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I. ОПШТИ ПРЕГЛЕД ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

Економске последице здраствене кризе на привреду Републике Србије испољиле су 
се у  пуној мери у другом кварталу текуће године, када је привредна активност мерена 
бруто домаћим производом (БДП) реално умањена за 6,3% у односу на исти квартал 
претходне године. 

 
После дубоког пада у другом кварталу, десезонирана серија података (промене према 
претходном кварталу) указује на раст БДП-а од 7,4% у трећем кварталу, што 
потврђује опоравак укупне привредне активности.  
 
Привредна активност у трећем кварталу 2020. године забележила је реални 
пад БДП-а од 1,4% у односу на исти период претходне године. 

 
Пад БДП-а у трећем кварталу 
2020. године ублажен је 
реалним растом додате 
вредности у сектору 
Информисање и комуникације 
(6,0% мг.), сектору Финансијске 
делатности и делатност 
осигурања (4,9% мг.), потом у 
сектору Пољопривреда, 
шумарство и рибарство (4,5% мг.) 
и сектору Рударство; 
Прерађивачка индустрија, са 
сектором Снабдевање ел. 
енергијом, гасом и паром и 
сектором Снабдевање водом и 
управљање отпадним водама 
(3,2% мг.). 
 
Пад активности забележен је у 
сектору Грађевинарства (-18,0% 
мг.), Уметност, забава и 
рекреација и Остале услужне 
делатности (-11,1%) и Стручне, 
научне, иновационе и техничке 
делатности и Административне и 
помоћне услужне делатности (-
7,9%), као и у сектору Трговине, 
Саобраћаја и складиштења и 
Туризма (-3,0% мг.), Државне 
управе и обавезног социјалног 
осигурања, Образовања и 
Здравства (-1,2%) и Пословања 
некретнинама (-0,2%).  
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Пољопривреда, шумарство и 
рибарство

Рударство; Прерађивачка 
индустрија; Снабдевање ел. 

енергијом,гасом и паром; 
Снабдевање водом и …

Грађевинарство

Трговина на велико и мало; 
Саобраћај и складиштење; 
Услуге смештаја и исхране

Информисање и комуникације

Финансијске делатности и дел. 
осигурања

Пословање некретнинама

Стручне, научне, иновационе и 
тех. дел.; Административне и 

помоћне услужне дел.

Уметност, забава и рекреација; 
Остале услужне дел. 

Државна управа и обавезно соц. 
осигурање; Образовање; 

Здравствена и соц. заштита 

Реалне стопе промене БДП, Q3 2020. 
- производни принцип, (мг. %)
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Посматрано по агрегатима 
употребе БДП-а, у трећем 
кварталу 2020. године у односу 
на исти период претходне 
године, забележен је реални 
пад БДП-а код свих агрегата.  
 
Потрошња домаћинства, која 
представља доминантну 
компоненту БДП-а, у трећем  
кварталу текуће године смањена 
је за 0,9% међугодишње. 
 

Отежани услови пословања и раст неизвесности везаних за опоравак појединих 
привредних делатности условили су пад бруто инвестиција у основна средства у 
приватном сектору за 5,5% међугодишње. 
 
Смањени су издаци за финалну потрошњу државе (1,0% мг.) и издаци за финалну 
потрошњу Непрофитних институција које пружају услуге домаћинствима - НПИД 
(5,3% мг.). 
 
У трећем кварталу текуће године забележен је и нижи нето прилив страних 
директних инвестција (СДИ) и износ новоодобрених инвестиционих кредита јер је 
смањен број предузећа који у условима кризе могу да финансирају инвестиције од 
остварене добити.  
 
Инвестиције које су везане за реализацију инфраструктурних пројеката су 
настављене, али у смањеном обиму.  
 
У трећем кварталу текуће године кредитна активност је бележила двоцрифрени 
међугодишњи раст (13,3%), што је подстакнуто ублажавањем монетарне политике 
Народне банке Србије (НБС). Референтна каматна стопа је задржана на најнижем 
нивоу у режиму циљане инфлације (1,25%). Уз предузете мере фискалне политике и 
одобравање кредита из гарантне шеме микро, малим и средњим предузећима и 
предузетницима, пружен је снажан кредитни импулс реалном сектору.  
 
Према процени Министарства финансија и НБС, укупна подршка привреди и 
грађанима ове године износиће око 12% БДП-а. Предузете мере смањиле су кризу 
ликвидности у привреди и спречиле масовни стечај предузећа, а самим тим и 
отпуштање радника. 
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II. КРЕТАЊЕ ЦЕНА И ИНФЛАЦИЈЕ 

Међугодишње посматрано и мерено растом потрошачких цена производа и услуга, 
инфлација је наставила кретање у складу са очекивањима Народне банке Србије и 
у октобру 2020. године је износила 1,8%. 
 
Потрошачке цене су у октобру 2020. године, у односу на септембар 2020. 
године, забележиле раст од 0,1%. Ниво цена роба је порастао за 0,1%, а ниво цена 
услуга, такође, за 0,1%. Највећи утицај на месечни раст цена су имале цене одеће и 
обуће, поврћа и прерађене хране, док су у супротном смеру највише деловале сезонски 
ниже цене воћа и појефтињење нафтних деривата.  
 

 
 
Посматрано по производима и услугама личне потрошње, највећи позитиван 
допринос међугодишњој стопи октобарске инфлације (1,8%) дале су, пре свега, цене 
поврћа (0,4 п.п), дувана и телефонских услуга (по 0,3 п.п), меса, електричне енергије 
за домаћинства, као и цене пакет анжмана (по 0,2 п.п). 
 
Највећи негативан допринос инфлацији потекао је од цена нафтних деривата (-0,7 
п.п) и цена обуће (0,1 п.п). 
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Базна инфлација (индекс потрошачких цена по искључењу хране, енергије, 
алкохола и цигарета) је ниска и у октобру је износила 1,9% међугодишње. Низак ниво 
базне инфлације одржан је ослабљеним инфлаторним пристисцима по основу 
трошкова, чему доприносе ниже светске цене нафте у односу на ниво пре пандемије, 
задржани ниски трошкови у производњи хране и релативна стабилност девизног 
курса, као и ниски притисци на страни тражње.   
 
