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I. ОПШТИ ПРЕГЛЕД ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

 

Привређивање у условима настале епидемиолошке ситуације и уведеног ванредног 

стања у марту месецу 2020. године, отежано је у свим сферама друштвеног и 

привредног живота. У многим секторима привреде активност је смањена и долазило 

је до застоја у производњи, што је кумулативно резултирало дубоким падом привредне 

активности у другом кварталу текуће године. Примена пакета економских мера за 

подршку привреди и становништву, већ од јуну је дала назнаке опоравка привреде, 

што је значајно ублажило негативне ефекте пандемије из марта и априла текуће 

године. У првој половини године остварен је пад бруто домаћег производа (БДП) од 

0,8%.  

 

Према најновијим подацима 

Републичког завода за 

статистику, рални пад БДП-а 

у трећем кварталу 2020. 

године у односу на исти 

квартал претходне године је 

1,3% (РЗС, флеш процена ).  

  

Убзан текући раст 

индустријске производње у 

Србији у јуну, јулу и 

септембру 2020. у односу на 

просек претходне године, 

допринели су да ниво 

производње у периоду од 

јануара до септембра 2020. 

године достигне  

прошлогодишњи ниво 

индустријске производње за 

исти период (индекс 99,8). 

 

Остварен ниво укупне индустријске производње у септембру 2020. већи је за 7,9% у 

односу на просек претходне године, а у односу на ниво производње у августу остварен 

је текући раст од 8,3%. Ниво индустријске производње одржан је опораваком 

Енергетског сектора и растом обима производње у 11 области Прерађивачке 

индустрије Републике Србије. 

 

Опоравку економске активности у трећем кварталу 2020. године највише је 

допринела пољопривреда. Осим повећаног обима производње, велики доринос њеној 

валоризацији припада расту цена водећих ратарских производа, како на светском, 

тако и на домаћем тржишту.  

 

Сви индикатори којима се мери грађевинска активност указују на опоравак овог 

сектора у другој половини године. 

 

После дубоког пада промета у трговини на мало у априлу, већ следећег месеца је 

промет наставио растући тренд кретања, тако да је у првих девет месеци текуће 

године реална вредност промета у трговини Републике Србије повећана за 4,9%, а у 

Војводини за 3,4% у односу на исти период претходне године. 
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Потрошачке цене у септембру 2020. године су стагнирале у односу на претходни 

месец, а у односу на исти месец претходне године повећане су за 1,8%. 

 

Посматрано по агрегатима употребе, у другом кварталу 2020. године у поређењу са 

истим периодом претходне године, дубок пад је забележен код приватне потрошње и 

инвестиционе активности, док је раст остварен само код државне потрошње и нето 

извоза.  

 

Подаци о кретању агрегата 

употребе расходне стране 

БДП-а за трећи квартал 

2020. године још нису 

објављени, али параметри 

приватне потрошње, као 

што је међугодишње 

повећање зарада, раст 

регистроване запослености, 

раст промета на мало и 

други, упућују да се 

приватна потрошња 

опоравља. Нема још јасних 

показатеља о опоравку 

инвестиционе активности, 

али се из неких посредно 

може закључити да се 

опоравља на путу растућег 

тренда. 

 

Индустријска производња у Војводини, после забележеног дубоког пада у априлу, већ 

у мају је надокнадила приближно половину тог пада. Висок текући раст у јуну у 

односу на мај од 12,6% и у септембру у односу на август од 22,4% допринео је да ниво 

производње у периоду од јануара до септембра 2020. године буде за 4,7% већи од 

прошлогодишњег нивоа индустријске производње у истом периоду. Међугодишњи 

раст одржан је повећањем обима производње у 12 извозно оријентисаних области 

Прерађивачке индустрије Војводине. 

  

У оквиру спољнотрговинске размене Војводине, посматрано међугодишње, извоз и 

увоз су смањени. Од дубоког пада у априлу 2020. године, тек у септембру робна 

размена Војводине бележи међугодишњи раст, код извоза (за 8,1% мг.) и код увоза (за 

7,7% мг.). Кумулативно посматрано за првих девет месеци текуће године, 

спољнотрговинска размена још није достигла ниво размене из претходне године. 

Вредност извоза Војводине у овом деветомесечном периоду мања је 3,5% мг., а 

вредност увоза за 7,4%, мг. 

 

Добра пољопривредна година је потенцијални извор раста финалне производње 

прехрамбене индустрије за надоградњу додате вредности, што је још један подстрек 

бржем изласку из рецесије. 
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II. КРЕТАЊЕ ЦЕНА И ИНФЛАЦИЈE 

  

Инфлација је успорила раст од почетка 2020. године, а као последица снажног 

пада цене нафте који се одразио на ниже цене нафтних деривата, као и ефекта 

високе базе код цена поврћа. После ниског нивоа у априлу и мају, у јуну се 

бележи повратак инфлације у границе циља, а у септембру је износила 1,8%. 

 

  

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

смањене за 0,5%. Ниво цена роба је опао за 0,2%, a ниво цена услуга за 1,5%. 

 

  

На месечно кретање потрошачких цена највише су утицале сезонски ниже цене 

туристичких пакет-аранжмана, као и ниже цене поврћа. 

 

  

У септембру 2020. године, вођена једнократним повећањем цена телефонских 

услуга и цена туристичких пакет-аранжмана, базна инфлација је износила 1,7% 

међугодишње посматрано. 

 

  

Инфлација је чврсто стабилизована и креће се у просеку око 2% у последњих 

седам година. 



 

4 

 

Међугодишње посматрано и мерено растом потрошачких цена производа и услуга, 

инфлација је у условима негативних ефеката коронавируса наставила кретање у 

складу са очекивањима Народне банке Србије и у септембру 2020. године је 

износила 1,8%. 

 

Потрошачке цене су у септембру у односу на август 2020. године забележиле 

пад од 0,5%. Ниво цена роба је опао за 0,2%, а ниво цена услуга за 1,5%. Највећи 

утицај на месечни пад цена су имале сезонски ниже цене туристичких пакет-

аранжмана, као и ниже цене поврћа.  
 

 
 

Просечна базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, 

алкохола и цигарета) у последњих седам година износила је 1,6% и тиме потврдила 

постигнуту ценовну стабилност. Под утицајем једнократног повећања цена 

телефонских услуга и цена туристичких пакет-аранжмана, базна инфлација је у 

септембру 2020. године износила 1,7% међугодишње. 
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Посматрано по производима и услугама личне потрошње, највећи позитиван 

допринос међугодишњој стопи септембарске инфлације (1,8%) дале су цене услуга 

(0,7 п.п.), цене поврћа, дувана и телефонских услуга (по 0,3 п.п.), као и цене пакет 

аранжмана и воћа (по 0,2 п.п.). 
 

Највећи негативан допринос инфлацији потекао је од цена нафтних деривата (-0,6 

п.п.). Потом од нижих цена обуће (-0,1 п.п.) и аутомобила (-0,04 п.п.). 

 

Према централној пројекцији Народне банке Србије, међугодишња инфлација ће и у 

наредном периоду остати ниска и наставити стабилно кретање у границама циља 

(3±1,5%)1. 

 

 
 

Инфлација је успорила раст од почетка 2020. године, а као последица снажног пада 

цене нафте који се одразио на ниже цене нафтних деривата, као и ефекта високе базе 

цена поврћа. После ниског нивоа у априлу и мају, у јуну се бележи повратак 

инфлације у границе циља, да би у септембру износила 1,8%. 

 

Очекује се да ће до краја 2021. године инфлација наставити кретање око доње 

границе циља уз постепено приближавање централној вредности циља.  

 

Неизвесност је углавном везана за трендове у међународном окружењу, пре свега 

глобалну трговину и економски раст, токове капитала ка земљама у развоју и 

глобалну цену нафте и других примарних производа. Брзина опоравка домаће 

тражње и регулисаних цена такође ће определити кретање инфлације.  

 
 

 

 

 
 

 
1 Овај тип графикона приказује различите вероватноће остварења пројекције инфлације у наредних осам тромесечја. 

Централна пројекција је у најтамнијем делу графикона и вероватноћа да ће пасти у овај распон износи 10%. Свака 

следећа нијанса укључује такође 10% вероватноће, тако да цео распон обухвата 90% вероватноће остварења 

пројекције. Другим речима, вероватноћа да ће инфлација у наредних осам тромесечја бити изван распона на 

графикону износи 10%. 
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III. ПОЉОПРИВРЕДА 

  

Поред посла око убирања касних усева, у Војводини треба обавити и припрему 

земљишта за сетву озимих усева као и орање на свим површинама за наредну 

сетву. 

 

  

Тржиште је добро снабдевено основним инпутима за сетву пшенице. 

 

  

Сетва уљане репице у АП Војводини ове јесени обављена је на око 20.000 хектара, 

што је мање за око 22,6% у односу на сетву у 2019. години.  

 

  

Раст цена житарица и уљарица на међународном и домаћем тржишту. 
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Временски услови током септембра 2020. године били су повољни за обављање 

актуелних пољопривредних радова. Поред посла око убирања касних усева, у 

Војводини треба обавити и припрему земљишта за сетву озимих усева као и орање на 

свим површинама за наредну сетву. Са сетвом пшенице започиње нова 

производна година у пољопривреди.  

 

Проценат падавина у септембру на подручју АП Војводине у односу на просек кретао 

се од 25% до 55%. Најмање падавина је забележено у Сомбору (26,9% од просека), а 

највише у Новом Саду (55,0% од просека). 

 

Залиха влаге у дубљим слојевима земљиштима је неповољна, што је последица 

недостатка већих количина падавина током септембра. 

 

 

Временски услови нису били повољни за сетву уљане репице, што доводи до пада 

засејаних површина. Сетва уљане репице у АП Војводини ове јесени обављена је на 

око 20.000 хектара, што је мање за око 22,6% у односу на сетву у 2019. години. 

 

Тржиште је добро снабдевено основним инпутима за сетву пшенице. Малопродајна 

цена семенске пшенице износи око 40 дин/kg за домаћи сортимент и до 58,0 дин/kg за 

страна семена пшенице. Због недостатка новца за улагање у јесењу сетву, већи број 

пољопривредних произвођача употребљава недекларисано семе пшенице. На основу 

Програма републичких робних резерви за 2020. годину за потребе јесење сетве 

омогућена је размена 13.992 тона семенске пшенице за меркантилну пшеницу род 

2020. и 2021. године. Паритетни однос код размене семенске пшенице за меркантилну 

пшеницу рода 2020. и 2021. године је 1 kg семенске пшенице за 1,8 kg меркантилне 

пшенице.  

 

Када је минерално ђубриво у питању, може се рећи да је тржиште добро снабдевено. 

Цене минералног ђубрива НПК 16:16:16 износи од 35,4 дин/kg до 35,7 дин/kg, а МАП 

(12:52:0) се креће на нивоу 46,6 дин/kg.  

 

Када је погонско гориво у питању, малопродајна цена евродизела у септембру је била 

138,4 дин/l. 
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Услед закаснелих падавина током лета и високих температура почетком јесени дошло 

је до принудног сазревања свих ратарских усева, па је производна 2020. година по 

оцени стручњака просечна година, иако се у току вегетације очекивало да ће бити 

рекордна.  

 

Жетва кукуруза ове године 

почела је раније. Очекивана 

производња кукуруза од 5,0 

милиона тона је већа за 4,8% у 

поређењу са производњом 

оставреном у 2019. години, пре 

свега због већих површина под 

кукурузом. Раст цене кукуруза 

на међународном тржишту и 

већа тражња, довели су и до 

раста цена на домаћем 

тржишту. Кукурузом се крајем 

септембра трговало по цени од 

16,0 дин/kg без ПДВ-а, док је у 

истом периоду прошле године 

цена била нижа за 11,9%.  

