне размене АП Војводине учествује у укупном дефициту Р Србије са 12,5%. 

 

 Кретање робне размене Региона Војводине са иностранством 
                       -у мил. евра 

 

Актуелна ситуација у свету, изазвана пандемијом вируса Корона, највише је утицала на то да 

вредност извоза војвођанске привреде бележи смањење, док је у истом периоду претходне 

године забаележен раст извоза. Иста је ситуација и на увозној страни, односно у посматраном 

периоду текуће године  забележено је смањење, док је у истом периоду претходне године био 

евидентиран раст. Због смањења и извоза и увоза,  дефицит из сарадње је мањи у односу на 

дефицит у истом периоду 2019. године. 

 

 

Кретање робне размене Републике Србије са иностранством 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

2019/I-IV 5.518,5 107,3 7.530,3 110,2 13.048,8 109,0 -2.011,8 119,1 

2020/I-IV 5.243,5 95,0 7.406,0 98,3 12.649,5 96,9 -2.162,5 107,5 

Кретање робне размене АП Војводине са иностранством 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

2019/I-IV 1.909,9 110,8 2187,9 111,1 4.097,8 111,0 -278,0 113,7 

2020/I-IV 1.885,1 98,7 2155,7 98,5 4.040,8 98,6 -270,6 97,3 
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Структура размене АП Војводине према Класификацији делатности (КД)1 

 

У структури извоза АП Војводине, посматрано по секторима КД, уочава се да 

Прерађивачка индустрија, традиционално, има најзначајније учешће. У посматраном периоду 

2020. године извоз наведеног сектора чини 86,4% укупног извоза уз смањење вредности од 2,2% 

у односу на вредност извоза у периоду јануар – април 2019. године. Сектор Пољопривреда, 

шумарство и рибарство учествује са 12,7% у укупном извозу уз повећање вредности од 8,6%. 

Остали сектори, такође традиционално, имају појединачно учешће мање од 1%, а у посматраном 

периоду бележе смањење вредности у односу на вредности извоза остварене у истом периоду 

претходне године. Највеће смањење вредности је забележен у сектору Рударство, од 48,2%.  

 

Приказ првих пет сектора КД у извозу АП Војводине 

Назив сектора 
2019/I - VI 2020/I - IV 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      87,1% 105,9 86,4% 97,8 

Пољопривреда, шумарство и рибарство                         11,6% 166,7 12,7% 108,6 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама              0,7% 129,8 0,5% 67,7 

Информисање и комуникације                                  0,4% 109,2 0,4% 79,7 

Рударство                                                    0,1% 114,0 0,0% 51,8 

 

 У структури извоза АП Војводине, посматрано по производима, извоз Сетова 

проводника за паљење, ост.сетови за возила имају најзначајније учешће, од 7,1% уз смањење 

вредности извоза од 24,7%. Смањење вредности је забележено и код извоза Циркулационих 

пумпи за грејне системе, за 7,9% те је и учешће смањено са 2,9% на 2,7%. Вредност извоза 

Осталих лекова за малопродају је повећан за 25,1%, а учешће у укупном извозу је повећано са 

2,3% на 2,9%. 

 

Приказ првих пет најзаступљенијих производа КД у извозу АП Војводине 

Назив производа 
2019/I - IV 2020/I - IV 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Сетови проводника за паљење,ост. сетови за возила  9,4% 111,3 7,1% 75,3 

Кукуруз,осим семенског                               5,5% 301,8 6,0% 108,2 

Остали лекови,за малопродају                         2,3% 93,6 2,9% 125,1 

Циркулационе пумпе за грејне системе и слично        2,9% 135,1 2,7% 92,1 

Гасна уља,за остале сврхе,С=<0,001%,без биодизела   1,4% 93,7 1,7% 124,8 

 У структури увоза АП Војводине, посматрано по секторима КД, најзначајније учешће 

има сектор Прерађивачка индустрија чији увоз у посматраном периоду чини 63,4% укупног 

увоза, уз смањење вредности од 7,8%. Значајно учешће у укупном увозу бележи сектор 

Рударство, чији увоз је повећан за 18,8% у односу на исти период 2019. године те је у складу са 

тим и учешће повећано са 20,8% на 25,0%. Раст увоза бележи и сектор Пољопривреда, 

шумарство и рибарство који је забележио раст од 12,6% међутим учешће наведеног сектора је 

тек 3,9%. 

Приказ првих пет сектора КД у увозу АП Војводине 

Назив сектора 
2019/I-IV 2020/I - IV 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      67,7% 117,1 63,4% 92,2 

Рударство                                                    20,8% 93,7 25,0% 118,8 

Некласификовано по КД                                        7,6% 115,1 7,2% 93,6 

Пољопривреда, шумарство и рибарство                         3,4% 112,2 3,9% 112,6 

Снабдевање водом и управљање отпадним водама              0,2% 120,0 0,2% 84,1 

 
1 Референтни период за све табеларне прегледе је јануар – април 2020. године 
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У структури увоза АП Војводине, посматрано по производима, у посматраном 

периоду 2020. године најзначајније учешће има Нафта и уља од битуменозних минерала, сирова, 

чији увоз је повећан за 46,9% и чини 13,3% укупног увоза, док је у истом периоду претходне 

године тај увоз представљао 8,9% укупног увоза. У истом периоду 2019. године доминантно 

учешће је имао увоз Гаса природног у гасовитом стању који је чинио 11,6% а у посматраном 

периоду 2020. године тај увоз је мањи за 1,8% уз благо смањење учешћа на 11,5%. Значјано 

повећање увоза је забележено код увоза Жице од рафинисаног бакра, од 7,4% међутим учешће 

у укупном увозу је на приближно истом нивоу, од 1,6%. 