Инфлација је чврсто под контролом и креће се око 2% у просеку за последњих седам 
година. Након ниског нивоа у априлу и мају, инфлација се половином године 
вратила у границе циља1 . У условима негативних ефеката коронавируса, 
инфлација је у октобру 2020. године остала на нивоу из септембра и износила 
1,8% међугодишње. Кретање инфлације од почетка године су определиле цене воћа 
и поврћа, као и нафтних деривата. 
 
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%)2. 

 
Очекује се да ће до краја 2021. године инфлација наставити кретање око доње 
границе циља уз постепено приближавање централној вредности циља након тога. 
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.  
 
У кратком року инфлација ће се кретати око тренутног нивоа чему ће, с једне стране, 
допринети ниска база код цена поврћа, а с друге стране још увек присутан 
дезинфлаторни ефекат по основу цена нафтних деривата. У средњем року, 
преовладавају дезинфлаторни притисци који пре свега потичу од ниске домаће и 
иностране тражње и ниске увозне инфлације, док ће дезинфлаторни ефекат који 
потиче од пада светске цене нафте у претходном периоду постепено ишчезавати. 

 
1 Крајем 2019. године утврђена је циљана стопа инфлације до децембра 2022. године на нивоу од 3,0% с дозвољеним 
одсупањем ±1,5 п.п. (Меморандум Народне банке Србије о циљаним стопама инфлације до 2022. године 
https://nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/monetarna-politika/inflacija/). 
2 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 

Временски услови у током октобра су углавном омогућавали обављање радова у пољу, 
као што су: берба кукуруза, воћа, поврћа и грожђа, вађење шећерне репе, предсетвена 
припрема земљишта, сетва озимих усева јечма и пшенице. 
 
Захваљујући падавинама у октобру, водно-физичко стање обрадивог земљишта је 
знатно боље у односу на претходне месеце, па се припрема земљишта и сетва озимих 
култура одвијала без застоја. Повољни услови влажности и оптималне температуре у 
сетвеном слоју земљишта омогућили су озимим усевима брже и уједначеније ницање. 
 

 
Током октобра киша је знатно успорила жетву кукуруза, па је до краја октобра у АП 
Војводини пожњевено око 80% површина. Жетва сунцокрета и соје је завршена. 
 
Тражња за житарицама и уљарицама је повећана посебно код земаља које су велики 
увозници, па цене, иако је добар род како код нас тако и у свету, расту у жетви. 
 
Цена кукуруза на домаћем тржишту у октобру се кретала од 16,0 дин/kg до 19,6 дин/kg 
колико је била крајем октобра. На пад понуде утицала је и цена која је имала узлазни 
тренд, због велике извозне тражње, због чега су продавци одлагали продају. 
   
На основу Закључка Владе, Републичка дирекција за робне рeзерве извршиће 
куповину до 26.153.846 kg меркантилног кукуруза род 2020. године, домаћег порекла. 
 
Цена меркантилног кукуруза је 19,50 дин/kg (без ПДВ-а), ускладиштено у силосу 
овлашћеног складиштара Дирекције. 
  
Мала тражња, још мања понуда и цена која расте основне су карактеристике тржишта 
соје. Сојом се трговало у веома ограниченим количинама по цени од 42,0 дин/kg до 
46,7 дин/kg. 
 
Раст цене пшенице на међународном тржишту утицао је на домаћу цену. Пшеницом 
се трговало по цени од 18,30 дин/kg до 22,0 дин/kg колико је била крајем октобра.  
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IV. ИНДУСТРИЈА  

Међугодишње посматрано, индустријска производња у Републици Србији у периоду 
јануар - октобар 2020. године већа је за 0,3% у односу на исти период 2019. године. 
Посматрано по производним секторима, раст је забележен у сектору Рударства (2,6%) 
и Енергетском сектору (0,5%), док у сектору Прерађивачке индустрије уочавамо 
стагнацију (-0,1%).  
 
Вођена повећањем обима 
производње у Енергетском 
сектору од 4,7% и 
Прерађивачкој индустрији од 
4,5%, индустријска 
производња у Војводини је 
у периоду јануар - октобар 
2020. године забележила 
раст од 4,2% у односу на исти 
период 2019. године. 
Међугодишње посматрано, 
пад обима производње је 
забележен у сектору 
Рударства за 3,2%.  
 
У Прерађивачкој индустрији, доминантном сектору укупне индустрије са учешћем од 
94,4%, забележено је повећање физичког обима производње у 12 производних области 
које чине 60,2% укупне индустрије Војводине.  
 
У првих десет месеци 2020. године, нивоу прерађивачке индустрије највише су 
позитивно допринеле: производња кокса и деривата нафте (1,6 п.п.), фармацеутских 
производа и препарата (1,6 п.п.), производња електричне опреме (1,5 п.п.) и 
хемикалија и хемијских проиизвода (1,0 п.п.), док је највећи негативан допринос 
потекао од производње моторних возила и приколица (-1,5 п.п.), одевних предмета (-
0,2 п.п) и производње коже и предмета од коже (-0,2 п.п). 
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Остварен ниво индустријске производње Републике Србије у октобру 2020. године 
већи је за 12,7% у поређењу са просечним нивоом обима производње у 2019. години. 
У Војводини је индустријска производња такође забележила раст од 22,1%.     
 
Током претходне две године и првих десет месеци 2020. године, тренд укупне 
индустријске производње у Републици Србији и Региону Војводине, упркос дубоком 
паду у априлу месецу, бележи растући смер кретања. 
 
На крају октобра 2020. године, у поређењу са истим месецом претходне године, 
залихе готових производа у индустрији Војводине повећане су за 12,1%, а 
посматрано по наменским групама, повећане су у свим групама, и то: Капитални 
производи (100,7%), Трајни производи за широку потрошњу (43,6%), Нетрајни 
производи за широку потрошњу (8,1%), Енергија (2,6%) и Интермедијарни производи, 
осим енергијe (1,5%).  
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V. ГРАЂЕВИНАРСТВО 

Према најновијим подацима РЗС Републике Србије, у периоду јануар - септембар 
2020. године у односу на исти период претходне године, грађевинска активност 
посматрана преко индикатора вредност изведених радова - укупно, у сталним 
ценама, смањена је 2,5%. Вредност изведених грађевинских радова на зградама, 
рачунато у сталним ценама, већа је за 6,6%, док је вредност грађевинских радова 
осталих грађевина мања за 7,6%.  