 

 

На тржишту пшенице је слична 

ситуација као и код кукуруза, мања је 

понуда, а цена има узлазни тренд. 

Пшеницом се крајем септембра трговало 

по цени од 18,5 дин/kg. Цена пшенице на 

тржишту Европске уније у септембру 

2020. године кретала се од 148,5 €/t до 

230,5 €/t.  

 

Раст тражње и цена житарица на 

међународном тржишту није последица 

мањег рода, већ је, по оцени стручњака, 

последица прављења залиха у 

одређеним земљама којe су иначе 

велики купци.  

 

Производња индустријског биља у Војводини 

 
Производња у 2019. години 

Очекивана производња у 

2020. години 
Индекс 2020/2019 

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

Шећерна репа 40.775 54,9 2.239.934 36.231 55,6 2.016.255 88,8 101,3 90,0 

Сунцокрет 193.748 3,4 659.324 201.126 3,0 605.389 103,8 88,2 91,8 

Соја 204.862 3,1 631.385 214.779 3,4 731.069 104,8 109,7 115,8 

 

Шећерна репа је ове године посејана на мањим површинама него претходне године. 

Према извештају са терена, до краја септембра је извађена око трећина површина под 
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шећерном репом, а дигестија се креће од 13-18%. Откупна цена шећерне репе износи 

34€/t. 

 

 

Као и код житарица, тако je и 

код уљарица дошло до раста 

цена на међународном 

тржишту, што се одразило и 

на домаће тржиште.  

 

На домаћем тржишту цена 

сунцокрета у септембру се 

кретала од 29,5 – 36,0 дин/kg, 

а цена соје 40,0-42,0 дин/ kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oстварена производња малина од 6.849 тона у АП Војводини већа је за 6,4%, а 

вишања (10.559 тона) мања за 24,9% у поређењу са производњом оствареном у 

прошлој години. 

 

У АП Војводини се очекује производња јабука од 191.710 тона, што је за 5,6% мање у 

поређењу са претходном годином. Због мањих површина и просечног приноса  шљива 

у 2020. години, очекивана производња шљива од 28.619 тона мања је за 12,9%, а 

грожђа за 25,9% у односу на остварену производњу у 2019. години. 
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IV. ИНДУСТРИЈА 

  

У  периоду јануар - септембар 2020. године индустријска производња Републике 

Србије је остварила мањи обим за 0,2%, док је у АП Војводини забележила раст од 

4,7% међугодишње. 

 

  

Позитиван допринос међугодишњем расту индустријске производње Војводине 

потекао је из производње основних фармацеутских производа и препарата (2,2 

п.п);  производње деривата нафте (2,0 п.п); производње електричне опреме (1,6 

п.п); производње хемикалија и хемијских производа (1,1п.п) и производње 

металних производа, осим машина (0,9 п.п). 

 

  

Раст физичког обима индустријске производње остварен је у Јужнобанатском 

округу (15,5% међугодишње), док је у осталим окрузима забележен пад.  

 

  

Од почетка 2018. године тренд укупне индустријске производње у Војводини као 

и у Републици Србији има благо растући смер кретања међугодишње посматрано. 

 

  

Залихе готових производа у индустрији Војводине повећане су за 9,8%. 
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У првих девет месеци 2020. године, индустријска производња Републике 

Србије  је смањена за свега 0,2% у односу на исти период претходне године упркос 

пандемији и глобалном успоравању. Секторски посматрано, кретање индустије је 

резултат, пре свега, пада физичког обима сектора Прерађивачке индустрије од 0,1%, 

а потом и пада у Енергетском сектору од 1,4%, док сектор Рударства бележи раст од 

2,9%. 
 

Вођена повећањем обима 

производње у Прерађивачкој 

индустрији од 4,9%, 

индустријска производња 

у АП Војводини је у 

периоду јануар - септембар 

2020. године забележила 

раст од 4,7% у односу на исти 

период 2019. године. Обим 

производње у сектору 

Рударства мањи је за 3,5%, 

док је у сектору Снабдевање 

електричном енергијом, 

гасом и паром већи за 2,0% у 

односу на ниво производње у 

претходној години.  
 

У првих девет месеци 2020. године, учешће Прерађивачке индустријe Војводине од 

94,3% у структури укупне индустрије доминантно је у односу на сектор Рударства 

(4,8%) и сектор Снабдевања електричном енергијом, гасом и паром чији је удео готово 

занемарљив (0,9%).  

 

У оквиру Прерађивачке индустрије забележено је повећање физичког обима 

производње у 12 од 24 области које чине 60,7% укупне индустрије Покрајине.  

 

У периоду јануар - септембар 2020. године, највећи позитиван утицај на раст 

индустријске производње АП Војводине (4,7%) потекао је из повећања обима 

производње основних фармацеутских производа и препарата (2,2 п.п); производње 

деривата нафте (2,0 п.п); производње електричне опреме (1,6 п.п); производње 

хемикалија и хемијских производа (1,1 п.п) и производње металних производа, осим 

машина (0,9 п.п), у односу на исти период претходне године. 

 

Прехрамбена индустрија, највећа област Прерађивачке индустрије (учешће 18,0%) 

остварила је за 0,6% мањи обим производње и са -0,1 п.п. утицала на стопу раста 

индустријске производње. Међутим, највећи негативан допринос укупној 

индустрији АП Војводине, дао је пад обима производње моторних возила и приколица 

(-1,6 п.п); производње одевних предмета (-0,2 п.п) и производње коже и предмета од 

коже (-0,2 п.п). 
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Међугодишње посматрано, индустријска производња у Републици Србији је у 

септембру 2020. године забележила раст од 4,6%, што је четврти узастопни месец у 

којем индустријска производња бележи раст. Посматрано по секторима, у свим 

секторима је забележен раст индустријске производње. Највећи раст 

забележен је у Енергетском сектору и то 9,6%, следе га Прерађивачка индустрија која 

бележи раст од 4.1% и Рударство са растом од 0,5%. Посматрано по областима, у оквиру 

Прерађивачке индустрије 16 од 24 области је забележило међугодишњи раст. 

 

Индустријска производња у Војводини, у септембру 2020. године посматрано 

међугодишње, повећана је за 6,3% и тако  надокнадила пад остварен у јулу (-0,7%) и 

августу (-0,3%) када су фирме отежано пословале услед пандемије. Међугодишњи раст 

индустрије у септембру био је вођен већом производњом у Прерађивачкој индустрији  

(за 6,2%), као и у сектору Снабдевања електричном енергијом, гасом и паром (за 

36,0%), док је пад производње остварен у сектору Рударства (-2,8%).  
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На раст укупне 

индустријске 

производње у Војводини, 

у септембру 2020. године  

најзначајнији позитиван 

допринос имала је, пре 

свега, производња 

металних производа, 

осим машина са 

међугодишњом стопом 

раста од чак 44,5% 

односно доприносом од 

1,9 п.п. и производња 

електричне опреме са 

међугодишњом стопом 

од 33,9% и доприносом од 

1,8 п.п. Са друге стране, 

највећи негативан допринос укупној индустријској производњи у септембру текуће 

године потиче од нафтне индустрије која бележи пад од 8,3% односно доприноси са -

1,3 п.п, што је последица високе прошлогодишње базе.   
 

 
 

 

Oстварен ниво обима производње индустрије Републике Србије у септембру 2020. 

године виши је за 7,9%, а у АП Војводини за 17,6% од просечног нивоа обима 

производње у 2019. години.                                             

 

Од почетка 2018. године тренд укупне индустријске производње како у Покрајини 

тако и у Републици, има благо растући смер кретања.                                                                                                     
 

Међугодишње посматрано по окрузима Војводине, у првих девет месеци 2020. 

године, раст физичког обима индустријске производње остварен је само у 

Јужнобанатском округу (15,5%). Највећи допринос расту индустрије поменутог 

округа дала је повећана производња електричне опреме (14,6 п.п.); производња 

основних фармацеутских производа и препарата (5,1 п.п.); производња кокса и 
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деривата нафте (4,6 п.п.); производња хемикалија и хемијских производа (1,9 п.п.) и 

раст производње металних производа, осим машина (0,8 п.п). 

 

У осталим окрузима је забележен пад: у Средњобанатском округу (-10,4%); 

Севернобанатском округу (-4,8%); Јужнобачком округу (-3,8%); Западнобачком округу 

(-1,3%); Севернобачком округу (-1,1%) и у Сремском округу (-0,5%).  

 

*   *   * 

У септембру 2020. године у поређењу са истим месецом претходне године, залихе 

готових производа у индустрији Војводине повећане су за 9,8%, а посматрано по 

наменским групама, повећане су код: капиталних производа за 101,5%; трајних 

производа за широку потрошњу (27,8%); нетрајних производа за широку потрошњу 

(6,2%) и интермедијарних производа, осим енергије (1,3%), док су смањене код 

енергије (-7,3%).  
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V. ПРОМЕТ РОБЕ У ТРГОВИНИ НА МАЛО 

  

Промет  робе у трговини на мало у Војводини у првих девет месеци 2020.године у 

односу на исти период прошле године бележи раст од 3,3% у текућим и 3,4% у 

сталним ценама. 

 

  

У септембру 2020. године у односу на исти период претходне године остварен је 

раст промета од 5,9% у текућим ценама а у сталним ценама од 5,7%. 

 

  

У односу на просек 2019.године, у септембру 2020. је забележен раст од 8,3% у 

текућим ценама и 8,6% у сталним ценама. 
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Према подацима Републичког завода за статистику, промет робе у трговини на мало 

у Војводини у септембру 2020. године у односу на септембар 2019. године већи је у 

текућим ценама за 5,9%  и у сталним ценама за 5,7%.   

 

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

године у односу на просечан ниво промета у 2019. години, забележен је раст од 8,3% у 

текућим ценама и 8,6% у сталним ценама.  

 

 
 

У првих девет месеци 2020. године у односу на исти период 2019. године забележен је 

раст промета у трговини на мало у Војводини за 3,3% у текућим ценама и 3,4% у 

сталним ценама. 

 

У септембру 2020. године у односу на август 2020. године забележен је пад промета у 

трговини на мало у Војводине за 1,1% у текућим ценама и 1,0% у сталним ценама. 
 

Уз устаљену динамику промета робе у трговини на мало, приметан је њен раст у 

последњих шест година. Међутим, у априлу 2020. године дошло је до оштрог пада 

промета, као последица пандемије коронавируса и уведеног ванредног стања.  
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VI. ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

  

У првих девет месеци 2020. године, Војводини је укупан број долазака туриста 

смањен за 51,4% међугодишње. Од укупног броја туриста 73,4% су били домаћи, а 

26,6% страни туристи. Број долазака домаћих туриста умањен је за 28,7%, а 

страних туриста за 74,1% међугодишње у Војводини. 

 

  

Број регистрованих ноћења у Војводини смањен је за 46,4% међугодишње. 78,0% 

су била ноћења домаћих, а 22,% ноћења страних туриста. Број ноћења домаћих 

туриста смањен је за 24,1%, а страних туриста за 73,8% међугодишње.  

 

  

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

период претходне године остварила је Бања Врдник од 22,7%. 

 
  

Највећи раст броја ноћења у посматраном периоду остварила је Бања Палић од 

3,6%. Највећи пад броја ноћења забележен је у граду Новом Саду од 65,9%. 

 

  

У првих осам месеци 2020. године девизни прилив од туризма у Републици 

Србији износио је 668 млн евра и мањи је за 27,3% међугодишње, док девизни 

одлив од туризма у Републици Србији за првих осам месеци 2020. године износи 

639 млн евра и мањи је за 41,6 међугодишње. 
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Према подацима Републичког завода за статистику, укупан број туристичких 

долазака у периоду јануар - септембар 2020. године у Републику Србију износио је 

1.464.664 туриста, што је мање за 48,3% у односу на исти период претходне године.  