 

Приказ првих пет најзаступљенијих производа КД у увозу АП Војводине   

Назив производа 
2019/I - IV 2020/I - IV 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Нафта и уља од битуменозних минерала,сирова         8,9% 66,7 13,3% 146,9 

Гас природни у гасовитом стању                      11,6% 135,1 11,5% 98,2 

Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         5,1% 118,8 4,9% 95,3 

Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони        2,5% 108,2 2,3% 90,3 

Жица од рафинисаног бакра попречног пресека>6mm 1,5% 121,2 1,6% 107,4 

 

Структура робне размене АП Војводине са иностранством, по групацијама земаља 
  

 У структури робне размене АП Војводине са иностранством, посматрано по 

групацијама земаља, и у посматраном периоду 2020. године најзначајнија укупна сарадња се 

остварује са ЕУ, потом са тзв. Осталим земљама, а најмањи обим се остварује у сарадњи са 

земљама Западног Балкана. У односу на исти период 2019. године смањено је учешће укупне 

размене са ЕУ у укупној размени АПВ са иностранством, било је 64,4% а сада је 62,1%, док је 

повећано учешће укупне размене са тзв. Осталим земљама, са 28,1% на 29,8%, као и учешће 

укупне размене са земљама Западног Балкана, са 7,5% на 8,1%. 

 До смањења учешћа ЕУ у укупној размени је дошло због смањења вредности како  извоза 

тако и на увоза, односно извоз је смањен за 5,4% а увоз за 4,3% у односу на исти период 2019. 

године. Повећано учешће тзв. Осталих земаља је оставрено због вредносног повећања извоза од 

14,3% и повећања увоза од 1,4%, а повећано учешће земаља Западног Балкана је остварено због 

повећаног извоза у ове замље, за 4,2% и нарочито, због повећаног увоза из ових земаља, за 19,2%. 

 И даље се бележи позитиван салдо из размене са ЕУ, који је због већег смањења извоза од 

смањења увоза мањи за 15,8% у односу на суфицит у истом периоду 2019. године. Суфиците се 

бележи и у размени  са земљама Западног Балкана, који је на истом нивоу као у истом периоду 

2019. године. Из размене са тзв.Осталим земљама бележи се дефицит на нашој страни, који је 

због раста извоза уз стагнацију увоза, мањи за 4,7% у односу на дефицит у истом периоду 

2019. године.    
Учешће појединих групација земаља у укупном извозу АП Војводине    

Назив групације 
2019/ I-IV  2020/ I-IV 

учешће индекс учешће индекс 

ЕУ 72,4% 111,5 69,4% 94,6 

Земље Западног Балкана 13,5% 100,6 14,2% 104,2 

Остале земље 14,1% 118,6 16,4% 114,3 

 

Учешће појединих групација земаља у укупном увозу АП Војводине 

Назив групације 
2019/ I-IV  2020/ I-IV 

учешће индекс учешће индекс 

ЕУ 57,4% 114,0 55,7% 95,7 

Земље Западног Балкана 2,3% 97,4 2,8% 119,2 

Остале земље 40,3% 108,2 41,5% 101,4 
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Структура робне размене АП Војводине са иностранством, по најзначајнијим 

земљама 
  

 У периоду јануар – април 2020. године се већ уочавају промене изазване пандемијом 

Корона вируса, а то је нарочито уочљиво кад се посматра вредносно сарадња са најзначајнијим 

спољнотрговинским партнерима. Наиме, извоз у Немачку је у паду, од 9,2% у односу на исти 

период 2019. године, док је извоз у Италију забележио смањење од 13,2%. Збирно гледајући, 

извоз у наведене земље је смањен за 4,5% у односу на извоз остварен у те земље у периоду јануар 

– април  2019. године. 

 На страни увоза, значајан раст је забележен код увоза из Мађарске, од 50,5%, потом код  

увоза из Кине (14,6%) и из Немачке (7,5%). Увоз из Руске Федерације је смањен за 19,2% у 

односу на увоз у посматраном периоду 2019. године, уз учешће од 18,9%. Збирно гледајући, увоз 

из најзначајнијих пет земаља је смањен за 1,9% у односу на увоз остварен у периоду јануар – 

април 2019. године.  

Структура извоза и увоза АП Војводине према најзначајнијим земљама  

   

 

Структура размене АП Војводине према Стандардној Међународној Трговинској 

Класификацији (СМТК)2 
 

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

2020. године, највеће учешће од 27,8% има сектор Машине и транспортни уређаји (у односу на 

исти период прошле године остварено је 13,1% мање извоза овог сектора).  
Извоз из АП Војводине по секторима СМТК 

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

појединачним учешћем у извозу од 3,5% и више процената, а чије је збирно учешће 36,5%. 
Извоз из АП Војводине по одсецима СМТК 

 
2 У даљем тексту СМТК 

Ред. 

број 
Земља извоза Учешће Индекс Земља увоза Учешће Индекс 

1. Немачка                     12,6% 90,8    Руска Федерација            18,9% 80,8 

2. Румунија                     9,1% 101,1    Немачка                     14,0% 107,5 

3. Италија 7,9% 86,8    Италија                     8,0% 90,6 

4. Босна и Херцеговина                        7,7% 104,5    Мађарска 7,3% 150,5 

5. Мађарска 7,0% 99,3    Кина 6,6% 114,6 

              Укупно        44,3% 95,5     Укупно          54,8% 98,1 

              Остале земље    55,7% 101,4     Остале земље        45,2% 99,0 

Назив сектора СМТК 
2019/ I-IV 2020/I-IV 

Учешћe Индекс Учешћe Индекс 

Машине и транспортни уређаји                 31,6% 109,4 27,8% 86,9 

Храна и живе животиње                       18,6% 139,2 20,6% 109,2 

Разни готови производи                       13,5% 116,2 13,6% 99,4 

Хемијски и сл. производи, нигде непоменути   12,3% 88,2 13,4% 107,2 

Израђени производи сврстани по материјалу    13,3% 106,5 12,9% 96,0 

Назив одсека СМТК 
Учешћe 

2019/I-IV 2020/I-IV 

Електричне машине, апарати и уређаји, нн     15,1% 12,5% 

Житарице и производи на бази житарица        9,0% 9,7% 

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

Нафта, нафтини деривати и сродни производи   3,2% 4,2% 

Намештај и делови;постељина,мадраци,јастуци 3,0% 3,6% 

Укупно 37,2% 36,5% 
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 Посматрано по секторима СМТК у увозу у АП Војводину у периоду јануар-април  

2020. године, највеће учешће од 26,0% има сектор Минерална горива, мазива и сродни 

производи (у односу на исти период 2019. године повећан је укупан увоз овог сектора за 2,3%). 