 
У овом деветомесечном периоду, вредност изведених радова на територији  
Војводине смањена  је за 13,4% у односу на исти период претходне године. Вредност 
изведених радова на зградама у Војводини, у сталним ценама, већа је за 18,0%, а 
вредност радова на осталим грађевинама мања је за 23,5%. 
 
Под утицајем новог таласа пандемије и спровођења здравствених мера дошло је до 
застоја у реализацији инфраструктурних пројеката.  
 
Према најновијим подацима РЗС, у 
периоду јул - септембар 2020. године, 
грађевинска активност посматрана 
преко индикатора вредност 
изведених радова, у сталним ценама, 
смањена је за 17,2% међугодишње. 
 
Посматрано по регионима Републике 
Србије, у трећем кварталу 2020. 
вредност изведених грађевинских 
радова повећана је само у 
Београдском региону за 2,8%, док је 
смањена у региону Шумадије и 
Западне Србије за 6,3%, у региону 
Војводине за 22,1% и највише у 
региону Јужне и Источне Србије за 
47,1%, у односу на исти квартал 2019. 
 
Вредност изведених грађевинских радова на зградама у Војводини у трећем кварталу 
текуће године, у сталним ценама, повећана је за 10,7% међугодишње, док је вредност 
осталих грађевинских радова мања за 31,6% јер је  смањена активност на реализацији 
започетих инфраструктурних пројеката (изградња магистралног гасовода, граница 
Бугарска-граница Мађарска и изградња тунела и вијадукта Чортановци). 
 
Вредност изведених грађевинских радова на територији Војводине у трећем кварталу 
текуће године у односу на просечну вредност 2019. године мања је за 9,3%. У односу 
на просек претходне године, вредност изведених грађевинских радова на зградама 
већа је за 18,0%,  док је на осталим грађевинама мања за 18,3%. 
После смањене активности у другом и трећем кварталу текуће године, грађевинска 
делатност је и даље успорена и вероватно је да неће достићи прошлогодишњи ниво.  
 

 

-17,2%
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VI. ПРОМЕТ РОБЕ У ТРГОВИНИ НА МАЛО  

Према подацима Републичког завода за статистику, промет робе у трговини на мало 
у Војводини, у октобру 2020. у односу на октобар 2019. године, већи је и у текућим и у 
сталним ценама за 5,3%.  
 
У октобру 2020. у односу на септембар 2020. године забележен је раст промета у 
трговини на мало у Војводини за 4,8% и у текућим и у сталним ценама. 
 

 
 
Поредећи ниво промета робе у трговини на мало у Војводини у октобру 2020. године у 
односу на просечан ниво промета у 2019. години, забележен је раст од 14,2% у текућим 
ценама и 14,6% у сталним ценама.  
 
У периоду јануар - октобар 2020. године у односу на исти период 2019. године у 
Војводине је забележен раст промета у трговини на мало од 3,7% у текућим ценама и 
3,8% у сталним ценама. 
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VII. СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ  

У периоду јануар - октобар 2020. годинe укупна вредност спољнотрговинске робне 
размене Републике Србије износи 32,5 млрд eвра, што је за 4,8% мање у односу на 
исти период 2019. године. Укупан робни извоз је реализован у вредности од 13,9 млрд 
eвра (за 5,2% мање у односу на извоз у истом периоду прошле године), док је укупан 
робни увоз реализован у вредности од 18,6 млрд евра (за 4,5% мање у поређењу са 
реализованим увозом у истом периоду 2019. године). Из размене Републике Србије са 
иностранством забележен је спољнотрговински дефицит у износу од 4,8 млрд евра и 
мањи је за 2,6% од забележеног дефицита током првих десет месеци прошле године. 
 

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије 
*у 000 евра 

 
Остварен извоз Републике Србије у октобру 2020. године у односу на октобар 
2019. године већи је за 37,4 млн евра, односно за 2,3%, док је остварен увоз мањи за 
57,6 млн евра, односно 2,7%. Укупна робна размена Републике Србије у октобру 2020. 
године мања је за свега 0,5% од укупне размене у октобру 2019. године, а због већег 
номиналног пада увоза у односу на пад извоза, дефицит из размене у октобру 2020. 
године је мањи за 17,9% од дефицита Републике Србије у октобру 2019. године. 
  

VII.1. СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА АП 
ВОЈВОДИНЕ 
 
У периоду јануар - октобар 2020. године укупна вредност спољнотрговинске робне 
размене АП Војводине износи 10,1 млрд eвра и мања је за 5,3% од остварене робне 
размене у периоду јануар - октобар 2019. године. Вредност извоза је 4,9 млрд eвра, 
што представља смањење од 2,7% у односу на остварен извоз у истом периоду 2019. 
године, док вредност увоза износи 5,2 млрд евра, што је за 7,6% мање од оствареног 
увоза у истом периоду 2019. године. Из спољнотрговинске робне размене АП 
Војводине забележен је дефицит у износу од 216,9 млн евра и мањи је за 57,2% од 
забележеног дефицита у периоду јануар - октобар претходне године. Покривеност 
увоза извозом је 95,8%. 
 
Од укупно реализоване спољнотрговинске размене Републике Србије, војвођански 
привредници су реализовали 31,1%, при чему су у укупном извозу учествовали са 
35,6%, а у укупном увозу са 27,7%. Дефицит робне размене АП Војводине учествује у 
укупном дефициту Републике Србије са 4,6%. 
 