 

 

У периоду јануар - септембар 2020. године укупан број долазака туриста у Војводини 

је износио 204.247 и мањи је за 51,4% у односу на исти период 2019. године. У укупном 

броју туриста у Војводини, 73,4% су били домаћи, а 26,6% страни туристи. Број 

долазака домаћих туриста умањен је за 28,7%, а страних туриста за 74,1% у односу на 

исти период претходне године.  

 

Са датим бројем долазака туриста, Војводина је у периоду јануар – септембар 2020. 

године учествовала са 13,9% у укупним доласцима туриста у Републику Србију, и то 

са 13,5% у доласцима домаћих, односно са 15,3% у доласцима страних туриста. 

 

 
 

У периоду јануар - септембар 2020. године у Републици Србији је евидентирано 

укупно 5.052.614 ноћења туриста, што представља смањење од 36,0% у односу на исти 

период 2019. године.  

 

У Војводини је у посматраном периоду укупан број регистрованих ноћења 

туриста (555.465) смањен за 46,4% у односу на исти период претходне године. 

У укупном броју ноћења, 78,0% су чинила ноћења домаћих, а 22,0% ноћења страних 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

I-IX 2019

I-IX 2020

210.306 

149.957 

209.657 

54.290 

Доласци туриста у Војводину, I-IX 2019. и I-IX 2020.

Домаћи туристи Страни туристи

Домаћи туристи

75,80%

Страни туристи

24,20%

Структура долазака туриста у 

Републици Србији, I-IX 2020. 

Домаћи туристи

73,4%

Страни туристи

26,6%

Структура долазака туриста у 

Војводини, I-IX 2020. 



 

19 

 

туриста. Број ноћења домаћих туриста остварио је пад од 24,1%, а број ноћења страних 

туриста пад од 73,8% у односу на исти период претходне године.  

 

 
 

Са бројем регистрованих ноћења, Војводина је учествовала са 11,0% у укупним 

ноћењима туриста у Републици Србији у периоду јануар - септембар текуће године, и 

то 10,6% у ноћењима домаћих, односно 12,6% у ноћењима страних туриста. 

 

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

претходне године, остварила је Бања Врдник са растом од 22,7%. 

  

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

прошле године, остварила је Бања Палић са растом од 3,6% (раст ноћења домаћих 

туриста од 42,8% и пад ноћења страних туриста од 76,1%). Највећи пад броја ноћења 

туриста забележен је у граду Новом Саду од 65,9%. 

 

 
 

Посматрано на нивоу Републике Србије у периоду јануар - септембар 2020. године, 

међу страним туристима највећи број бележе туристи из Босне и Херцеговине (39.575 

долазака, што је за 60,1% мање него у истом периоду претходне године). Такође, 
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највећи број ноћења забележили су туристи из Босне и Херцеговине (99.456 ноћења, 

што је за 55,7% мање него у истом периоду претходне године).  

 

 
 

Из групе ваневропских земаља, у периоду јануар - септембар 2020. године, највећи 

број долазака у Републику Србију забележили су туристи из Кине укључујући Хонг 

Конг (15.603 долазака, што је за 85,8% мање него у истом периоду претходне године), 

као и највећи број ноћења туриста (49.015 ноћења што је за 75,7% мање него у истом 

периоду претходне године). 

  

У периоду јануар - август 2020. године девизни прилив од туризма у Републици 

Србији износио је 668 милиона евра и забележио је пад за 27,3% у односу на исти 

период 2019. године. Такође, девизни одлив од туризма у Републици Србији износио 

је 639 милиона евра и мањи је за 41,6% у односу на исти период претходне године. 
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VII. СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА 

  

У периоду јануар - септембар 2020. године, војвођански привредници су 

реализовали 31,0% укупне спољнотрговинске размене Републике Србије, и то 

35,5% укупног извоза и 27,7% укупног увоза Републике Србије. 

 

  

У односу на исти период претходне године укупна спољнотрговинска робна 

размена АП Војводине је мања за 5,6%, при чему је извоз мањи за 3,5%, а увоз за 

7,4% међугодишње. Из размене се и даље бележи дефицит који је мањи за 46,5% 

од забележеног дефицита у истом периоду претходне године. 

 

  

Прерађивачка индустрија представља сектор са доминантним учешћем у извозу 

(86,8%) и у увозу (69,9%) АП Војводине. 

 

  

Артикал Сетови проводника за паљење,остали сетови за возила има највеће 

учешће у извозу (7,0%), док артикал Нафта и уља од битуменозних 

минерала,сирова има највеће учешће у увозу АП Војводине (11,6%). 

 

  

Најзначајнији спољнотрговински партнер је Немачка, како у извозу тако и у 

увозу АП Војводине. 
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Спољнотрговинска робна размена Републике Србије 
 

Укупна вредност спољнотрговинске робне размене Републике Србије у прва три 

квартала 2020. године износила је 28,7 млрд eвра, што је за 5,4% мање у односу на 

исти период 2019. године. Укупан извоз је реализован у вредности од 12,2 млрд eвра 

(за 6,1% мање у односу на извоз у истом периоду 2019. године), док је укупан увоз 

реализован у вредности од 16,5 млрд евра (за 4,8% мање у односу на увоз у истом 

периоду 2019. године). Из размене Републике Србије са иностранством забележен је 

спољнотрговински дефицит у износу од 4,3 млрд евра и мањи је за 0,8% од 

забележеног дефицита у прва три квартала прошле године. 

 

Од почетка године до краја септембра 2020. године остварено је 69,5% укупног 

прошлогодишњег извоза Републике Србије, односно 69,1% укупног прошлогодишњег 

увоза Републике Србије.  

 

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије  
*у млн евра 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

I-IX 2020  12.196  93,9  16.511  95,2  28.707       94,6  -4.315      99,2 

I-IX 2019  12.995  107,1  17.346  108,7  30.341       108,0  -4.351      114,0 

2019 17.536 107,7 23.878 108,9 41.414 108,4 -6.342 112,5 

2018 16.282 108,2 21.919 113,0 38.201 110,9 -5.637 129,7 

 

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине 

 

У периоду јануар – септембар 2020. године укупна вредност спољнотрговинске 

робне размене АП Војводине износи 8,9 млрд eвра и мања је за 5,6% од остварене 

робне размене у истом периоду 2019. године. Остварен је извоз у износу 4,3 млрд 

eвра, што је мање за 3,5% у односу на извоз у истом периоду 2019. године, и увоз у 

износу 4,6 млрд евра, што је за 7,4% мање од оствареног увоза у истом периоду 2019. 

године. Из спољнотрговинске робне размене АП Војводине забележен је дефицит у 

износу 241,1 млн евра и мањи је за 46,5% од забележеног дефицита у истом периоду 

прошле године. Покривеност увоза извозом је 94,7%. 

 

Од почетка године до краја септембра 2020. године АП Војводина је забележила 70,4% 

свог укупног прошлогодишњег извоза, односно 66,7% оствареног прошлогодишњег 

увоза.  

 

У укупној спољнотрговинској размени Републике Србије АП Војводина учествује 

31,0% у периоду јануар – септембар 2020. године, и то 35,5% у укупном извозу и 27,7% 

укупном увозу Републике Србије.  

 

 Спољнотрговинска робна размена АП Војводине  
                       *у млн евра 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

I-IX 2020  4.328  96,5  4.569  92,6  8.898       94,4  -241      53,5 

I-IX 2019  4.486  108,2  4.937  107,7  9.423       108,0  -451      103,4 

2019 6.145 108,7 6.852 106,2 12.997 107,4 -707 88,2 

2018 5.652 114,2 6.453 121,2 12.105 117,8 -801 214,0 
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У септембру 2020. године остварен извоз АП Војводине већи је за 8,1%, а увоз за 

7,7% у односу на септембар 2019. године. У септембру 2020. године бележи се 

негативан салдо размене у вредности 4,6 млн евра, уз покривеност увоза извозом од 

99,2%.  

 

Уколико посматрамо спољнотрговинску робну размену АП Војводине остварену у 

септембру 2020. године у односу на август уочава се да је извоз повећан за 127,3 

млн евра односно за 28,8% док је увоз повећан за 93,1 млн евра односно за 19,3%.  

 

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине, по економској 

намени Европске уније 
 

У структури извоза АП Војводине 

доминантно место традиционално има  

извоз Интермедијарних производа, 

који чини 31,1% укупног војвођанског 

извоза. На другом месту је, такође 

традиционално, извоз Капиталних 

производа, са учешћем од 23,3%. 

Приближно исто учешће има и извоз 

Нетрајних производа за широку 

потрошњу од 22,2%. Четврто место, са 

учешћем од 13,2% припада извозу 

производа Некласификовано по 

намени ЕУ. Преостале две групе 

производа по економској намени ЕУ 

имају појединачно учешће мање од по 

6,0% у укупном извозу АП Војводине.   

 

Извоз Енергената АП Војводине чини 67,2% укупног извоза Енергената Републике 

Србије у посматраном периоду. Извоз производа Некласификовано по намени ЕУ 

чини 54,5% укупног извоза дате групе Републике Србије. Истовремено, војвођански 

извоз Капиталних производа чини 38,9%, а извоз Трајних производа за широку 

потрошњу 37,4% укупног извоза истих група производа Републике Србије. 

 

Укупан извоз АП Војводине смањен је за 3,5% у посматраном периоду, а на смањење 

извоза највише је утицало смањењење извоза Енергије од 21,8% међугодишње. 

Смањен је и извоз Капиталних производа за широку потрошњу за 11,3%, Трајних 

производа за широку потрошњу за 4,0% и Интермедијарних производа за 1,9% 

међугодишње.  

 

Извоз производа Некласификовано по намени ЕУ је повећан за 11,6%, док је извоз 

Нетрајних производа за широку потрошњу остао на нивоу прошлогодишњег.   

 

Енергија; 

4,4% Интермедиј

арни 

производи; 

31,1%

Капитални 

производи; 

23,3%

Трајни 

произв. за 

широку 

потрошњу; 

5,8%

Нетрајни 

произв. за 

широку 

потрошњу; 

22,2%

Некласифи

ковано по 

намени ЕУ; 

13,2%

Структура извоза АП Војводине по 

економској намени ЕУ, I-IX 2020.
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У структури увоза АП Војводине 

доминантно место традиционално има 

увоз Интермедијарних производа који 

чине 37,5% укупног војвођанског увоза. 

На другом месту је увоз Енергената са 

19,7% учешћа. Потом следи увоз 

Капиталних производа са учешћем 

16,9%, затим увоз Нетрајних производа 

за широку потрошњу са учешћем 13,3% и 

Некласификовано по намени ЕУ са 

учешћем 11,2%. Једино увоз Трајних 

производа за широку потрошњу 

учествује са мање од 10%, односно чини 

1,4% укупног увоза АП Војводине.  

 

Увоз Енергената АП Војводине чини 71,8% укупног увоза Енергената Републике 

Србије у посматраном периоду. Истовремено увоз Интермедијарних производа АП 

Војводине учествује са 28,3%, а увоз Капиталних производа са 22,3% у укупом увозу 

датих група производа Републике Србије. 

  

Укупан увоз АП Војводине је смањен за 7,4% међугодишње, при чему је највећи пад  

забележен код увоза Енергената (пад од 25,9%) и код увоза Капиталних производа 

(пад од 6,1%), док остале групе производа разврстане по економској намени ЕУ имају 

смањење увоза мање од по 4,0%. Повећање увоза је забележено само код Нетрајних 

производа за широку потрошњу од 5,8% међугодишње. 