Највећи раст у увозу, од 29,6%, у прва четири месеца ове године бележи сектор Храна и живе 

животиње. 

 

Увоз у АП Војводину по секторима СМТК 

Назив сектора СМТК 
2019/I-IV 20120/I-IV 

Учешћe Индекс Учешћe Индекс 

Минерална горива, мазива и сродни производи  25,0% 104,9 26,0% 102,3 

Машине и транспортни уређаји                 23,1% 110,4 20,5% 87,5 

Израђени производи сврстани по материјалу    17,5% 106,1 17,5% 98,3 

Хемијски и сл. производи, нигде непоменути   11,3% 127,0 11,3% 98,7 

Храна и живе животиње                       6,9% 129,7 9,1% 129,6 

 

  У табеларном прегледу дат је приказ првих 5 од укупно 66 одсека СМТК чије је 

збирно учешће 44,0% укупног увоза у АП Војводину за период јануар-април 2020. године. У 

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

увозу. 

 

Увоз у АП Војводину по одсецима СМТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив одсека СМТК 
Учешће 

2019/I-IV 2020/I-IV 

Нафта, нафтини деривати и сродни производи   12,7% 14,0% 

Гас, природни и индустријски                 12,1% 11,8% 

Неразврстана роба                            7,6% 7,2% 

Електричне машине, апарати и уређаји, нн     7,3% 6,7% 

Индустријске машине за општу употребу,нн     4,9% 4,3% 

Укупно 44,6% 44,0% 
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IV.2. Aграрна спољнотрговинска робна размена 
 

Учешће Војводине у укупној спољнотрговинској размени аграра Србије годинама чини  

преко трећине размене  (у прва четири месеца 2020. године чини 44,3%). Учешће извоза аграра 

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

44,3%),  а учешће увоза аграра Војводине у увозу аграра Србије у посматраном периоду 2020. је 

35,2%). Због значајнијег учешћa у извозу, суфицит из размене аграра Војводине учествује у 

суфициту аграра Србије са преко 55% (у прва четири месеца 2020. године је 57,0%). 

                                                                                                                                                        - у 000 евра- 

 

 

Аграрна спољнoтрговинска робна размена АП Војводине 

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

робне размене војвођанског региона износи  750,6 мил. eвра, и већа је за 11,5 % од остварене 

размене у истом периоду претходне године. У односу на период јануар-април 2019. године 

остварено је  повећање извоза од 7,6%, а истовремено и увоза од 21,0%,. 

                                                                                                                                                                - у 000 

евра- 

 

Из аграрне спољнотрговинске робне размене АП Војводине у посматраном периоду 

забележен је суфицит који је мањи за 1,9% од суфицита у периоду јануар-април претходне 

године. Покривеност увоза извозом је 214,9% (у периоду јануар-април 2019. године је износила 

241,7%). У односу на  претходну годину, у периоду јануар-април  реализовано је 35,2% 

прошлогодишњег  извоза и 40,5% 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 четири месеца  2020. 

године чини преко  једне  четвртине укупног војвођанског извоза (27,2%),  док је учешће увоза 

аграрних производа у укупном увозу свега 11,1%. Висока покривеност увоза извозом у 

спољнотрговинској размени аграрних производа која у периоду јануар-април 2020. године 

износи 214,9% чини огроман  потенцијал економског развоја, укупне макроекономске  и  

социјалне  стабилности земље. 

 

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/I-IV  998.559  120,7  626.061  110,1 1.624.619 116,4 372.498  143,8  

2020/I-IV  1.157.215  115,9  676.924  108,1 1.834.140 112,9 480.291  128,9  

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-IV  476.190   141,1   196.983   118,5   673.172   133,7   279.207  163,0 

2020/I-IV  512.238  107,6  238.321  121,0  750.559  111,5  273.916  98,1 
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Структура извоза аграрне размене АП Војводине3 

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

заступљено 658 производа, од тога првих 5 производа учествује са 39,0% у укупном аграрном 

извозу, који су у истом периоду претходне године чинили 37,5%. Највеће повећање је 

забележено код извоза производа: Соја у зрну, ломљена или дробљена, осим за сетву (44,6%), 

затим код производа: Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. производи=<10% (21,9%), као и код  

извоза производа: Јабуке,свеже,остале, чији извоз је порастао за 18,7%. Од приказаних 

производа смањење бележи једино извоз производа: Пшеница остала,пир и наполица,осим за 

сетву (6,6%).                              

Приказ првих 5 пољопривредно-прехрамбених производа у извозу аграра 

Структура увоза аграрне размене АП Војводине  

Током периода јануар-април 2020. године у увозу аграра АП Војводине било је 

заступљено  887 производа, при чему првих 5 производа учествује са 15,4% у укупном аграрном 

увозу, а који су у  истом периоду претходне године чинили  13,4% (повећање учешћа од 2,0%). 

Најзначајнији увозни производ је: Месо од домаћих  свиња, остало, без костију, смрзнуто, који 

чини  4,7% укупног  увоза пољопривредно прехрамбених производа и бележи повећање у увозу 

од 124,4%. Следи производ: Храна сточна, остало са повећањем од 53,4%, затим производ 

Цигарете које садрже дуван,остале чији увоз је повећан за 34,7%. Истовремено, повећање увоза  

бележе и артикал Банане,остале,свеже (11,0%), као и  увоз производа Кукуруз,семенски,обични 

хибриди (3,2%).  