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине 
                       *у 000 евра 

 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Инде
кс 

I-X 2020.  13.859.489   94,8 18.613.207   95,5 32.472.696   95,2 -4.753.718   97,4 

I-X 2019.  14.613.986 107,3 19.494.098 107,8 34.108.083 107,6 -4.880.112 109,2 

Период Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо Индекс 

I-X 2020.  4.940.534      97,3   5.157.410   92,4 10.097.944   94,7 -216.876 42,8 
I-X 2019.  5.076.116 108,4 5.582.457 106,0 10.658.573 107,1 -506.340 86,9 
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Остварен извоз АП Војводине у октобру 2020. године је већи за 16,1 млн евра, односно 
за 2,7% у односу на остварен извоз у октобру 2019. године, док је истовремено остварен 
увоз у октобру 2020, године мањи за 60,9 млн евра, односно за 9,4% од оствареног увоза 
у октобру 2019. године. У октобру 2020. године, због повећања извоза уз истовремено 
смањење увоза, из размене се бележи суфицит у висини од 21,3 млн евра, а 
покривеност увоза извозом је 103,6%. У октобру 2020. године размена је резултирала 
спољнотрговинским дефицитом од 55,8 млн евра, а покривеност увоза извозом је била 
91,4%. 
 
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 земљама Западног Балкана и преостали обим 
спољнотрговинске размене са осталим земљама. У односу на исти период 2019. 
године, у укупној спољнотрговинској размени АП Војводине  учешће размене са ЕУ је 
порасло за 1,8%, са земљама Западног Балкана је порасло за 0,1%, а са Осталим 
земљама је смањено за 1,9%. 
 
У периоду јануар - октобар 2020. године у односу на исти период претходне године, 
вредност војвођанског извоза у ЕУ, али и увоза из ЕУ, бележи смањење од 
2,8% и 2,4% респективно. У спољнотрговинској робној размени са земљама Западног 
Балкана у посматраном периоду 2020. године евидентно је смањење извоза од 8,4%, 
уз раст увоза од 19,2% (што је довело до повећаног учешћа ових замаља у укупном 
увозу). У спољнотрговинској размени са Осталим земљама евидентан је раст извоза 
од 4,5%, уз истовремено смањење увоза од 16,4%. 
 
И даље се бележи спољнотрговински суфицит у размени са ЕУ, који је мањи за 5,6% 
од забележеног суфицита у истом периоду претходне године, као и у размени са 
земљама Западног Балкана, који је мањи за 15,0% од суфицита у истом периоду 2019. 
године.  
 
Извоз АП Војводине по групацијама земаљa 

                        *у 000 евра                            

Назив групације 
I-X 2020. 

Износ Индекс 

ЕУ  3.491.953  97,2 
Земље Западног 

Балкана  712.758  91,2 

Остале земље  735.823  104,5 

Европска унија; 
70,7%

Земље Западног Балкана; 
14,4%

Остале земље; 
14,9%
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Увоз АП Војводине по групацијама земаља   
                                                                              *у 000 евра   

Назив групације 
I-IX 2020. 

Износ Индекс 

ЕУ 3.038.888  97,6 
Земље Западног 

Балкана 178.374  119,2 

Остале земље 1.940.147  83,6 
 
Спољнотрговинска робна размена АП Војводине, по земљама 
  
У периоду јануар - октобар 2020. године извоз АП Војводине је реализован у 132 
земље. Извоз у првих земаља чини 46,2% укупног извоза АП Војводине, при чему 
једино извоз у Немачку и Румунију појединачно учествује са 10,0% и више у укупном 
извозу. Од пет најзначајнијих извозних тржишта, a у односу на исти период 2019. 
године, извоз је повећан једино у Румунију за 5,9% и Мађарску за 3,6%, док је у остале 
извоз у Немачку смањен за 4,3%, у Италију за 8,7% и у Босну и Херцеговину за 9,2% 
међугодишње. Збирно гледајући, извоз у наведене земље је смањен за 2,8% у односу 
на извоз остварен у периоду јануар - октобар 2019. године. 
 
АП Војводина је у периоду јануар - октобар 2020. године забележила увоз из 148 
земаља. Увоз из првих пет земаља чини 49,0% укупног увоза АП Војводине у 
посматраном периоду, при чему једино увоз из Немачке и Руске Федерације 
појединачно учествују са преко 10,0% у укупном увозу АП Војводине (15,0% и 11,3% 
респективно). Од пет најзначајнијих увозних тржишта, увоз је повећан из Мађарске 
за 30,5%, из Кине за 15,5% и из Немачке за 7,8%. Увоз из Руске Федерације је смањен 
за чак 41,1% у односу на увоз у истом периоду 2019. године, а увоз из Италије је мањи 
за 11,1%. Збирно гледајући, увоз из најзначајнијих пет земаља је смањен за 10,1% у 
односу на увоз остварен у периоду јануар - октобар 2019. године.  
 
Извоз и увоз АП Војводине – првих 5 земаља, јануар – октобар 2020. године 

        *у 000 евра 
Р. 
бр. Земља Извоз Учешће Индекс Земља Увоз Учешће Индекс 

1 Немачка                      642.028  13,0% 95,7  Немачка                       773.713  15,0% 107,8 

2 Румунија                     495.442  10,0% 105,9 
 Руска 

Федерација              584.567  11,3% 58,9 

3 Италија 398.356  8,1% 91,3  Италија                      456.367  8,8% 88,9 

4 
Босна и 

Херцеговина                              389.785  7,9% 90,8  Кина                         403.527  7,8% 115,5 
5 Мађарска                    356.331 7,2% 103,6  Мађарска                      306.804  5,9% 130,5 

 
Укупно првих 

5 земаља 2.281.942 46,2% 97,2 
Укупно првих 

5 земаља 2.524.978 49,0% 89,9 
 
 
 

Европска унија; 
58,9%

Земље Западног 
Балкана; 3,5%

Остале земље; 
37,6%
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Спољнотрговинска робна размена АП Војводине, по 
Класификацији делатности (КД)3 
 
Посматрано по секторима КД, у извозу АП Војводине Прерађивачка 
индустрија, традиционално, има најзначајније учешће. У периоду јануар - октобар 
2020. године извоз Прерађивачке индустрије чини 86,5% укупног извоза АП 
Војводине, уз смањење од 4,9% међугодишње. Извоз сектора Пољопривреда, 
шумарство и рибарство учествује са 12,5% у укупном извозу, уз повећање вредности 
од 19,0% међугодишње. Остали сектори делатности имају појединачно учешће од по 
мање од 1% у укупном извозу АП Војводине, а у посматраном периоду бележе пад 
вредности међугодишње. Највећи пад извоза забележен је у сектору Рударства за  
24,6% међугодишње. 
 