 

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине, по групацијама 

земаља 
 

Посматрано по групацијама земаља, АП Војводина је и у посматраном периоду 

2020. године највећи обим спољнотрговинске робне размене остварила са 

земљама Европске уније, потом са тзв. Осталим земљама, а најмањи обим са 

земљама Западног Балкана. У односу на исти период 2019. године благо је повећано 

учешће спољнотрговинске робне размене са ЕУ (за 1,1%) и са земљама Западног 

Балкана (за 0,2%), док је незнатно смањено учешће укупне размене са тзв. Осталим 

земљама за 1,3%. 

 

До смањења учешћа спољнотрговинске размене са тзв. Осталим земљама дошло је 

као последица смањења увоза за 14,3%, упркос повећању извоза од 4,9% 

међугодишње. Повећано учешће спољнотрговинске робне размене са земљама 

Западног Балкана остварено је као последица повећања увоза за 20,0%.  

 

И даље се бележи позитиван салдо из размене са ЕУ, који бележи мању вредност у 

односу на исти период 2019. године (за 30,6 млн евра). Суфицит се бележи и у размени 

са земљама Западног Балкана, који је због смањења извоза уз повећање увоза мањи 

за 14,4% међугодишње. Из размене са тзв. Осталим земљама бележи се дефицит, који 

је због раста извоза уз смањење увоза мањи за 22,7% међугодишње.   
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Извоз АП Војводине по групацијама земаљa 
                        *у 000 евра                            

Назив групације 
I-IX 2020 

Износ Индекс 

ЕУ  3.047.258  95,8 

Земље Западног 

Балкана  633.252  92,1 

Остале земље  647.850  104,9 

                                                                                                        

  

Увоз АП Војводине по групацијама земаља   
                                                                              *у 000 евра   

Назив групације 
I-IX 2020 

Износ Индекс 

ЕУ  2.674.392  96,3 

Земље Западног 

Балкана  156.950  120,0 

Остале земље  1.738.115  85,7 

 

 

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине, по земљама 
  

АП Војводина је у прва три квартала 2020. године забележила извоз у 129 

земаља. Извоз у десет најзначајнијих земаља чини 65,6% укупног извоза, а једино 

извоз у Немачку има појединачно учешће преко 10% и чини 12,9% укупног извоза АП 

Војводине, док извоз у све остале земље појединачно учествује са по мање од 10%.   

 

Од десет најзначајнијих извозних земаља, извоз је смањен у шест земаља 

међугодишње, при чему је највише смањен извоз Италију за 10,4%, у Босну и 

Херцеговину за 7,9%, у Руску Федерацију за 7,7%, Словенију за 6,6% и у Немачку за 

6,2%. С друге стране, извоз је повећан у Мађарску за 3,9%, у Хрватску за 2,6%, у 

Румунију за 1,7% и у Бугарску за 1,5%.  

 

Извоз и увоз АП Војводине – првих 10 земаља, јануар – септембар 2020. године 
        *у 000 евра 

Р. бр. Земља Извоз Учешће Индекс Земља Увоз Учешће Индекс 

1 Немачка                      559.549  12,9% 93,8  Немачка                       681.626  14,9% 106,8 

2 Румунија                     422.597  9,8% 101,7 

 Руска 

Федерација              561.896  12,3% 63,0 

3 

Босна и 

Херцеговина          348.716  8,1% 92,1  Италија                       401.362  8,8% 88,5 

4 Италија                      348.473  8,1% 89,6  Кина                          355.881  7,8% 115,1 

5 Мађарска                     312.420  7,2% 103,9  Мађарска                      271.945  6,0% 129,0 

6 

Руска 

Федерација             222.424  5,1% 92,3  Ирак                          227.908  5,0% 85,5 

7 Хрватска                     171.171  4,0% 102,6  Аустрија                      154.289  3,4% 83,2 

8 Словенија                    159.814  3,7% 93,4  Француска                     142.010  3,1% 88,9 

9 Чешка                        148.023  3,4% 99,1  Турска                        139.437  3,1% 115,7 

10 Бугарска                     145.500  3,4% 101,5  Пољска                       123.014  2,7% 102,7 

Европска 

унија; 

58,5%

Земље Западног Балкана; 

3,4%

Остале 

земље; 

38,0%

Европска унија; 

70,4%

Земље 

Западно

г 

Балкана

; 14,6%

Остале земље; 

15,0%
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АП Војводина је у прва три квартала 2020. године забележила увоз из 147 

земаља света. Увоз из првих десет земаља чини 67,0% укупног увоза АП Војводине, 

при чему једино увоз из Немачке и увоз из Руске Федерације појединачно учествују 

са преко 10% у укупном увозу АП Војводине (14,9% и 12,3% респективно).  

 

Највећи пад увоза забележен је из Руске Федерације (-37,0%), а забележено је 

значајно смањење увоза из Аустрије (-16,8%), Ирака (-14,5%), Италије (-11,5%) и 

Француске (-11,1%). С друге стране, повећање увоза је забележено из Мађарске (за 

29,0%), као и из Турске и Кине (за 15,7% и 15,1% респективно).  

 

 
 

 

 

 

Извозни производ 

Учешће 

у извозу 

у дату 

земљу 

Земља 

Учешће 

у увозу 

из дате 

земље 

Увозни производ 

Сетови проводника за паљење,ост. сетови за 

возила  20,9% 
Немачка 

10,2% 

Жица од рафинисаног бакра, 

попречногпресека>6мм      

Остали лекови,за малопродају                         9,6% 5,3% Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони        

Отпорници греј.електрични, носач од 

изолатора,остали 5,3% 4,8% 

Остале машине и уређаји са посеб. 

функцијама,остало  

Делови и прибор за моторна возила(8701 

8705),остало  4,6% 4,0% Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         

Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за 

сетву                                                                        3,4% 3,8% 

Аутомобили,дизел,>1500-2500цм3, 

употребљавани        

Јабуке,свеже,остале                                  11,2% Руска  42,8% Нафта и уља од битуменозних минерала,сирова 

Соја у зрну,ломљена или дробљена, осим за 

сетву     10,8% 
Федерација 

41,2% Гас природни у гасовитом стању                      

Остале хула-хоп чарапе,самодржеће, 

синтетика,<67 дец. 7,6% 3,7% 

Минерална или хемијска ђубрива,садрже Н,П 

и К(Н>10%) 

Циркулационе пумпе за грејне системе и сл.        4,9% 1,6% Амонијум нитрат,неводени раствор,остало              

Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. 

производи=<10%  4,4% 1,2% Цигарете које садрже дуван,остале                    

Кукуруз,осим семенског                               15,0% Италија 5,9% Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         

Жица за намотаје,од бакра,лакирана или 

емајлирана    4,5% 4,8% Производи остали,од пластичних маса,остало           

Грудњаци,остали                                     4,4% 3,0% Ост.цеви и црева, ост,неојачане,без прибора,ост. 

Лице и делови лица,осим уметака за ојачање, 

од коже  4,3% 1,9% 

Материјали плетени,ш>30цм,>=5% еластомера, 

без гуме   

Коже говеђе,обрађ,остале,укљ.боч.полов., ост. 3,1% 1,8% Ост. хула-хоп чарапе, самодржеће,синт,<67 дец. 

12,9%

5,1%
8,1% 7,2%

9,8% 8,1%
0,4% 4,0% 2,8% 3,7%

14,9%

12,3%
8,8%

6,0%
2,7%

2,5%

7,8% 2,4% 3,4% 2,3%

13,9%

8,8% 8,4%

6,6%
6,1%

5,2%
4,2%

3,2% 3,1% 3,0%

НемачкаРуска Фед. Италија МађарскаРумунија Б и Х Кина Хрватска АустријаСловенија

Најзначајнији спољнотрговински партнери АП Војводине, I-IX 2020.

Учешће у укупној размени

Учешће у увозу

Учешће у извозу
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Сетови проводника за паљење,ост. сетови за 

возила  27,5% 
Мађарска 

33,3% Гас природни у гасовитом стању                      

Цеви и црева,крути,од осталих пластич. маса        6,5% 8,3% 

Ост. проводници, напон=<1000V,са 

конекторима, ост. 

Делови за клипне моторе на паљење помоћу 

свећице   5,9% 2,8% Ост. производи од коже или вештачке коже,ост.    

Остали ткани материјали од стаклених 

влакана,ост.  2,6% 2,4% Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         

Делови осталих гасних турбина                        2,4% 2,3% Сетови проводника за паљење,ост.сетови за воз.  

Кукуруз,осим семенског                               37,4% Румунија 8,5% Остали проводници,остали,за напон до 80V             

Сетови проводника за паљење,ост. сетови за 

возила 10,6% 7,9% Уреа са садржај. више од 45% по тежини азота 

Пшеница ост.,пир и наполица,осим за сетву          7,9% 7,5% Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони        

Бутумен од нафте                                     6,0% 3,9% 

Траке остале,ТВ,у котуровима, дебљине>=3мм 

а <4,75мм 

Пропен(пропилен)                                     2,4% 3,8% 

Плоче иверице,од дрвета,импрегнисане 

хартијом        

Гасна уља,за ост. сврхе,С=<0,001%,без 

биодизела   12,6% 
Б и Х 

8,1% Остали лекови,у одмереним дозама                     

Кукуруз,осим семенског                               4,5% 6,9% 

Решетке,мреже,ограде,од ребрасте жице 

пресека>=3мм   

Моторни бензин,Пб=<0,013г/л,РОН>=95<98, 

без биодизела 4,0% 6,4% 

Млеко,павлака,неконцентр.,без шећера, 

мм>1%=<3%,В=<2л 

Пшеница остала,пир и наполица,осим за сетву          2,9% 6,0% Дрво обрађено по дужини,од  јеле и смреке,ост.   

Пиво,добијено од слада,у боцама до 10l               2,8% 5,1% 

Челик бетонски,ТВ,у слабо намот. 

котуровима,ребраст  

Циркулационе пумпе за грејне системе и сл.       18,6% Кина 17,6% Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         

Ост. центрифугалне пумпе,једностепене,за ост. 

сврхе  9,9% 3,1% Цигаре и цигарилоси,који садрже дуван                

Дрво неиобрађено или учетворено,од храста            9,4% 2,7% 

Уређ.за климатизацију прозорски,зидни),сплит 

системи 

Делови и прибор за мот. возила(8701-8705),ост.  7,1% 2,3% Портабл машине за АОП,масе до 10kg                   

Полистирол,у примарним облицима,остали               7,0% 1,7% Ост. полиетри,у примарним облицима,остало          

Уље од сунцокрета,сирово,за остале сврхе            9,1% Хрватска 12,8% Цемент портланд,остали                               

Уље од сунцокрета,шафранике,ост,за ост.сврхе  4,5% 7,8% Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         

Остале тестенине,сушене                              3,9% 6,8% Уреа са садржај. више од 45% по тежини азота        

Моторни бензин,Пб=<0,013г/л,РОН>=95<98, 

без биодизела 3,5% 5,5% Амонијум нитрат,неводени раствор,остало              

Бутумен од нафте                                     3,0% 2,1% Свиње,масе преко 50кг,домаће врсте,остале           

Остали производи,од стакла,остали                    13,9% Аустрија 15,9% Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони        

Делови за машине из тр. бр. 8501и 8502,ост.       7,0% 5,2% Делови изолациони,од пластичне масе                  

Делови и прибор за мот. возила(8701-8705),ост.  6,6% 5,1% Делови за апарате из тр.бр. 8535,8536,8537,ост. 

Кукуруз,осим семенског                               5,9% 5,0% Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу         

Сетови проводника за паљење,ост. сетови за 

возила  5,1% 2,6% 

Елементи за скеле,оплату,подупирање,Фе, 

челик,ост. 

Опрема за дијализу(вештачки бубрези, 

дијализатори)  30,0% 
Словенија 

9,5% 

Неразврстана роба по ЦТ-роба на 

складиштењу         

Делови обртних постоља и сл.,за шинска воз.    6,3% 7,9% Делови обртних постоља и сл.,за шинска воз.    