Приказ првих 5 пољопривредно-прехрамбених производа у увозу аграра 

Назив производа 
2019/ I-IV 2020/ I-IV 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Месо од домаћих свиња,остало,без 

костију,смрзнуто   
2,5% 40,4 4,7%  224,4  

Банане,остале,свеже                                  4,8% 118,6 4,4%  111,0  

Кукуруз,семенски,обични хибриди                      2,6% 98,2 2,2%  103,2  

Цигарете које садрже дуван,остале                    1,9% 85,0 2,1%  134,7  

Храна сточна,остало                                  1,6% 90,0 2,0%  153,4  

Укупно 13,4%  15,4%  

Пет најзаступљенијих партнера АП Војводине – рангираних према учешћу у извозу и увозу 

 

   

 
3Обрађени су подаци по Царинској тарифи. 

19,4%

11,2%

11,0%

7,5%

5,1%

45,8%

Румунија   

Босна и Херцеговина

Руска Федерација

Италија  

Хрватска

Преосталих 89 …

Најзначајније земље-партнери у 

извозу аграра

16,3%

8,4%

6,9%

6,3%

5,6%

56,5%

Немачка

Италија

Мађарска

Шпанија

Пољска

Преостале  91 …

Најзначајније земље-партнери у 

увозу аграра

Назив производа 
2019/ I-IV 2020/ I-IV 

Учешће Индекс Учешће Индекс 

Кукуруз,осим семенског                               22,0% 301,8 22,2% 108,2 

Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. производи=<10%  4,1% 137,9 4,6% 121,9 

Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за сетву     3,2% 4983,7 4,3% 144,6 

Пшеница остала, пир и наполица,осим за сетву          4,6% 70,0 4,0% 93,4 

Јабуке,свеже,остале                                  3,6% 104,2 3,9% 118,7 

Укупно 37,5%  39,0%  
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 Извоз пољопривредно прехрамбених производа у периоду I-IV 2020. године, у укупном 

извозу привреде АП Војводине учествује са 27,2%, а вредност увоза пољопривредно 

прехрамбених производа у укупном увозу учествује са 11,1%. 

 
Учешће пољопривредно прехрамбених производа у укупној 

спољнотрговинској размени АП Војводине 

 

  

 У периоду јануар-април 2020. године, АП Војводина је реализовала спољнотрговинску 

размену пољопривредно прехрамбених производа у вредности од око 750,6 мил. евра, што је за 

11,5% више у односу на исти период прошле године.  

 

 Извозници са територије Војводине у овом периоду извезли су пољопривредно 

прехрамбених производа у вредности од 512,2 мил. евра, што представља раст од 7,6% у односу 

на остварену вредност извоза у истом периоду 2019. године, а у односу на исти период 2014. 

године раст је 59,3%.  

 

 Вредност увоза у висини од 238,3 мил. евра је за 21,0% већа од вредности оствареног 

увоза у периоду јануар–април 2019. године, а ако се пореди са истим периодом у 2014. години, 

раст вредности увоза је чак 239,0% већи. Иако увоз расте брже од извоза, спољнотрговинска 

размена пољопривредно прехрамбених производа АП Војводине бележи суфицит. У овом 

периоду, вредност извоза аграрних производа већа је за 214,9% од вредности увезених 

пољопривредно прехрамбених производа.  

 
Спољнотрговинска размена пољопривредно прехрамбених производа АПВ, у еврима 

 

 

             

 

27,1%

31,3%
28,2% 27,7%

19,6%

24,9%
27,2%

6,9% 7,7% 7,7% 7,3% 8,4% 9,3%
11,1%

16,0%
18,6% 17,6% 17,2%

13,6%
16,7%

18,6%
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35%
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Извоз Увоз Тотал

221.817.814 278.275.041 255.404.126 314.599.425 171.296.194 277.401.114 273.916.258 

321.527.539 

390.995.747 
363.852.491 

434.349.071 

337.486.035 

474.143.975 

512.237.747 

99.709.725 
112.720.706 108.448.366 119.749.645 

166.189.840 

196.742.861 

238.321.489 

 -

 100.000.000

 200.000.000

 300.000.000

 400.000.000

 500.000.000

 600.000.000
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Пољопривредно-прехрамбени производи се могу поделити у три главне категорије: 

Биљни производи, Живе животиње и производи животињског порекла и Прехрамбени 

производи. 

Највеће учешће у оствареној вредности извоза са 60,5% има категорија Биљни 

производи, затим следе Производи прехрамбене индустрије са учешћем од 36,4% и Живе 

животиње и производи животињског порекла са учешћем од 3,1% у укупном извозу.  

Када је реч о увозу, највише увозимо производе из категорије Прехрамбених 

производа, који од укупне вредности увезених пољопривредно прехрамбених производа чине 

43,8%, следе производи из категорије Биљни производи са учешћем од 38,6% и Живе 

животиње и производи животињског порекла са учешћем од 17,6% у укупном увозу 

пољопривредно прехрамбених производа. 

 
Спољнотрговинска размена пољопривредно прехрамбених производа АП Војводине 

по категоријама (I-IV 2020. године) 

 

                                           Извоз                                                                  Увоз 

 
     

 

 Свака од горе наведених категорија дели се на групе производа. У категорији Биљни 

производи налази се 10 група производа, а најзначајнија у извозу су  Житарице. Такође, значајне 

групе производа у извозу су Храна за животиње, Уља, Воће и Поврће. Најзначајније групе 

производа у увозу су: Воће, Поврће, Месо и Млеко и млечни производи.  