Најзначајнији сектори КД у извозу АП Војводине                                        

*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 4.275.538 86,5% 95,1 
Пољопривреда, шумарство 

и рибарство                         632.951 10,3% 129,2 615.461 12,5% 119,0 
Снабдевање водом и 

управљање отп. водама              39.316 0,6% 90,6 26.977 0,5% 78,5 
Информисање и 

комуникације                                  26.362 0,4% 105,9 19.724 0,4% 91,6 
Рударство                                                    4.121 0,1% 119,1 2.559 0,1% 75,4 

 
Посматрано по производима, највеће учешће у извозу АП Војводине има извоз 
артикла Сетови проводника за паљење, ост. сетови за возила од 7,2%, уз смањење 
вредности извоза за 17,2% међугодишње. На следећем месту је извоз Кукуруза,осим 
семенског са учешћем од 6,1% и повећањем извоза за 9,7% међугодишње. Раст извоза 
је забележен и код артикла Остали лекови за малопродају, за 19,6% међугодишње.  
 
Пет 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 4.577 
Сетови проводника за паљење, 

ост. сетови за возила  516.332 8,4% 109,4 354.365 7,2% 82,8 
Кукуруз, осим семенског 334.790 5,4% 221,9 299.609 6,1% 109,7 

Остали лекови за малопродају 149.740 2,4% 111,4 143.125 2,9% 119,6 
Циркулационе пумпе за грејне 

системе и слично       165.707 2,7% 117,2 136.103 2,8% 98,7 
Гасна уља, за остале сврхе, 

S=<0,001%, без биодизела   137.713 2,2% 126,6 76.850 1,6% 75,3 
 

Као и у извозу, тако и у увозу АП Војводине, посматрано по секторима КД, 
највеће учешће има увоз сектора Прерађивачке индустрије (70,3%), који је забележио 
пад за 4,3% међугодишње. На другом месту је увоз сектора Рударство, са учешћем од 

 
3 Референтни период за све табеларне прегледе је јануар – август 2020. године. 
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18,5% и падом вредности за 21,1% међугодишње. Од првих пет сектора КД у увозу АП 
Војводине, раст увоза је забележен једино у сектору Пољопривреда, шумарство и 
рибарство, за 10,3% међугодишње. 
 
Најзначајнији сектори КД у увозу АП Војводине  

*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 3.625.881 70,3% 95,7 
Рударство                                                    1.595.057 23,3% 94,0 954.523 18,5% 78,9 

Некласификовано по КД                                        486.201 7,1% 104,5 394.729 7,7% 95,5 
Пољопривреда, шумарство 

и рибарство                         185.652 2,7% 108,1 162.299 3,1% 110,3 
Снабдевање водом и 

управљање отп. водама              16.253 0,2% 138,0 10.696 0,2% 78,7 
Посматрано по производима, у увозу АП Војводине најзначајније учешће има 
артикал Нафта и уља од битуменозних минерала,сирова, који је смањен за 14% 
међугодишње и чини 11,5% укупног увоза АП Војводине. Остали производи у укупном 
увозу имају учешће мање од по 10,0%. Из групе пет најзначајнијих производа у увозу 
АП Војводине, код свих је забележен пад увоза међугодишње посматрано.  
 
Пет најзаступљенијих производа у увозу 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 6.536 6.376 

Нафта и уља од битуменозних 
минерала,сирова         1.014.064 14,8% 83,9 595.208 11,5% 86,0 

Гас природни у гасовитом 
стању                      560.844 8,2% 119,0 345.016 6,7% 78,9 

Неразврстана роба по ЦТ-роба 
на складиштењу         320.065 4,7% 101,0 265.452 5,1% 95,4 

Неразврстана роба по ЦТ-роба 
у слободној зони        166.119 2,4% 112,1 129.274 2,5% 87,0 

Жица од рафинисаног 
бакра,попречног пресека>6mm      112.905 1,6% 132,8 81.923 1,6% 91,3 
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Аграрна спољнотрговинска робна размена АП Војводине 
 
У периоду јануар - октобар 2020. године укупна вредност аграрне спољнотрговинске 
робне размене Војводине износи 1,9 млрд eвра и већа је за 12,9% од остварене размене 
у истом периоду претходне године. Остварено је међугодишње повећање извоза за 
10,3%, као и увоза за 19,5%. 
 
Спољнотрговинска робна размена аграра АП Војводине  

                                                                                                                                                        * у 000 евра 

 
Из спољнотрговинске размене аграрних производа, суфицит у периоду јануар - 
октобар 2020. године виши је за 4,5 % од оствареног суфицита у истом периоду 
претходне године. 
 
У периоду јануар - октобар 2020. године, извоз аграрних производа  чини преко 
једне четвртине укупног војвођанског извоза (26,9%), док је учешће увоза 
аграрних производа у укупном увозу АП Војводине 10,8%. Покривеност увоза 
извозом у спољнотрговинској размени аграрних производа је врло висока (237,6%), па 
као таква аграрна спољна трговина АП Војводине несумњиво представља веома 
озбиљан потенцијал економског развоја и укупне макроекономске и социјалне 
стабилности АП Војводине.  
 

 
 
Уочава се повећање учешћа аграрног извоза уз истовремено повећање учешћа 
аграрног увоза у укупним показатељима спољнотрговинске робне размене АП 
Војводине. 
 
Током периода јануар - октобар 2020. године извезено је 804 врста аграрних производа 
у 104 земље. Најзначајнији спољнотрговински партнер је Румунија, где се извози 
20,5% укупног извоза аграрних производа АП Војводине, следи БиХ са 11,5%. Остале 
земље појединачно учествују са мање од по 10% у укупном извозу аграра АП 
Војводине. Извоз у првих десет земаља чини 77,2% укупног извоза аграра АП 
Војводине. 