Лице и делови лица,осим уметака за 

ојачање,од коже  4,1% 4,3% 

Фолије Ал,без подлоге, ваљане, 

дебљ.>=0,021мм=<0,2мм 

Делови за производе из тарифног броја 8414           3,0% 3,7% Делови за машине из тр. бр. 8501 и 8502,ост. 

Остали проводници,напон=<1000V,са 

конекторима,ост. 2,5% 2,9% 

Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној 

зони        
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Спољнотрговинска робна размена АП Војводине по 

Класификацији делатности (КД)2 
 

Посматрано по секторима КД, у структури извоза АП Војводине 

Прерађивачка индустрија, традиционално, има најзначајније учешће. У периоду 

јануар – септембар 2020. године извоз Прерађивачке индустрије чини 86,8% укупног 

извоза АП Војводине, уз смањење вредности за 5,4% међугодишње. Извоз сектора 

Пољопривреда, шумарство и рибарство учествује са 12,3% у укупном извозу, уз 

повећање вредности од 15,2% међугодишње. Остали сектори имају појединачно 

учешће мање од по 1%, а у посматраном периоду бележе смањење вредности 

међугодишње. Највеће смањење вредности је забележено у извозу сектора Рударство 

од 36,1%.  

 

Најзначајнији сектори КД у извозу АП Војводине, јануар – септембар 2020.                                        
*у 000 евра 

Сектор КД 

2019. I - IX 2020. 

Износ Учешће 
Индекс  

2019

2018
 

Износ Учешће 
Индекс  
I − IX 2020

I − IX 2019
 

Прерађивачка индустрија                                      5.440.227 88,5% 107,0 3.755.303 86,8% 94,6 

Пољопривреда, шумарство 

и рибарство                         632.951 10,3% 129,2 531.109 12,3% 115,2 

Снабдевање водом и 

управљање отп. водама              39.316 0,6% 90,6 23.284 0,5% 74,9 

Информисање и 

комуникације                                  26.362 0,4% 105,9 16.438 0,4% 86,1 

Рударство                                                    4.121 0,1% 119,1 1.962 0,0% 63,9 

 

У извозу Прерађивачке индустрије АП Војводине, највеће учешће има извоз области 

Производња прехрамбених производа (15,4%) који је у посматраном периоду остварио 

раст од 4,3%. Потом следи извоз области Производња моторних возила и приколица 

са учешћем од 11,0% и међугодишњим падом од 20,5% и извоз области Производња 

 
2 Референтни период за све табеларне прегледе је јануар – септембар 2020. године 

(340.374)

(339.472)

(122.076)

(52.890)

(30.953)

40.475 

53.720 

61.836 

234.959 

300.305 

Биланс спољнотрговинске робне размене АП Војводине са 

најзначајнијим земљама (у 000 евра)

Аустрија

Италија

Немачка

Руска Федерација

Кина

Румунија

Б и Х

Хрватска

Словенија

Мађарска
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непоменутих машина и опреме, са учешћем од 10,9% и међугодишњим падом за 4,1%. 

Извоз преосталих области Прерађивачке индустрије има појединачно учешће испод 

10,0% у укупном извозу Прерађивачке индустрије АП Војводине.  

 

Посматрано по производима, највеће учешће у извозу АП Војводине има извоз 

Сетова проводника за паљење,ост.сетови за возила од 7,0%, уз смањење 

вредности извоза од 19,7% међугодишње. На следећем месту је извоз Кукуруза, осим 

семенског, са учешћем од 5,7% и растом од 1,1% међугодишње. Остали производи 

учествују са мање од 3,0% у укупном војвођанском извозу у посматраном периоду. 

 

У периоду јануар – септембар 2020. године смањен је извоз готово свих најзначајнијих 

извозних производа, изузев извоза производа Душеци од пластичне масе (велики раст 

за више од 200 пута међугодишње), извоза Осталих лекова за малопродају (раст за 

22,6%) и Кукуруза, осим семенског (раст за 1,1%). 
 

Десет најзаступљенијих производа у извозу АП Војводине 
*у 000 евра 

Назив производа 

2019. I - IX 2020. 

Износ Учешће 
Индекс  

2019

2018
 

Износ Учешће 
Индекс  
I − IX 2020

I − IX 2019
 

УКУПНО РОБА 4.786 4.462 

Сетови проводника за паљење, 

ост. сетови за возила  516.332 8,4% 109,4 303.464 7,0% 80,3 

Кукуруз, осим семенског 334.790 5,4% 221,9 248.225 5,7% 101,1 

Остали лекови за малопродају 149.740 2,4% 111,4 127.456 2,9% 122,6 

Циркулационе пумпе за грејне 

системе и слично       165.707 2,7% 117,2 116.968 2,7% 97,3 

Гасна уља, за остале сврхе, 

S=<0,001%, без биодизела   137.713 2,2% 126,6 69.814 1,6% 79,7 

Делови за седишта, од осталих 

материјала         105.738 1,7% 129,8 65.245 1,5% 84,5 

Цеви и црева, крути, од 

осталих пластичних маса      97.356 1,6% 127,0 61.962 1,4% 86,1 

Душеци од пластичне масе                             16.899 0,3% 7.870,0 57.897 1,3% 21.155,5 

Делови и прибор прибор за 

моторна возила (8701-8705), 

остало  104.275 1,7% 105,5 57.837 1,3% 72,1 

Бутумен од нафте                                     87.140 1,4% 84,3 57.378 1,3% 95,4 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Као и на извозној страни и у увозу АП Војводине, посматрано по секторима 

КД, највеће учешће има увоз Прерађивачке индустрије (69,9%) који је остварио пад 

5,3% међугодишње. На другом месту је увоз сектора Рударство (18,9%), који је смањен 

за 16,8% међугодишње. Међугодишњи пад увоза је забележен и у следећим 

секторима: Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром (-46,2%), Снабдевање 

водом и управљање отпадним водама (-21,3%), Некласификовано по КД (-7,4%) и 

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности (-1,4%).  

 

Раст увоза једино бележи сектор Пољопривреда, шумарство и рибарство од 12,1%, 

Информисање и комуникације од 5,2% и Уметност, забава и рекреација од чак 80,9%. 

 

Најзначајнији сектори КД у увозу АП Војводине, јануар - септембар 2020                                        
*у 000 евра 

Сектор КД 

2019. I - IX 2020. 

Износ Учешће 
Индекс 

2019

2018
 Износ Учешће 

Индекс  
I − IX 2020

I − IX 2019
 

Прерађивачка индустрија                                      4.554.597 66,5% 111,1 3.193.706 69,9% 94,7 

Рударство                                                    1.595.057 23,3% 94,0 864.960 18,9% 83,2 

Некласификовано по КД                                        486.201 7,1% 104,5 345.025 7,6% 92,6 

Пољопривреда, шумарство 

и рибарство                         185.652 2,7% 108,1 147.609 3,2% 112,1 

Снабдевање водом и 

управљање отп. водама              16.253 0,2% 138,0 9.657 0,2% 78,7 

 

У увозу Прерађивачке индустрије АП Војводине, највеће учешће има увоз области 

Производња непоменутих машина и опреме (14,7%) који је у посматраном периоду 

остварио пад од 4,5%. Друга област са највећим учешћем јесте Производња 

хемикалија и хемијских производа са растом од 0,4% међугодишњег. Потом следи увоз 

области Производња електричне опреме (10,4% у увозу Прерађивачке индустрије), 

Производња основних метала (10,3%) и Производња прехрамбених производа (10,3%)- 

Немачка           38,6% 
Мађарска         28,3% 
  Румунија          63,7% 
Италија            21,0% 
  Немачка          42,1% 
Италија             8,4% 
  

Чешка              67,7% 
В.Британија      9,3% 
  

БиХ                   63,0% 
Бугарска           20,7% 
  

Холандија        53,2% 
В. Британија   12,5% 
  

7,0%

5,7%

2,9%

2,7%

1,6%

1,5%

1,4%

1,3%

1,3%

1,3%

Сетови проводника за паљење,ост. сетови за 

возила

Кукуруз,осим семенског

Остали лекови,за малопродају

Циркулационе пумпе за грејне системе и 

слично

Гасна уља,за остале сврхе,С=<0,001%,без 

биодизела

Делови за седишта,од осталих материјала

Цеви и црева,крути,од осталих пластичних 

маса

Душеци од пластичне масе

Делови и прибор за моторна возила(8701-

8705),остало

Бутумен од нафте

Најзначајнији извозни производи АП Војводине, 

I-IX 2020.

Мађарска         33,0% 
Немачка           23,3% 
  САД                  87,0% 
Словенија          6,2% 
  Немачка           44,7% 
Аустрија           14,1% 
  Румунија          44,3% 
Бугарска           19,0% 
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Остале области имају учешће мање од 10,0% у увозу Прерађивачке индустрије АП 

Војводине. 

 

У увозу сектора Рударство, доминантно је учешће увоза области Експлоатација сирове 

нафте и природног гаса (98,6%), који је остварио пад од 16,8% међугодишње.  

 

Посматрано по производима, у увозу АП Војводине најзначајније учешће има 

увоз Нафте и уља од битуменозних минерала, сирова, који је смањен за 14,0% 

међугодишње и чини 11,6% укупног увоза АП Војводине. Увоз Гаса природног у 

гасовитом стању је на другом месту, са учешћем од 7,0%, уз смањење вредности увоза 

од 21,1% међугодишње.  

 

Пад увоза је забележен код свих артикала из групе најзаступљенијих у увозу АП 

Војводине у односу на исти период претходне године, осим код увоза артикла Остале 

машине и уређаји са посебним функцијама, остало који је забележио раст од 109,7% 

међугодишње. 

 

Десет најзаступљенијих производа КД у увозу АП Војводине 
*у 000 евра 

Назив производа 

2019. I - IX 2020. 

Вредност Учешће 
Индекс  

2019

2018
 

Вредност Учешће 
Индекс  

I − IX 2020

I − IX 2019
 

УКУПНО РОБА 6.536 6.259 

Нафта и уља од битуменозних 

минерала,сирова         1.014.064 14,8% 83,9 531.002 11,6% 86,0 

Гас природни у гасовитом 

стању                      560.844 8,2% 119,0 321.951 7,0% 78,9 

Неразврстана роба по ЦТ-роба 

на складиштењу         320.065 4,7% 101,0 236.545 5,2% 95,4 

Неразврстана роба по ЦТ-роба 

у слободној зони        166.119 2,4% 112,1 108.476 2,4% 87,0 

Жица од рафинисаног 

бакра,попречног пресека>6mm      112.905 1,6% 132,8 74.536 1,6% 91,3 

Делови пумпи за течности,за 

осталу употребу          76.226 1,1% 132,5 49.153 1,1% 87,9 

Производи остали,од 

пластичних маса,остало           62.448 0,9% 119,4 42.252 0,9% 92,4 

Остале машине и уређаји са 

посеб. функцијама,остало  33.223 0,5% 225,6 39.311 0,9% 209,7 

Аутомобили,дизел,>1500-

2500cm3,употребљавани        57.968 0,8% 111,9 37.337 0,8% 88,7 

Делови изолациони,од 

пластичне масе                  66.590 1,0% 100,7 36.771 0,8% 76,1 
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11,6%

7,0%

5,2%

2,4%

1,6%

1,1%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

Нафта и уља од битуменозних 

минерала,сирова

Гас природни у гасовитом стању

Неразврстана роба по ЦТ-роба на 

складиштењу

Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној 

зони

Жица од рафинисаног бакра,попречног 

пресека>6mm

Делови пумпи за течности,за осталу 

употребу

Производи остали,од пластичних 

маса,остало

Остале машине и уређаји са посеб. 

функцијама,остало

Аутомобили,дизел,>1500-

2500cm3,употребљавани

Делови изолациони,од пластичне масе

Најзначајнији увозни производи АП Војводине,

I-IX 2020.