 
Извоз  пољопривредно-прехрамбених производа АПВ                                             

по групама производа за период I-IV 2020. године, у еврима                                  

                       

2.339.830 

7.198.042 

148.601 

4.918.202 

1.294.985 

5.649.879 

18.710.079 

27.037.375 

2.493.288 

158.052.755 

19.252.778 

35.485.619 

513.691 

322.464 

42.426.060 

12.269.291 

11.860.938 

1.935.855 

16.591.496 

5.327.140 

39.307.755 

16.985.212 

64.485.382 

17.631.029 

 140.000  50.140.000  100.140.000  150.140.000

Живе животиње

Месо и други кланични …

Рибе, љускари, мекушци и …

Млеко и производи од мелака, …

Производи животињског …

Живo дрвеће и друге биљке

Поврће, корење и кртоле за јело

Воће за јело, укључујући …

Кафа, чај и зачини

Житарице

Производи млинске индустрије

Уљано семење и плодови, …

Шелак, гуме, смоле и остали …

Биљни материјали за плетарство

Масноће и уља животињког и …

Прерађевине од меса, риба, …

Шећер и производи од шећера

Какао и производи од какаа

Производи на бази житарица, …

Производи од поврћа и воћа

Разни производи за исхрану

Пиће, алкохоли и сирће

Остаци и отпаци прехрамбене …

Дуван и производи замене дувана

3.985.797 

17.789.086 

2.966.510 

15.975.386 

1.188.348 

3.369.412 

18.251.158 

34.764.057 

6.476.763 

9.370.914 

1.817.734 

9.410.446 

678.970 

103.873 

7.791.162 

11.464.433 

4.638.406 
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17.415.826 
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12.954.083 
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15.142.328 

13.465.825 
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Воће за јело, укључујући језграсто …

Кафа, чај и зачини

Житарице

Производи млинске индустрије

Уљано семење и плодови, …

Шелак, гуме, смоле и остали биљни …

Биљни материјали за плетарство

Масноће и уља животињког и …

Прерађевине од меса, риба, љускара

Шећер и производи од шећера

Какао и производи од какаа

Производи на бази житарица, …

Производи од поврћа и воћа

Разни производи за исхрану

Пиће, алкохоли и сирће

Остаци и отпаци прехрамбене …

Дуван и производи замене дувана

Биљни 

производи 

60,5%

Живе животиње и производи 

животињског порекла

3,1%

Прехрамбени 

производи

36,4%

Биљни производи 

38,6%

Живе животиње и производи 

животињског порекла

17,6%

Прехрамбени производи

43,8%

Увоз  пољопривредно прехрамбених производа АПВ по 

групама производа за период I-IV2020.године, у еврима 
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У прва четири месеца 2020. године вредност укупне трговине производа из категорије 

Биљни производи, између АПВ и остатка света била је 402,0 мил. евра. Пошто је извоз (309,9 

мил. евра) био већи од увоза (92,0 мил. евра), остварен је трговински суфицит од 217,9 мил. евра. 
 

Спољнотрговинска размена Биљних производа АП Војводинe (у еврима) 

 
                                                                                                                            

 

 

 

 

   

 У оквиру категорије Биљни производи, доминантно учешће у оствареној вредности 

извоза имају Житарице чија вредност извоза у посматраном периоду износи 158,0 мил. евра, 

односно 30,8% од укупне вредности извоза пољопривредно прехрамбених производа. 

Најзначајнији производ по вредности извоза јесте Kукуруз који је извезен у вредности од 113,6 

мил. евра, што чини 71,8% од укупне вредности извоза Житарица и 22,2% од укупне вредности 

извоза пољопривредно прехрамбених производа. Значајну вредност извоза из ове категорије 

остварили су и Соја, Пшеница, Јабуке… Код увоза, воће и поврће чине 57,6% укупног увоза 

производа из категорије Биљни производи. 

 Укупна робна размена производа из категорије Живе животиње и производи 

животињског порекла, АП Војводине са светом у периоду јануар-април 2020. године износила 

је 57,8 мил. евра, од чега се на извоз односи 15,9 мил. евра, а на увоз 41,9 мил. евра. У овом 

периоду производи из катергорије Живе животиње и производи животињског порекла су 

остварили дефицит од 26,0 мил. евра.   

 
Спољнотрговинска размена Живих животиња и производа животињског порекла  

АП Војводинe (у еврима) 
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 Најзаступљенији производ у извозу из ове категорије, у прва четири месеца 2020. године, 

јесте извоз свежег говеђег меса, чије је учешће 34,0% у укупној вредности извоза ове категорије 

производа. На увозној старни, највећу вредност увоза у укупној вредности увоза ове категорије 

производа, има има месо од домаћих свиња (32,3%). 

У прва четири месеца 2020. године остварена је вредност извоза производа из категорије 

Прехрамбени производи од 186,4 мил. евра. Најзначајнија група производа из ове категорије у 

извозу јесте Храна за животиње и Разни производи за исхрану. Најзаступљенији производи су: 

Храна за псе и мачке, Шећер, Сладолед, Пиво… У овом периоду увезено је производа из ове 

категорије у вредности од 104,4 мил. евра, а највише смо увезли Цигарете, Сточну храну и 

Прерађевине од меса. 

  
Спољнотрговинска размена производа Прехрамбене индустрије  

АП Војводинe са иностранством (у еврима) 

 
                                                            

 

 Главне дестинације извоза пољопривредно прехрамбених производа јесу Румунија 

(19,4%), Босна и Херцеговина (11,2%), Руска Федерација (11,0%), Италија (7,5%) и Хрватска 

(5,1%).  

 Немачка са учешћем у укупном увозу пољопривредно прехрамбених производа (16,3%), 

Италија (8,4%), и Мађарска (6,9%) су главне земље од којих смо увозили пољопривредно 

прехрамбене производе. 