21
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Извоз и увоз аграра АП Војводине

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-X 2020. 1.327.879 110,3 558.956 119,5 1.886.835 112,9 768.923 104,5 

I-X 2019. 1.203.662 119,2 467.602 126,4 1.671.264 121,1 736.060 115,0 
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Првих пет производа у извозу аграра АП Војводине 

Назив производа 

2019. I-IX 2020. 

Извоз 
у 000 
евра 

Учешће 
Индекс 

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 
Извоз 
у 000 
евра 

Учешће 
Индекс 
𝐈𝐈−𝐈𝐈𝐈𝐈 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝐈𝐈−𝐈𝐈𝐈𝐈 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 

Кукуруз,осим семенског                               334.165 23,0% 221,5  299.609 22,6% 109,7 
Соја у зрну,ломљена или дробљена, осим 

за сетву     58.196 4,0% 243,9  65.992 5,0% 159,1 
Храна за псе и мачке,скроб>30%,млеч. 

производи=<10%  59.191 4,1% 143,1  59.795 4,5% 120,3 
Пшеница остала,пир и наполица,осим за 

сетву          38.992 2,7% 34,1  58.775 
      

4,4%     169,2 
Уље од сунцокрета,шафранике, остало,за 

остале сврхе  54.556 3,7% 107,4  42.184 3,2% 95,5 
 
Најзначајнији извозни аграрни производ АП Војводине је Кукуруз,осим семенског, са 
учешћем од 22,6%. Истовремено, у укупном ивозу АП Војводине Кукуруз је на другом 
месту са учешћем од 6,1%. У периоду јануар - октобар 2020. године највећи 
међугодишњи раст је забележен код извоза аграрног артикла Пшеница остала,пир и 
наполица,осим за сетву (за 69,2%) и Соја у зрну, ломљена или дробљена, осим за сетву 
(за 59,1%). Смањење извоза забележено је код артикла Уље од 
сунцокрета,шафранике,остало,за остале сврхе (за 4,5%).                                                                                                                                                       
 
 
 

Првих пет производа у увозу аграра АП Војводине 

Назив производа 

2019. I-IX 2020. 

Увоз 
у 000 
евра 

Учешће 
Индекс 

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 
Увоз 
у 000 
евра 

Учешће 
Индекс 
𝐈𝐈−𝐈𝐈𝐈𝐈 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝐈𝐈−𝐈𝐈𝐈𝐈 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

 

Месо од домаћих свиња,остало,без 
костију,смрзнуто   17.667 3,0% 75,1 18.617 3,3% 121,2 

Банане,остале,свеже                                  23.207 3,9% 113,8 15.282 2,7% 79,8 
Цигаре и цигарилоси,који садрже дуван                20.016 3,4% 75,3 13.363     2,4% 80,7 

Цигарете које садрже дуван,остале                    15.309 2,6% 83,9 12.933 2,3% 113,4 
Сладолед,не садржи или садржи млечне 

масноће<3%      7.785 1,3% 399,8 12.514 2,2% 165,6 
 

У периоду јануар - октобар 2020. године у увозу АП Војводине било је заступљено 1.072 
аграрних производа, при чему првих пет производа учествује са 13,0% у укупном 
аграрном увозу АП Војводине. У групи првих пет производа по учешћу у аграрном 
увозу АП Војводине, највећи раст увоза забележен је код артикала Сладолед,не 
садржи или садржи млечне масноће<3% (за 65,6%) и Месо од домаћих 
свиња,остало,без костију,смрзнуто (за 21,2%), док је највећи пад увоза забележен код 
артикла Банане,остале,свеже (за 20,2%).   
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VIII. ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЉСТВО 

Према подацима Републичког завода за статистику, укупан број туристичких 
долазака у периоду јануар - октобар 2020. године за Републику Србију био је 
1.633.161 туриста, што је мање за 48,4% у односу на исти период претходне године.  

 

 
У посматраном периоду у Војводини, укупан број долазака туриста био је 233.784 и 
мањи је за 50,8% у односу на исти период 2019. године. Од тога, број долазака домаћих 
туриста мањи је за 28,2%, а страних туриста за 73,8%. Од укупног броја туриста у 
Војводини, 73,6% су били домаћи, а 26,4% страни туристи. 
 
Са оствареним бројем долазака туриста, Војводина је у периоду јануар - октобар 2020. 
године учествовала са 14,3% у укупним доласцима туриста у Републику Србију, и то 
са 13,9% у доласцима домаћих, односно са 15,5% у доласцима страних туриста. 
 

 
 
У периоду јануар - октобар 2020. године у Републици Србији је евидентирано укупно 
5.581.391 ноћења туриста, што представља смањење од 36,2% у односу на исти период 
2019. године. У Војводини је у посматраном периоду укупан број 
регистрованих ноћења туриста био 642.165 и мањи је за 45,3% у односу на 
исти период претходне године. Од тога, број ноћења домаћих туриста остварио је 
пад од 22,8%, а број ноћења страних туриста од 72,9% у односу на период јануар - 
октобар 2019. године. Од укупног броја ноћења, 77,8% су били домаћи, а 22,2% страни 
туристи. 
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Војводини, I-X 2020. 

домаћи туристи

страни туристи
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Са бројем регистрованих ноћења, Војводина је учествовала са 11,5% у укупним 
ноћењима туриста у Републици Србији у периоду јануар - август текуће године, и то 
са 11,1% у ноћењима домаћих, односно са 13,0% у ноћењима страних туриста. 
 
Раст броја долазака туриста у посматраном периоду у односу на исти период 
претходне године, једино је остварила Бања Врдник, од 25,6%. 
  
Једино Бања Палић је у Војводини остварила раст број ноћења туриста у 
посматраном периоду у односу на исти период претходне године, од 2,4%. У осталим 
туристичким местима Војводине је забележен пад броја ноћења у односу на исти 
период претходне године. Најмањи пад броја ноћења туриста од 6,5% у посматраном 
периоду у односу на исти период прошле године остварила је Бања Врдник. Највећи 
пад броја ноћења туриста забележен је у граду Новом Саду од 62,2%. 
 
Изражено бројем ноћења туриста, најфреквентније посећивана места у периоду 
јануар - октобар 2020. била су бањска места, са 2.036.527 остварених ноћења, што 
представља 36,5% од укупног броја туристичких ноћења у Републици Србији. 
 