Руска Ф.           45,3% 
Ирак                 42,9% 
  Руска Ф.           71,9% 
Мађарска         28,1% 
  Кина                 26,4% 
Немачка           11,5% 
  Немачка           33,2% 
Аустрија           22,6% 
  

Аустрија           21,9% 
Немачка           17,5% 
  

Немачка           69,4% 
Француска       11,0% 
  

Немачка           82,4% 
Италија              4,1% 
  

Италија            45,6% 
Немачка           17,6% 
  

Француска       66,7% 
Данска             14,9% 
  

Немачка           93,7% 
Италија              6,0% 
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VIII. АГРАРНА СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА 

  

У периоду јануар - септембар 2020. године војвођански привредници су 

реализовали 44,0% укупног извоза и 34,0% укупног увоза аграра РС. 

 

  

Извоз аграра у у првих девет месеци 2020. године је у АП Војводини већи за 8,2%, 

док је увоз већи за 22,4% међугодишње.  

 

  

Из аграрне размене, у периоду јануар - септембар 2020. године се и даље бележи 

суфицит, који је у АПВ мањи за 0,5% у односу на исти период претходне године. 

 

  

Најзначајнији извозни производ аграра и у РС и у АПВ је Кукуруз,осим 

семенског, који чини 21,3% укупног аграрног извоза АПВ. Учешће АПВ у извозу 

кукуруза из РС је 73,9%. 

 

  

Најзначајнији увозни производ аграра у АПВ је Месо од домаћих свиња,остало 

без костију смрзнуто са учешћем од 3,6%у укупном увозу. 

 

  

Најзначајнији спољнотрговински партнер АПВ у извозу аграрних производа је 

Румунијa са  учешћем од 19,6%, односно Немачка у увозу са учешћем од 17,0%. 

.  
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Аграрна спољнoтрговинска робна размена Републике Србије3 
 
У периоду јануар - септембар 2020. године у спољнотрговинској размени 

пољопривредно-прехрамбених производа Републике Србије извоз аграрних 

производа  чини  преко петине  укупног извоза (21,7%), док је учешће увоза аграрних 

производа у укупном увозу 8,9%.  

 

Спољнотрговинска робна размена аграра Републике Србије  
                                                                                                                                                        * у 000 евра 

 

Из размене аграрних производа константно се бележи суфицит, који је у посматраном 

периоду 2020. године био већи за 11,0% од суфицита у истом периоду протекле године. 
 

Учешће Војводине у укупној спољнотрговинској размени аграра Републике Србије 
 

Спољнотрговинска размена аграра Војводине чини 44,0% укупне спољнотрговинске 

размене аграра Републике Србије у периоду јануар – септембар 2020. године. Учешће 

извоза аграра Војводине у извозу аграра Србије је константно преко 40,0%,  а учешће 

увоза аграра Војводине у увозу аграра Србије се повећава и у посматраном периоду 

2020. износи 34,0%. Због значајнијег учешћa у извозу, суфицит из размене аграра 

Војводине учествује у суфициту аграра Србије преко половине (у првих девет месеци 

2020. године је 56,0%). 
 

    

Привреда Републике Србије је у периоду јануар - септембар 2020. године извезла 

укупно 1.168 аграрних производа. Производ са највећим учешћем у извозу аграрних 

производа је Кукуруз, осим семенског (12,7%), а од тога су скоро три четвртине 

 
3 Аграрну спољнотрговинску размену чине пољопривредни, прехрамбени производи, пиће и дуван. 

Подаци су обрађени на основу шифре артикала – по Царинској тарифи и обухватају артикле 

пољопривреде, прехрамбене индустрије, пића и дувана. 

 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

I-IX 2020 2.646.174 110,4 1.473.252 110,0 4.119.426 110,3 1.172.922 111,0 

I-IX 2019 2.395.619 113,3 1.339.311 111,2 3.734.930 112,5 1.056.308 116,0 

41,8% 44,9% 44,0%

I-IX 2018. I-IX 2019. I-IX 2020.

Учешће извоза аграра Војводине 

у извозу аграра Србије

AП Војводина
Остали региони Србије

26,6% 30,5% 34,0%

I-IX 2018 I-IX 2019 I-IX 2020

Учешће увоза аграра Војводине у 

увозу аграра Србије

AП Војводина

Остали региони Србије
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(73,9%) извезли извозници из АП Војводине. Скоро целокупан извоз артикала: Храна 

за псе и мачке,скроб>30%,млеч.производи=<10% и Соја у зрну,ломљена или 

дробљена,осим за сетву Републике Србије чини извоз из Војводине (97,4% и 92,5%, 

респективно). Огроман је удео извоза АП Војводине (80,5%)  у извозу производа 

Пшеница остала,пир и наполица,осим за сетву Републике Србије.         

Првих 10 извозних аграрних производа Републике Србије и учешће АП Војводине у 

извозу истих 
                                                                                                                                                        * у 000 евра 

 ИЗВОЗ I-IX 2020. 

Производ 

Извоз 

Републике 

Србије 

Учешће у 

извозу РС 

Извоз АП 

Војводине 

Учешће АПВ 

у извозу РС 

Кукуруз,осим семенског                               335.761 12,7% 248.225 73,9% 

Малине,смрзнуте,без додатка шећера                   184.342 7,0% 2.279 1,2% 

Дуван за пушење,остали,нето паковање преко 

500г    156.325 5,9% - - 

Цигарете које садрже дуван,остале                    143.454 5,4% 7.738 5,4% 

Јабуке,свеже,остале                                  78.122 3,0% 28.573 36,6% 

Пшеница остала,пир и наполица,осим за 

сетву          69.007 2,6% 55.541 80,5% 

Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за 

сетву     60.486 2,3% 55.924 92,5% 

Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. 

производи=<10%  54.640 2,1% 53.225 97,4% 

Пића безалкохолна,не садрже млечне 

производе,остало  44.147 1,7% 5.722 12,9% 

Семе сунцокрета,укључ. ломљено или 

не,остало       41.307 1,6% 15.693 38,0% 

 

Привреда Републике Србије увезла је укупно 1.518 аграрних производа у периоду 

јануар - септембар 2020. године. На увозној страни производ са највећим учешћем је 

Екстракти и есенције од дувана од 2,8%.  

 

Најзначајније учешће војвођанске привреде у увозу аграрних производа Републике 

Србије је евидентно код увоза артикла Месо од домаћих свиња,остало,без 

костију,смрзнуто (45,4%) и артикла Лимун,свеж или сув (38,9%) увоза Републике 

Србије. 

 

Првих 10 увозних аграрних производа Републике Србије и учешће АП Војводине у 

увозу истих 
                                                                                                                                                        * у 000 евра 

 УВОЗ I-IX 2020. 

Производ 

Увоз 

Републике 

Србије 

Учешће у 

увозу РС 

Увоз АП 

Војводине 

Учешће АПВ 

у увозу РС 

Екстракти и есенције од дувана                       41.818 2,8% 219 0,5% 

Банане,остале,свеже                                  40.488 2,7% 13.878 34,3% 

Месо од домаћих свиња,остало,без 

костију,смрзнуто   39.495 2,7% 17.919 45,4% 

Кафа,непржена,са кофеином                            36.439 2,5% 10.119 27,8% 

Цигарете које садрже дуван,остале                    31.651 2,1% 11.472 36,2% 

Дуван ижиљен,сушен у сушари                         29.672 2,0% 483 1,6% 

Производи за исхрану нигде 

непоменути,остало         28.822 2,0% 6.334 22,0% 

Произв. за исхрану,нн,=<1,5%мм 

,=<5%(сахарозе,скроба) 27.738 1,9% 4.854 17,5% 

Дуван,ижиљен,светли сушен на ваздуху                22.251 1,5% 751 3,4% 



 

36 

 

Лимун(Цитрус лимон,Цитрус лимонум),свеж 

или сув      22.117 1,5% 8.605 38,9% 

 

Аграрна спољнoтрговинска робна размена АП Војводине 
 

У периоду јануар - септембар 2020. године укупна вредност аграрне 

спољнотрговинске робне размене АП Војводине износи  1,6 млрд eвра и већа је за 

12,1% од остварене размене у истом периоду претходне године. Остварено је  

међугодишње повећање извоза од 8,2%, а истовремено и увоза од 22,4. 
                                                                                                        

Спољнотрговинска робна размена аграра АП Војводине  
                                                                                                                                                        * у 000 евра 

 
Посматрајући спољнотрговинску размену пољопривредно-прехрамбених производа 

АП Војводине за период јануар - септембар 2020. године, може се запазити да извоз 

аграрних производа  чини преко  једне  четвртине укупног војвођанског извоза 

(26,9%), док је учешће увоза аграрних производа у укупном увозу АП Војводине 10,9%. 

Покривеност увоза извозом у спољнотрговинској размени аграрних производа је врло  

висока (232,6%), па као таква, аграрна спољна трговина АП Војводине несумњиво  

представља  веома озбиљан  потенцијал економског развоја и  укупне макроекономске  

и социјалне стабилности.  

 

 
 

Уочaва се повећање учешћа аграрног извоза уз истовремено повећање учешћа 

аграрног увоза у укупним показатељима спољнотрговинске размене АП Војводине. 

 

 

Спољнотрговинска размена аграра АП Војводине по тржиштима 
  

276,7%

263,2%

232,6%

200%

220%

240%

260%

280%

300%

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

I-IX 2018. I-IX 2019. I-IX 2020.

Приказ покривености увоза извозом аграра

Учешће извоза аграра у укупном извозу АПВ 

Учешће увоза аграра у укупном увозу АПВ

Покривеност увоза извозом аграра (у%)

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

I-IX 2020 1.164.385 108,2 500.533 122,4 1.664.918 112,1 663.852 99,5 

I-IX 2019 1.076.245 121,6 408.978 127,9 1.485.224 123,3 667.267 118,1 
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И у првих девет месеци 2020. године настављене су од раније присутне тенденције. 

Наиме, и даље се остварује најзначајнија размена аграрних производа са земљама 

Европске уније. 

 

     
 

У спољнотрговинској размени аграрних производа војвођански привредници 

остварују позитиван салдо са свим групацијама земаља, при чему је процентуално 

највећи суфицит из размене са земљама Европске уније. 

 

Првих десет земаља у извозу аграрних производа АП Војводине са приказом прва 

два најзаступљенија извозна производа у дату земљу, I-IX 2020. године 

 

Током периода јануар - септембар 2020. године извезено је 790 врста аграрних  

производа у 103 земље. Најзначајнији спољнотрговински партнер је Румунија, где 

се извози 19,6% аграрних производа, следи БиХ са 11,7%. Остале земље појединачно 

учествују са мање од по 10% у укупном извозу аграра АП Војводине. Извоз у првих 10 

земаља чини 77,2%. 

ЕУ

62,3%
ЕУ

61,5%

ЦЕФТА

21,7%

ЦЕФТА

23,9%

Ост. 

земље; 

16,0%

Ост. 

земље; 

14,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

I-IX 2020. I-IX 2019.

Извоз аграрних производа АП 

Војводине по групацијама земаља 

ЕУ

72,8%

ЕУ

72,6%

ЦЕФТА; 

6,2%
ЦЕФТА; 

4,7%

Остале 

земље; 

21,0%

Остале 

земље; 

22,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

I-IX 2020. I-IX 2019.