  

Најзначајније земље у извозу и увозу пољопривредно прехрамбених производа АПВ 
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V. Туризам и угоститељство 
 

У периоду јануар-април 2020. године, укупан број долазака туриста, као и ноћења, 

смањен је услед проглашења ванредног стања 16.3.2020. године, а затим и увођења полицијског 

часа, због појаве заразног вируса корона широм света. Како су државне границе биле затворене, 

а сви видови саобраћаја обустављени, туризам и угоститељство трпели су велике последице. 

 

 Према подацима Републичког завода за статистику, за период јануар - април 2020. 

године, Републику Србију је посетило 562.644 туриста, што је мање за  38,0% у односу на исти 

период претходне године. Од укупног броја посетилаца, 57,8% (325.103) су чинили домаћи 

туристи (пад од 35,1% у поређењу са истим периодом 2019. године), док су страни туристи 

(237.541) имали учешће од 42,2% (пад од 41,6% у поређењу са истим периодом претходне 

године). 

 

 У посматраном периоду, у Региону Војводине, укупан број долазака туриста (78.371) 

смањио се за 42,9% у односу на исти период 2019. године. Од тога, број долазака домаћих 

туриста умањен је за 38,0%, а страних туриста такође умањен за 49,6%. Од укупног броја туриста 

у Војводини, 62,7% су чинили домаћи, а 

37,3% страни туристи. 

 

 Са датим бројем долазака туриста, 

Војводина је у периоду јануар - април 2020. 

године учествовала са 13,9% у укупним 

доласцима туриста у Републику Србију, и то 

са 15,1% у доласцима домаћих, односно са 

12,3% у доласцима страних туриста. 

 

 У прва четири месеца 2020. године, у 

Републици Србији је евидентирано укупно 

1.805.565 ноћења туриста, што представља 

смањење од 29,8% у односу на исти период 

2019. године. Од укупног броја ноћења, број 

ноћења домаћих туриста (1.153.892) је 

чинио 63,9% и мањи је за 27,8% у поређењу 

са истим периодом 2019. године, док је број 

ноћења страних туриста (651.673) имао 

учешће од 36,1% у укупном броју 

остварених ноћења и мањи је за 32,9% у 

односу на исти период претходне године. 

 

 У Војводини је у посматраном периоду укупан број регистрованих ноћења туриста 

(205.594) смањен за 38,0% у односу на исти период претходне године. Од тога, број ноћења 

домаћих туриста (139.907) остварио је пад од 30,6%, а број ноћења страних туриста (65.687) 

такође пад од 49,5% у односу на период јануар - април 2019. године. Од укупног броја ноћења, 

68,0% су чинили домаћи, а 32,0% страни туристи 
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Са датим бројем регистрованих 

ноћења, Војводина је учествовала са 11,4% 

у укупним ноћењима туриста у Републици 

Србији у прва четири месеца текуће године, 

и то са 12,1% у ноћењима домаћих, односно 

са 10,1% у ноћењима страних туриста. 

 

 Највећи раст броја долазака 

туриста, у посматраном периоду у односу 

на исти период претходне године, 

остварила је Бања Врдник од  20,6%. 

  

 Најмањи пад броја ноћења туриста, 

у посматраном периоду у односу на исти 

период прошле године, остварила је, 

такође, Бања Врдник од 7,6% (пад ноћења 

домаћих туриста од 5,3% и пад ноћења 

страних туриста од 22,1%). Највећи пад 

броја ноћења туриста забележен је у граду 

Новом Саду од 52,0%. 

 

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

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

из Бугарске (19.951 долазак, што је за 38,5% мање него у истом периоду претходне године), док 

су  највећи број ноћења туриста забележили туристи из Румуније (54.694 ноћења, што је за 17,4% 

мање него у истом периоду претходне године). Из групе ваневропских земаља, у периоду јануар-

април 2020. године, највећи број долазака у Републику Србију забележили су туристи из Кине 

укљ. Хонг Конг (13.896 долазака, што је 44,4% мање него у истом периоду претходне године)  

као и највећи број ноћења туриста (37.825 ноћења, што је за 30,4% више него у истом периоду 

претходне године). 

 

 У прва три месеца 2020. године девизни прилив од туризма у Републици Србији био је у 

порасту за 7,5% (272 милиона евра) и у односу на исти период 2019. године већи је за 19 милиона 

евра, а девизни одлив од туризма у Републици Србији порастао је за 1,0% (306 милиона евра) и 

већи је за 3 милиона евра, у односу на исти период претходне године. 
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VI. Кретање цена и инфлације 
 

Међугодишње посматрано и мерено растом потрошачких цена производа и услуга, 

инфлација је у априлу 2020. године износила 0,6%. Највећи утицај на успоравање 

међугодишње инфлације потекао је од  високе базе код цена поврћа из априла претходне године 

и значајног смањења светске цене нафте, који се одразио на ниже цене нафтних деривата. 

 

 
 

 У односу на ниво цена у претходном месецу, потрошачке цене су у априлу у просеку 

остале непромењене (0,0%). У односу на март, највеће појефтињење у априлу забележено је 

код нафтних деривата, док су у супротном смеру највише утицале сезонски више цене воћа и 

поврћа. 

 

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

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

пакет аранжмана, износила је 1,4% међугодишње. Очекује се у наредном периоду задржавање 

базне инфлације на сличном нивоу. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор:НБС 

 

 Највећи позитиван допринос међугодишњој стопи раста априлске инфлације (0,6%) 

потиче од цена услуга и прерађене хране (по 0,7 п.п.) као и цена цигарета и воћа (по 0,3 п.п.). 

Највећи негативан допринос инфлацији дале су цене поврћа (-1,0 п.п.) и нафтних деривата (-0,7 

п.п.). 
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VII. Активна незапосленост 
 

Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), на крају априла 

2020. године у Републици Србији је евидентирано 513.052 активно незапослених 

лица4, што чини смањење од 7,0% (-38.520 лица) у односу на април 2019. године. Пад 

броја незапослених забележен је у свим регионима РС, док је процентуално највеће 

смањење регистровано у Региону Војводине. 