У највећим центрима зимског туризма, на Копаонику и Златибору, остварено је 
922.633 ноћења. Посетиоци планина већином су били домаћи туристи (87,5% од 
укупног броја ноћења). 
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Посматрано на нивоу Републике Србије у периоду јануар - октобар 2020. године, међу 
страним туристима највећи број долазака бележе туристи из Босне и Херцеговине 
(46.185 долазака, што је за 59,2% мање него у истом периоду претходне године), а  
највећи број ноћења забележили су такође туристи из Босне и Херцеговине (114.047 
ноћења, што је за 54,5% мање него у истом периоду претходне године).  
 

 
 

Из групе ваневропских земаља, у периоду јануар - октобар 2020. године, највећи број 
долазака у Републику Србију забележили су туристи из Кине укључујући Хонг Конг 
(16.281 долазака, што је за 87,5% мање него у истом периоду претходне године), као и 
највећи број ноћења туриста (51.446 ноћења, што је за 78,1% мање него у истом 
периоду претходне године). 
  
 

 
 
У првих девет месеци 2020. године девизни прилив од туризма у Републици Србији 
износио је 756 милиона евра (пад од 27,5%) и у односу на исти период 2019. године 
мањи је за 287 милиона евра, док је девизни одлив од туризма износио 720 милиона 
евра (пад од 40,9%) и мањи је за 499 милиона евра у односу на исти период претходне 
године. 
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IX. АКТИВНА НЕЗАПОСЛЕНОСТ 

Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), на крају октобра 
2020. године у Републици Србији је евидентирано 495.499 активно 
незапослених лица, што чини смањење од 1,0% (-5.137 лица)  у односу на октобар 
2019. године. 

 
У Војводини је забележено 101.702 активно незапослених лица, што је за 1,3% 
(1.349 лица) више у односу на октобар 2019. године. Раст незапослености је 
евидентиран у Средњебанатској облсти (1.592 лица), Севернобанатској (369 лица) и 
Западнобачкој области (1.317 лица), док је пад незапослености евидентиран у 
Севернобачкој области (-246 лица), Јужнобанатској (-357 лица), Јужнобачкој (-1.050 
лица) и Сремској области (-276 лица).  
 

 
Најмањи број незапослених у октобру 2020. године бележи Севернобачка област 
(7.215), док је највећи број незапослених у Јужнобачкој области (31.169). Посматрано 
по општинама Региона Војводине, 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 101.702 - - 

Севернобачка  7.215 Мали Иђош (1.282) Суботица (4.273) 

Севернобанатска 7.286 Ада (457) Кикинда (3.054) 

Средњебанатска 10.771 Нова Црња (1.172) Зрењанин (5.571) 

Сремска  12.650 Пећинци (642) Сремска Митровица 
(3.219) 

Западнобачка  12.932 Оџаци (2.198) Сомбор (5.434) 

Јужнобанатска 19.679 Опово (726) Панчево (6.594) 

Јужнобачка 31.169 Петроварадин (0) Нови Сад (13.408) 
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Посматрано према полу, у структури активно незапослених лица Региона 
Војводине 46,4% чине мушкарци, а 53,6% жене. У свим областима Региона Војводине 
приближно је уједначена структура незапослених лица посматрано према полу.  
 

 
 

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 групи старости 30-39 година 
активно тражи запослење 21% незапослених. Незапослена лица која по правилу теже 
налазе посао или на њега чекају дуже су у групи старости 50-65 година и они чине 
36% укупног броја незапослених.  
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Посматрано према трајању незапослености, на крају октобра 2020. године у 
Војводини је 41,5% активно незапослених лица на посао чекало годину дана или 
краће, док је преосталих 58,5% на посао чекало дуже од годину дана.   
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X. АНКЕТА О РАДНОЈ СНАЗИ 

На основу резултата Анкете о радној снази у трећем кварталу 2020. године број 
запослених у Републици Србији износио је 2.936.600, а број незапослених 292.000. 
 
Стопа запослености на републичком нивоу за дати период износи 49,9%, а стопа 
незапослености 9,0%. 
 
Међугодишње посматрано, у трећем кварталу текуће године смањен је број 
запослених за 2.100, а број незапослених за 16.400 лица. У оквиру укупне 
запослености дошло је до смањења неформалне запослености  (за 42.900) и повећања 
формалне запослености (за 40.700). 

 
У Региону Војводине,  у истом периоду, популација становништва 15 и више 
година бројала је 1.577.800 лица, што чини смањење од 0,5% односно 7.500 лица. 

 
Према Анкети, у Војводини је укупан број запослених 787.300 лица, а број 
незапослених који су тражили посао износио је 61.100 лица. 

 
Број запослених у трећем кварталу текуће године је порастао за 0,6% односно за 4.900 
лица у односу на стање у истом кварталу претходне године, док је број незапослених 
опао за 12,1% (8.400). 

 
Стопа запослености достигла је 49,9%, што је за 0,5 п.п. више у односу на исти период 
претходне године. Стопа незапослености износила је 7,2%, што је за 1,0 п.п. мање у 
односу на стање у истом кварталу претходне године.  
 

 
 
Посматрано по регионима Републике Србије, у Региону Шумадије и Западне Србије 
забележена је највећа стопа запослености (51,2%), док Регион Војводине има најмању 
стопу незапослености (7,2%). 
 
Посматрано бројчано, највећи раст запослености (за 4.900 лица), праћен највећим 
смањењем незапослености (за 8.400 лица), забележен је у Региону Војводине. У 
Региону Јужне и Источне Србије дошло је до највећег смањења броја запослених (за 
8.700), док је повећање броја незапослених забележено једино у Београдском региону 
(за 1.400). 
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Најмања стопа незапослености у трећем 
кварталу 2020. године забележена је у 
Региону Војводине (7,2%), а потом у 
Београдском региону (7,8%).  

 
Стопа неактивности становништва 
старости 15 и више година у 
Војводини (46,2%) је још увек виша  
од републичког просека (45,2%) и у 
односу на исти период претходне 
године смањена је за 0,1 п.п.  