Увоз аграрних производа АП 

Војводине по групацијама земаља

Земља 
Извоз  

(у 000 евра) 
Учешће Извозни производ 

Румунија                    228.649 19,6% 

Кукуруз,осим семенског                               

Пшеница остала,пир и наполица,осим за сетву          

Босна и 

Херцеговина         136.658 11,7% 

Кукуруз,осим семенског                               

Пшеница остала,пир и наполица,осим за сетву    

Руска Федерација            98.462 8,5% 

Јабуке,свеже,остале                                  

Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за сетву     

Италија                     94.610 8,1% 

Кукуруз,осим семенског                             

Погаче уљане и други остаци,од семена сунцокрета                             

Хрватска                    69.570 6,0% 

Уље од сунцокрета,сирово,за остале сврхе            

Уље од сунцокрета,шафранике,остало,за ост. сврхе 

  Немачка                     62.761 5,4% 

Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за сетву     

Семе уљане репице,укључ. ломљено или не,остало    

Бугарска                    54.728 4,7% 

Шећер бели,у чврстом стању                          

Уље сојино,сирово,укључујући дегумирано,остало     

Мађарска                    52.768 4,5% 

Производи,мешавине,>=80%дом.свиња,конзервис.,. 

Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за сетву     

Северна 

Македонија          51.360 4,4% 

Уље од сунцокрета,шафранике,остало,за ост. сврхе  

Брашно,од обичне пшенице и пира                      

Црна Гора                   49.025 4,2% 

Брашно,од обичне пшенице и пира                      

Уље од сунцокрета,шафранике,остало,за ост. сврхе 
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Првих десет производа у извозу аграра АП Војводине 

  

Најзначајнији извозни аграрни производ АП Војводине је Кукуруз,осим семенског, са 

учешћем од 21,3%. Истовремено, у укупном извозу АП Воводине Кукуруз је на другом 

месту са учешћем од 5,7%. У периоду од јануара до септембра 2020. године највећи 

раст је забележен код извоза артикла Соја у зрну,ломљена или дробљена,осим за 

сетву (76,6% међугодишње). Међугодишње смањење вредности извоза забележено је 

код Шећер бели,у чврстом стању (-24,8%) и Уље од сунцокрета,шафранике,остало,за 

остале сврхе (-5,2%).                                                                                                                                                       

 

Првих десет земаља у увозу аграрних производа АП Војводине са приказом прва два 

најзаступљенија увозна производа из дате земље, I-IX 2020. године 

У периоду јануар - септембар 2020. године војвођански привредници су увезли 

аграрне производе из 113 земaљa. Највише је увезено из Немачке (17,0%). Увоз 

Назив производа 

2019. I-IX 2020. 

Извоз 

у 000 

евра 

Учешће 
Индекс 

𝟐𝟎𝟏𝟗

𝟐𝟎𝟏𝟖
 

Извоз 

у 000 

евра 

Учешће 
Индекс 
𝐈−𝐈𝐗 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝐈−𝐈𝐗 𝟐𝟎𝟐𝟎
 

Кукуруз,осим семенског                               334.165 23,0% 221,5  248.225 21,3% 101,1 

Соја у зрну,ломљена или дробљена, осим 

за сетву     58.196 4,0% 243,9  55.924 4,8% 176,6 

Пшеница остала,пир и наполица,осим за 

сетву          38.992 2,7% 34,1  55.541 

      

4,8%     166,3 

Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. 

производи=<10%  59.191 4,1% 143,1  53.225 4,6% 118,2 

Уље од сунцокрета,шафранике, остало,за 

остале сврхе  54.556 3,7% 107,4  37.245 3,2% 94,8 

Сладолед,не садржи или садржи млечне 

масноће<3%      30.290 2,1% 129,2  30.317 2,6% 106,5 

Јабуке,свеже,остале                                  40.602 2,8% 118,3  28.573 2,5% 108,1 

Уље сојино,сирово,укључујући 

дегумирано,остало     32.847 2,3% 120,9  28.489 2,4% 123,3 

Храна сточна,остало                                  34.400 2,4% 127,5  26.883 2,3% 108,4 

Шећер бели,у чврстом стању                          40.420 2,8% 123,8  26.737 2,3% 75,2 

       

Земља 
Увоз 

(у 000 евра) 
Учешће Увозни производ 

Немачка                     85.086 17,0% 

Месо од домаћих свиња,остало,без костију,смрзнуто   

Сладолед,не садржи или садржи мл. масноће<3%      

Италија                     41.308 8,3% 

Брашно,прах и пелете,од меса или отп.;чварци     

Храна за псе и мачке,скроб>10%=<30%, млеч.произв<10% 

Мађарска                    34.931 7,0% 

Храна сточна,остало            

Мешавине и теста за пекарске производе из 1905                           

Пољска                     34.537 6,9% 

Прерађевине од меса,изнутрица,крви,јестиве,ост.    

Сладолед,не садржи или садржи мл. масноће<3%      

Хрватска                    27.433 5,5% 

Свиње,масе преко 50кг,домаће врсте,остале           

Месо од домаћих свиња,без костију,свеже,расхлађ. 

Шпанија                     26.750 5,3% 

Месо од домаћих свиња,остало,без костију,смрзнуто   

Лимун(Цитрус лимон,Цитрус лимонум),свеж или сув      

Холандија                   21.937 4,4% 

Уље палмино,остало,течно,за остале сврхе            

Месо од домаћих свиња,остало,без костију,смрзнуто   

Грчка                       19.356 3,9% 

Цигарете које садрже дуван,остале                    

Поморанџе слатке,свеже,остале                       

Босна и 

Херцеговина         16.643 3,3% 

Млеко,павлака,неконцентр.,без шећера, мм>1%=<3%,В=<2l 

Погаче уљане и ост. чврсти остаци,из уља од соје 

Француска                   15.853 3,2% 

Јаја живинска,птичја,без љуске,ост.,не за исхрану 

Кукуруз,семенски,остали                              
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аграрних производа из осталих земаља појединачно учествује са мање од по 10% у 

укупном увозу аграра. Увоз из првих 10 земаља чини  64,7% укупног увоза аграра. 

 
Током првих девет месеци 2020. године у увозу АП Војводине било је заступљено 1.054 

аграрних производа, при чему првих 10 производа учествује са 22,5% у укупном 

аграрном увозу. Највећи раст забележен је код артикала: Лимун (Цитрус лимон, 

Цитрус лимонум ,свеж или сув) од 76,4% и  Сладолед,не садржи или садржи млечне 

масноће<3% (70,7%). Највеће смањење забележено је код увоза артикла Цигаре и 

цигарилоси,који садрже дуван (26,2%). 

 

Првих десет производа у увозу аграра АП Војводине 

Назив производа 

2019. I-IX 2020. 

Увоз 

у 000 

евра 

Учешће 
Индекс 

𝟐𝟎𝟏𝟗

𝟐𝟎𝟏𝟖
 

Увоз 

у 000 

евра 

Учешће 
Индекс 
𝐈−𝐈𝐗 𝟐𝟎𝟏𝟗

𝐈−𝐈𝐗 𝟐𝟎𝟐𝟎
 

Месо од домаћих свиња,остало,без 

костију,смрзнуто   17.667 3,0% 75,1 17.919 3,6% 130,9 

Банане,остале,свеже                                  23.207 3,9% 113,8 13.878 2,8% 80,3 

Цигаре и цигарилоси,који садрже дуван                20.016 3,4% 75,3 11.262 

      

2,3%       73,8 

Кафа,непржена,са кофеином                            15.563 2,6% 89,8 10.119 2,0% 87,7 

Цигарете које садрже дуван,остале                    15.309 2,6% 83,9 11.472 2,3% 117,3 

Сладолед,не садржи или садржи млечне 

масноће<3%      7.785 1,3% 399,8 12.166 2,4% 170,7 

Прерађевине од 

меса,изнутрица,крви,јестиве,остало    10.685 1,8% 289,3 10.970 2,2% 147,4 

Храна сточна,остало                                  10.122 1,7% 98,9 10.089 2,0% 141,7 

Производи за исхрану нигде 

непоменути,остало         7.479 1,3% 111,5 6.334 1,3% 83,6 

Лимун(Цитрус лимон,Цитрус 

лимонум),свеж или сув      6.381 1,1% 142,7 8.605 1,7% 176,4 

       

 

 

 

 

IX. АКТИВНА НЕЗАПОСЛЕНОСТ 
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Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), на крају септембра 

2020. године у Републици Србији је евидентирано 498.708 активно 

незапослених лица, што чини смањење од 0,8% (-3.853 лица) у односу на септембар 

2019. године. 

 

На карају септембра 2020. године у Војводини је забележено 102.635 активно 

незапослених лица, што представља повећање од 1,0% (1.000 лица) у односу на 

септембар 2019. године. Раст незапослености је евидентиран у Севернобачкој (79 

лица), Средњебанатској (1.641 лице) и Западнобачкој области (1.251 лице), док је пад 

незапослености евидентиран у Јужнобанатској (-444 лица), Јужнобачкој (-949 лица) 

и Сремској области (-955 лица).  

 

  

На крају трећег квартала 2020. године, Војводина бележи 102.635 активно 

незапослених лица, што је за 1% више него у истом периоду 2019. године. 

 

  

Раст незапослености је евидентиран у Севернобачкој, Средњебанатској и 

Западнобачкој области, а пад у Јужнобанатској, Јужнобачкој и Сремској области. 

 

  

Највећи број незапослених је евидентиран у Граду Новом Саду (13,2%), а најмањи 

број у општини Сремски Карловци (0,3%). Општина Петроварадин не бележи 

ниједно незапослено лице. 

 

  

У структури активно незапослених лица Војводине 46,5% су мушкарци, а 53,5% 

жене.  

 

  

У укупном броју активно незапослених лица Војводине највеће је учешће лица I 

степена стручне спреме, а најмање лица VIII степена стручне спреме. 
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Посматрано по општинама Региона Војводине, а у односу на укупан број 

незапослених у Војводини у септембру 2020. године, највећи број незапослених је 

евидентиран у Граду Новом Саду (13,2%), док је најмањи број евидентиран у општини 

Сремски Карловци (0,3%). Општина Петроварадин не бележи ниједно незапослено 

лице. 
 
 

Област Укупно 

Општина са најмањим 

бројем незапослених 

лица 

Општина са највећим 

бројем незапослених 

лица 

Регион Војводине 102.635 - - 

Севернобанатска  7.296 Ада (426) Кикинда (3.082) 

Севернобачка  7.373 Мали Иђош (1.316) Суботица (4.295) 

Средњебанатска 10.814 Нова Црња (1.172) Зрењанин (5.616) 

Западнобачка  13.051 Оџаци (2.216) Сомбор (5.500) 

Сремска  12.775 Пећинци (680) 

Сремска Митровица 

(3.195) 

Јужнобанатска 19.896 Опово (727) Панчево (6.774) 

Јужнобачка 31.430 Петроварадин (0) Нови Сад (13.543) 

 

Посматрано према полу, у структури активно незапослених лица Региона 

Војводине 46,5% чине мушкарци, а 53,5% жене. У свим областима Војводине 

приближно је уједначена расподела незапослених лица према полу.  

 

6.919 7.294
9.173

11.800
13.730

20.340

32.379
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10.814
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Сремска област Јужнобанатска 
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област

Кретање броја активно незапослених лица

према областима Региона Војводине

IX 2019 IX 2020
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Посматрано према степену стручне спреме, највеће учешће у укупном броју 

активно незапослених лица Војводине чине лица I степена стручне спреме (37,7%), а 

најмање учешће међу активно незапосленим заузимају лица VIII степена стручне 

спреме (0,03%). 
 

 
 

Посматрано према старосној 

структури, у Војводини петину 

активно незапослених лица чине 

млади до 29 година старости. У 

групама старости 30-39 година 

активно тражи запослење 21% 

незапослених. Незапослена лица 

која по правилу теже налазе посао 

или на њега чекају дуже су у 

групама старости 50-65 година и 

они чине 35% од укупног броја 

незапослених.  