 

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

је забележено 103.394 активно незапослених лица, што представља смањење од 9,5%           

(-10.879 лица), чему су највише допринели пад броја незапослених у Јужнобачкој (-3.712 

лица) и Јужнобанатској области (-2.921), који збирно чине преко половине (61,0%) 

укупног броја пада незапослених лица у Региону Војводине. Најмањи број активно 

незапослених лица регистрован је у Севернобанатској (6.784) и Севернобачкој области 

(7.519).  

 

 Посматрано према полу, у Региону Војводине у структури активно незапослених 

лица 46,8% чине мушкарци, а 53,2% 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 

Западнобачкој области. У Севернобанатској и Средњебанатској области је уједначена 

структура незапослених жена и мушкараца. 

 
4 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 (18%). 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 38% (13%, 14% и 11%, респективно) 

од укупног броја незапослених.  

 

 

 На крају априла 2020. године, 39% активно незапослених је на посао чекало 

годину дана или мање, док преосталих 60,0% чека на посао дуже од годину и више дана.   
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VIII. Стање на тржишту рада - Анкета о радној снази,  

I квартал 2020. године 
 

На основу резултата Анкете о радној снази у првом кварталу 2020. године  број 

запослених у Републици Србији износио је 2.877.400, а број незапослених 310.300. Стопа 

запослености на републичком нивоу за дати период износи 48,7%, а стопа незапослености 9,7%. 

Међугодишњи раст броја запослених износио је 66.900, док је број незапослених смањен за 

76.800 лица. У односу на исти квартал претходне године, стопа запослености већа је за 1,4 п.п, а 

стопа незапослености мања је за 2,4 п.п. 

 

 У Региону Војводине, у истом периоду, популација становништва 15 и више година 

бројала је 1.581.800, што чини смањење од 0,5% односно 7.500 лица. Према Анкети, у Војводини 

je укупно запослено 753.200 лица, док је број незапослених који су тражили посао износио 

69.300. Број запослених у првом кварталу текуће године није се много променио у односу на 

стање у истом кварталу претходне године (само је повећан за 100 новозапослених лица),  док је 

број незапослених опао за 19,5% (16.800). Стопа запослености достигла је 47,6%, што је за 0,2 

п.п. више у односу на исти период 2019. године. Стопа незапослености износила је 8,4%, што је 

за 1,9 п.п. мање у односу на стање у истом кварталу претходне године. 

 

  

 У односу на стање у четвртом кварталу 2019. године, у првом кварталу 2020. године, број 

запослених је мањи за 27.900 лица или 3,6%, док је број незапослених повећан за 2.100 лица или 

3,2%. Стопа запослености је смањена за 1,7 п.п. у односу на стање у четвртом кварталу 

претходне године, док је стопа незапослености повећана за 0,5 п.п. 
 

 Посматрано по регионима Србије, у Београдском региону забележена је највећа стопа 

запослености (53,1%) и најмања стопа незапослености (7,1%). 
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Стопа незапослености у 

Војводини је ниска (8,4%) и налази се 

одмах иза Београдског региона (7,1%). 

У односу на републички просек, стопа 

запослености у региону Војводине је 

нижа за 1,1 п.п, а стопа незапослености 

нижа је за 1,3 п.п. Стопа неактивности 

становништва старости 15 и више 

година у Војводини (48,0%) је још увек 

виша од републичког просека (46,0%), а 

у односу на исти период претходне 

године повећана је за 0,8 п.п.  

 

 У првом кварталу 2020. године у Војводини, популација радног узраста (15-64) 

посматрана међугодишње, мања је за 14.900 лица. У контигенту радног узраста, број запослених 

је повећан за 3.200 (0,4 %, мг.) и износи 730.900 лица, а број незапослених смањен је за 16.200 

(19,0%, мг.) и износи 69.200 лица.  

 

 Стопа запослености у 

Војводини  (60,2%) већа је за 1,0 п.п.  у 

односу на стање у истом кварталу 

претходне године, али још увек нижа у 

односу  на републички просек (60,7%). 

Стопа незапослености (8,6%) мања је за 

1,9 п.п. у односу на стање у истом 

кварталу претходне године. Стопа 

незапослености је нижа од стопе 

незапослености на републичком нивоу    

(10,2%). Упркос повећању запослености 

и смањењу незапослености, 

међугодишње посматрано,  у региону 

Војводине, у првом кварталу текуће 

године, стопа неактивности 

становништва радног узраста је још 

увек велика (34,2%) и за 1,8 п.п. виша од 

републичког просека. 

 

 Контигент младе популације (од 15-24 године) у првом кварталу текуће године у 

Војводини бројао је 191.900 лица, што је за 15.700 лица или 7,6% мање у односу на исти квартал 

претходне године. Од тога, било је радно ангажовано 42.200, а активно је тражило поса 13.600 

младих лица. Посматрано међугодишње, у овом кварталу, број запослених је мањи за 4.300 или 

за 9,2%. Стопа запослености младих у Војводини од 22,0%, мања је за 1,8 п.п. у односу на исти 

квартал претходне године. У односу на републички просек (21,6%), стопа запослености младих 

у Војводини је нешто повољнија.  

 

 Посматрано међугодишње, у овом кварталу, број незапослених  младих (старости од 15-

24) је мањи за 1.000 или за 6,8%. Стопа незапослености младих  (од 15-24)  у Војводини је ниска  

(24,3%) и налази се одмах иза Београдског региона (20,6%). Стопа активности младих у 

Војводини (15-24) је 29,0% и налази се на нивоу републиучког просека. 
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Стање на тржишту рада Републике Србије и AП Војводине, I квартал 2020. године 

 

  

Република Србија АП Војводине 

I кв. 

2019. 

I кв. 

2020. 
 