 
 

Посматрано према трајању незапослености, на крају септембра 2020. године у 

Војводини је 41,2% активно незапослених лица у трајању до годину дана, док 

преосталих 58,8% чека на посао дуже од годину дана.   
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X. РЕГИСТРОВАНА ЗАПОСЛЕНОСТ 

  

У трећем кварталу 2020. године укупан број регистровано запослених у Србији 

износио је 2.224.842 лица, а од тога 25,3% (563.752) је регистровано са територије 

АП Војводине. 

 

  

Посматрано међугодишње, запосленост у Србији је повећана за 2,0% (44.422 

лица), а у Војводини за 2,3% (12.793 лица). 

 

  

Запосленост је повећана у Индустрији за 2,0% (3.194 лица), у Грађевинарству за  

15,0% (3.469 лица), у Образовању за 9,0% (3.208), у Трговини за 2,3% (2.056), у 

Услугама смештаја и исхране за 7,5% (1.423), у Саобраћају и складиштењу за 

4,3% (1.336), у Стручним, научним, иновационим и техничким делатностима за 

5,0% (1.133), у сектору Информисање и комуникације за 4,0% (575), у Осталим 

услужним делатностима за 3,7% (387), у сектору Уметност, забава и рекреација за 

2,5% (211), Финансијске делатности и делатност осигурања за 1,9% (172). 

 

  

Смањење броја регистровано запослених лица забележено је у сектору 

Здравствене и социјалне заштите за 6,0% (-2.462 лица), Административне и 

помоћне услужне делатности за 2,9% (-257), Државна управа и обавезно 

социјално осигурање за 0,7% (-208) и сектору Снабдевање водом и управљање 

отпадним водама за 1,2% (-107).. 
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У трећем кварталу 2020. године укупан број запослених у Србији, према подацима 

Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) био је 2.224.842 лица.  

                                   

Од укупног броја регистровано 

запослених, највећи број је 

запослен у Београдском региону 

(34,2%), затим у Региону Војводине 

(25,3%), у Региону Шумадије и 

Западне Србије (23,3%), а најмање 

у Региону Јужне и Источне Србије 

(17,2%). 

 

У односу на трећи квартал 

претходне године запосленост у 

Србији је повећана за 44.422 лица 

(2,0%).  

 

Иако је у другом кварталу 2020. године у многим секторима привреде дошло до застоја 

привређивања из познатих разлога (пандемија ковид 19), према евиденцији ЦРОСО 

број запослених није смањен. Према евиденцији ЦРОСО у Србији je број регистровано 

запослених лица повећан у трећем кварталу у односу на други квартал текуће године 

за 27.777 новорегистрованих лица или за 1,3%.  

 

Посматрано по регионима, у трећем 

кварталу 2020. године, запосленост је 

повећана у свим регионима Републике 

Србије у односу на трећи квартал 

претходне године, а и у односу на 

други квартал текуће године.  

 

Процентуално, највеће повећање 

запослености у односу на исти квартал 

претходне године забележено је у 

Региону Војводине за 2,3% (12.793 

лица) и Региону Јужне и Источне 

Србије такође за 2,3% (8.475 лица). 

Посматрано по броју запослених, 

највеће повећање запослености 

забележено је у Београдском региону 

за 16.502 лица, односно 2,2%.  

 

У односу на стање запослености у другом кварталу текуће године, како процентуално 

тако и бројчано, највеће повећање броја запослених забележено је у Региону 

Шумадије и Западне Србије, за 8.355 новорегистрованих (1,6%) и у Региону Јужне и 

Источне Србије за 8.089 (2,2%). У Београдском региону број новорегистрованих 

повећан је за 7.000 (0,9%), а у Региону Војводине за 4.333 лица (0,8%). 
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У трећем кварталу 2020. године у Војводини, 79,1% (446.078) су запослени у правним 

лицима, 17,5% (98.881) су предузетници и запослена лица код њих и лица која 

самостално обављају делатност, а 3,3% (18.793) су регистровани индивидуални 

пољопривредници. Посматрано по критеријуму општина рада, на територији 

Војводине је укупно 563.752 регистровано запослена лица.  

 

Ако од укупно регистровано запослених лица изузмено регистроване индивидуалне  

пољопривреднике, у Војводини је по евиденцији регистра 544.959 запослених лица. 

Посматрано међугодишње, број запослених лица у трећем кварталу 2020. године 

повећан је код правних лица за 2,7% (11.680), а број предузетника за 2,6% (2.531), док 

је број регистрованих индивидуалних пољопривредника мањи за 7,0% (1.418).  

 

Посматрано међугодишње, број  запослених лица према евиденцији ЦРОСО 

Војводине (без регистрованих индивидуалних пољопривредника) код правних лица и 

предузетника, у трећем кварталу текуће године повећан је за 12.793 регистровано 

запослена лица. 

 

Посматрано по секторима привреде АП Војводине, у трећем кварталу 2020. године од 

укупног броја запослених лица 30,5% је запослено у сектору индустрије са 

запосленима у сектору Снабдевање водом и управљање отпадним водама; 16,6% у 

Трговини; 5,9% у сектору Саобраћај и складиштење; 4,9% у Грађевинарству и 3,7% у 

сектору Услуге смештаја и исхране, што чини 61,6% од укупно запослених лица, док 

су остали запослени ангажовани у другим услужним секторима. 

 

 
У сектору Здравствене и социјалне заштите је запослено 38.754 лица (7,1%), а у 

сектору Образовања 38.669 (7,1%).  
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Посматрано међугодишње по секторима привреде АП Војводине, у трећем кварталу 

2020. године број запослених повећан је у укупној индустрији за 3.194 лица (у сектору 

Рударства за 960 лица; Прерађивачкој индустрији за 2.255; сектору Снабдевања 

електричном енергијом, гасом и паром за 86 лица; док је у сектору Снабдавања водом 

и управљање отпадним водама број запослених смањен за 107 лица).  

 

Значајно међугодишње повећање броја 

регистровано запослених у трећем 

кварталу 2020. године забележено је у  

сектору Грађевинарства за 15,0% (3.469) и 

сектору Образовања за 9,0% (3.208).  

 

Повећан је број запослених у сектору 

Трговине за 2,3% мг. (2.056) и у сектору 

Услуге смештаја и исхране за 7,5% мг.                         

(1.423), што је више показатељ превођења 

запослених из неформалног сектора у 

формални, него повећане активности у 

овим секторима.   

 

Запосленост је повећана и у сектору 

Саобраћај и складиштење за 4,3% мг. 

(1.336), у сектору Стручне, научне, 

иновационе и техничке делатности за 5,0% 

мг. (1.133), у сектору Информисање и 

комуникације за 4,0% мг. (575), у Осталим 

услужним делатностима за 3,7% мг. (387), 

у сектору Уметност, забава и рекреација за 

2,5% (211), Финансијске делатности и 

делатност осигурања за 1,9% (172), 

Пољопривреди, шумарству и рибарству за 

1,0% (171), сектору Снабдевање 

електричном енергијом, гасом и паром за  

за 1,8% мг. (86) и сектору Пословање 

некретнинама за 2,1% мг. (32).  

 

Смањење броја регистровано запослених лица у трећем кварталу 2020. године 

забележено је у сектору Здравствене и социјалне заштите за 6,0% мг. (-2.462), сектору 

Административне и помоћне услужне делатности за 2,9% мг. (-490), Државна управа 

и обавезно социјално осигурање за 0,7% (-208) и сектору Снабдевање водом и 

управљање отпадним водама за 1,2% (-107) међугодишње. 
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У трећем кварталу у односу на 

други квартал 2020. године, 

посматрано по секторима привреде 

АП Војводине, број запослених 

највише је повећан у сектору 

Трговине за 1,7% (1.503), у сектору 

Услуге смештаја и исхране за 4,7% 

(904), у сектору Грађевинарства 

3,4% (874) и у сектору Стручне, 

научне, иновационе и техничке 

делатности за 1,9% (455). 

  

Смањење броја регистровано 

запослених лица у трећем 

кварталу 2020. године у односу на 

стање запослености у претходном 

кварталу забележено је у сектору 

Образовања за 2,3% (-919) и 

Прерађивачкој индустрији за 0,1% 

(-132 запослена лица). 

 

Из доступних података ЦРОСО 

констатује се да је ниво 

запослености у формалном сектору 

одржан уз помоћ предузетих мера 

Владе Републике Србије. Од 

почетка здравствене кризе Влада је из буџета исплатила велику државну помоћ и 

донела низ мера у циљу очувања радних места, предузетницима, микро, малим и 

средњим предузећима. С истеком те помоћи пад запослености у формалном сектору 

биће ускоро повезан са нивоом одржане привредне активности.  
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XI. ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ 

  

На крају трећег квартала 2020. године, Војводина бележи 102.635 активно 

незапослених лица, што је за 1% више него у истом периоду 2019. године. 

 

  

Раст незапослености је евидентиран у Севернобачкој, Средњебанатској и 

Западнобачкој области, а пад у Јужнобанатској, Јужнобачкој и Сремској области. 

 

  

Највећи број незапослених је евидентиран у Граду Новом Саду (13,2%), а најмањи 

број у општини Сремски Карловци (0,3%). Општина Петроварадин не бележи 

ниједно незапослено лице. 

 

  

У структури активно незапослених лица Војводине 46,5% су мушкарци, а 53,5% 

жене.  

 

  

У укупном броју активно незапослених лица Војводине највеће је учешће лица I 

степена стручне спреме, а најмање лица VIII степена стручне спреме. 
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Просечна нето зарада исплаћена у Републици Србији у периоду јануар – август 2020. 

године износи 59.234 динарa и у односу на претходну годину номинално је већа за 

9,2%. 

 

У Региону Војводине, просечна нето зарада износи 56.300 динара и номинално је 

већа за 10,0%, међугодишње. 

 
 

 
 

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 (10,0%), а најмањи у Београдском региону (8,8%), уз напомену да 

је Беградски регион једини имао већу просечну зараду (нето и бруто) од републичког 

просека. 

 

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

август 2020. године у Републици Србији је мања за 2,5% и износи 58.513 динара. У 

Региону Војводине такође је дошло до смањења августовске нето зараде у односу на 

јулску за 3,0% и забележена је зарада у износу од 55.476 динара. 
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Просечне нето зараде по запосленом према статистичким територијалним 

јединицама, август 2020. године 
 
 

 
 

 

У августу 2020. године, једино у Јужнобачком округу су регистроване 

изнадпросечне нето зараде, што је у складу са натпросечним привредним 

потенцијалима датог округа. Уже посматрано, у Јужнобачком округу нето зараду 

изнад просека Региона Војводине у августу 2020. године бележи Град Нови Сад у 

износу од 65.826 динара, што је за 18,7% више од просечне нето зараде целог Региона. 

Најнижа нето зарада у августу 2020. године забележена је у општини Бач (44.441 

динара), што је за 19,9% ниже од просечне нето зараде Региона Војводине у истом 

месецу. 
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Пет општина са најнижом просечном нето 

зарадом у августу 2020. (РСД) 

Сремски Карловци   55.473   

57.073 

Зрењанин   56.479 

Панчево   56.822 

Вршац   58.847 

Град Нови Сад   65.826 

Оџаци   46.351 

Ковачица   45.582 

Мали Иђош   45.087 

Србобран   44.493 

Бач   44.441 
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ИЗВОР ПОДАТАКА: 

 

1. Републички завод за статистику Републике Србије https://www.stat.gov.rs/;  

2. Народна банка Србије https://www.nbs.rs/sr_RS/indeks/;  

3. Министарство финансија Републике Србије https://www.mfin.gov.rs/tip-

dokumenta/makroekonomski-podaci/;  

4. Министарство пољопривреде, шумарства и хране Републике Словеније; 

5. Републички Хидрометеоролошки завод Републике Србије 

http://www.hidmet.gov.rs/;  

6. Национална служба за запошљавање Републике Србије 

http://www.nsz.gov.rs/live/dokumenti.  
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