индекс 

разлика  

у хиљ. 

I кв. 

2019. 

I кв. 

2020. 
 

индекс 

разлика  

у хиљ. 
(у хиљ.) (у хиљ.) 

Становништво 15+ 5.934,9 5.905,6 99,5 -29,3 1.589,3 1.581,8 99,5 -7,5 

Активно становништво 3.197,7 3.187,7 99,7 -10,0 839,2 822,6 98,0 -16,6 

Запослени 2.810,5 2.877,4 102,4 66,9 753,1 753,2 100,0 0,1 

Незапослени 387,1 310,3 80,2 -76,8 86,1 69,3 80,5 -16,8 

Неактивно становништво 2.737,3 2.717,0 99,3 -20,3 750,1 759,3 101,2 9,2 

  %  п.п. %  п.п. 

Стопа активности 53,9 54,0   0,1 52,8 52,0   -0,8 

Стопа запослености 47,4 48,7   1,3 47,4 47,6   0,2 

Стопа незапослености 12,1 9,7   -2,4 10,3 8,4   -1,9 

Стопа неактивности 46,1 46,0   -0,1 47,2 48,0   0,8 

  (у хиљ.)     (у хиљ.)     

Младо становништво (15–24) 720,0 709,1 98,5 -10,9 207,6 191,9 92,4 -15,7 

Активно становништво 197,2 205,5 104,2 8,3 61,1 55,7 91,2 -5,4 

Запослени 136,7 153,0 111,9 16,3 46,5 42,2 90,8 -4,3 

Незапослени 60,5 52,5 86,8 -8,0 14,6 13,6 93,2 -1,0 

Неактивно становништво 522,8 503,6 96,3 -19,2 134,1 136,2 101,6 2,1 

  %  п.п. %  п.п. 

Стопа активности 27,4 29,0   1,6 31,3 29,0   -2,3 

Стопа запослености 19,0 21,6   2,6 23,8 22,0   -1,8 

Стопа незапослености 30,7 25,5   -5,2 23,9 24,3   0,4 

Стопа неактивности 72,6 71,0   -1,6 68,7 71,0   2,3 

  (у хиљ.)     (у хиљ.)     

Становништво радног узраста 

(15–64) 
4.525,4 4.467,7 98,7 -57,7 1.230,0 1.215,1 98,8 -14,9 

Активно становништво 3.039,8 3.022,0 99,4 -17,8 813,0 800,1 98,4 -12,9 

Запослени 
2.654,0

2 
2.712,8 102,2 58,78 727,7 730,9 100,4 3,2 

Незапослени 385,6 309,2 80,2 -76,4 85,4 69,2 81,0 -16,2 

Неактивно становништво 1.485,6 1.445,7 97,3 -39,9 417,0 415,0 99,5 -2,0 

  %  п.п. %  п.п. 

Стопа активности 67,2 67,6   0,4 66,1 65,8   -0,3 

Стопа запослености 58,7 60,7   2,0 59,2 60,2   1,0 

Стопа незапослености 12,7 10,2   -2,5 10,5 8,6   -1,9 

Стопа неактивности 32,8 32,4   -0,4 33,9 34,2   0,3 
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IX. Просечне зараде по запосленом  
 

У периоду јануар-март 2020. године 

 

Просечна нето зарада исплаћена у Републици Србији износила је 59.254 динарa и у 

односу на претходну годину номинално је већа за 10,3%. 

 

У Региону Војводине, просечна исплаћена зарада без пореза и доприноса износила је 

56.390 динара и номинално је већа за 11,5%, међугодишње посматрано. 

 

 

 
 

Просечне нето зараде забележиле су номинални раст, како на нивоу целе земље, тако и 

на нивоу сваког региона, међугодишње посматрано. Највећи раст је евидентиран у Региону 

Војводине (11,5%), а најмањи у Београдском региону (9,8%), уз напомену да је Београдски 

регион, једини имао већу просечну зараду (нето и бруто) од републичког просека. 

 

 

Март 2020. године 

 
У поређењу са претходним месецом, просечна зарада без пореза и доприноса за месец 

март 2020. године у Републици Србији је већи за 2,7% и износи 59.681 динара. У Региону 

Војводине је такође дошло до повећања мартовске нето зараде у односу на фебруар месец за 

2,8%; забележена је зарада на нивоу од 56.850 динара. 
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Просечне бруто и нето зараде по регионима у односу на просек Републике 
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просечна нето зарада просечна бруто зарада
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Просечне нето зараде по запосленом, према статистичким територијалним јединицама, 

март 2020. године 

 

 

 
 

 

 
У марту 2020. године, уочава се да је у Јужнобачком округу регистрована 

изнадпросечна нето зарада војвођанског региона, што је у складу са натпросечним привредним 

потенцијалима наведеног округа. Прецизније, на нивоу Јужнобачког округа, натпросечну нето 

зараду бележи Град Нови Сад (69.084 РСД).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

СРЕДЊОБАНАТСКИ 

ОКРУГ 

56.495 

50.340 

  52.005 

  53.650 

52.994 

62.314 

  54.655 

  Просек Региона Војводине: 

56.850 РСД 

Преглед 5 општина са највишом просечном 

нето зарадом у марту 2020. (РСД) 

Преглед 5 општина са најнижом просечном 

нето зарадом у марту 2020. (РСД) 

Тител    54.999 

Зрењанин    56.831 

Вршац    59.080 

Панчево    59.405 

Град Нови Сад    69.084 

Жабаљ   46.719 

Нови Бечеј   46.647 

Ковачица   46.338 

Мали Иђош  46.280 

Србобран   45.443 

Извор података: РЗС РС 
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Извори података 
 

1. Републички завод за статистику Републике Србије 

2. Народна банка Србије 

3. Национална служба за запошљавање 

4. Стручна служба за привредни систем и економску политику, Привредна комора Војводине 

 
 
 
 

 

 

 