 
 

 
 
У трећем кварталу 2020. године у Војводини, популација радног узраста (15-
64) посматрана међугодишње, мања је за 15.200 лица. 
 
У контигенту радног узраста, број запослених  је повећан за 5.300 (0,7 % мг.) и износи 
763.500 лица, а број незапослених смањен је за 9.000 (-12,9% мг.) и износи 60.500 лица.  

 
Стопа запослености у 
Војводини           (63,2 %) виша 
је за 1,2 п.п. у односу на стање 
у истом кварталу претходне 
године и виша је у односу на 
републички просек (62,2%). 
 
Стопа незапослености (7,3%) 
мања је за 1,1 п.п. у односу на 
стање у истом кварталу 
претходне године. Стопа 
незапослености је нижа од 
стопе незапослености на 
републичком нивоу (9,5%).  
 
У трећем кварталу текуће године у региону Војводине, посматрано међугодишње, 
стопа неактивности становништва радног узраста износила је 31,7% и већа је од 
републичког просека за 0,4 п.п. 
 
Контигент младе популације (15-24 година) у трећем кварталу текуће године у 
Војводини бројао је 190.500 лица, што је за 3.100 лица или 1,6% мање у односу на исти 
квартал претходне године. Од тога, било је радно ангажовано 50.700, а активно је 
тражило посао 12.900 младих лица. 
 
Посматрано међугодишње, у овом кварталу, број запослених је мањи за 5.500 или за 
9,8%.  
 
Стопа запослености младих у Војводини од 26,6%, мања је за 2,4 п.п. у односу на исти 
квартал претходне године. У односу на републички просек (21,7%), стопа запослености 
младих у Војводини је нешто повољнија.  
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Посматрано међугодишње, у овом 
кварталу, број незапослених  
младих (15-24) је мањи за 1.100 или 
за 7,9%. 
 
Стопа незапослености младих (15-
24) у Војводини је ниска (20,2%) и 
најнижа како на нивоу региона 
тако и у односу на републички ниво 
(26,5%).         
      
Стопа активности младих у 
Војводини (старости 15-24) је 33,4% 
и налази се изнад републичког 
просека (29,5%). 

 
Стање на тржишту рада Републике Србије и Региона Војводине, Q3 2020. године 

 

  
Република Србија 

  

АП Војводина 
Q3  2019. Q3  2020.  индекс разлика  у 

хиљ. 
Q3  2019. Q3  2020.  индекс разлика  у 

хиљ. (у хиљ.) (у хиљ.) 
Становништво 15+ 5.920,3 5.890,4 99,5 -29,9 1.585,3 1.577,8 99,5 -7,5 

Активно становништво 3.247,1 3.228,6 99,4 -18,5 852,0 848,5 99,6 -3,5 

Запослени 2.938,7 2.936,6 99,9 -2,1 782,4 787,3 100,6 4,9 
Незапослени 308,4  292,0 94,7 -16,4 69,5 61,1 87,9 -8,4 

Неактивно 
становништво 2.673,2 2.661,8 99,6 -11,4 733,3 729,3 99,5 -4,0 

  %  п.п. %  п.п. 
Стопа активности 54,8 54,8  0,0 53,7 53,8  0,1 
Стопа запослености 49,6 49,9  0,3 49,4 49,9  0,5 
Стопа незапослености 9,5 9,0  -0,5 8,2 7,2  -1,0 
Стопа неактивности 45,2 45,2  0,0 46,3 46,2  -0,1 
  (у хиљ.)   

 

(у хиљ.)   
Младо становништво 
(15–24) 714,7 704,1 98,5 -10,6 193,6 190,5 98,4 -3,1 

Активно становништво 218,4 207,8 95,1 -10,6 70,1 63,6 90,7 -6,5 

Запослени 161,7 152,8 94,5 -8,9 56,2 50,7 90,2 -5,5 
Незапослени 56,7 55,0 97,0 -1,7 14,0 12,9 92,1 -1,1 

Неактивно 
становништво 496,3 496,3 100,0 0,0 123,5 126,9 102,8 3,4 

  %   п.п. %   п.п. 
Стопа активности 30,6 29,5  -1,1 36,2 33,4  -2,8 
Стопа запослености 22,6 21,7  -0,9 29,0 26,6  -2,4 
Стопа незапослености 26,0 26,5  0,5 19,9 20,2  0,3 
Стопа неактивности 69,4 70,5  1,1 63,8 66,6  2,8 
  (у хиљ.)     (у хиљ.)     

Становништво радног 
узраста (15–64) 4.497,0 4.437,6 98,7 -59,4 1.222,6 1.207,4 98,8 -15,2 

Активно становништво 3.074,1 3.050,4 99,2 -23,7 827,7 824,1 99,6 -3,6 

Запослени 2.766,1 2.759,4 99,8 -6,7 758,2 763,5 100,7 5,3 
Незапослени 308,0 291,0 94,5 -17,0 69,5 60,5 87,1 -9,0 

Неактивно 
становништво 1.422,9 1387,3 97,5 -35,6 394,8 383,3 97,1 -11,5 

  %   п.п. %   п.п. 
Стопа активности 68,4 68,7  0,3 67,7 68,3  0,6 
Стопа запослености 61,5 62,2  0,7 62,0 63,2  1,2 
Стопа незапослености 10,0 9,5  -0,5 8,4 7,3  -1,1 
Стопа неактивности 31,6 31,3  -0,3 32,3 31,7  -0,6 
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Према подцима Анкете о радној снази за трећи квартал текуће године, у Републици 
Србији код становништва 15 и више година дошло је до повећања запослености                            
за 92.400 и незапослености за 69.200 лица, у односу на други квартал 2020.године. У 
оквиру укупног раста запослености, формална запосленост је порасла за 14.900, а 
неформална запосленост за 77.500.  
 
Број запослених највише је порастао у Региону Војводине за 45.500, док је истовремено 
повећан и број незапослених за 14.000.  
 
Посматрано по секторима делатности, највећи раст запослености забележен је у 
сектору пољопривреде и грађевинарства што је и очекивано имајући у виду да је за 
трећи квартал карактеристично сезонско повећање радова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
 

XI. ЗАРАДЕ 

Период јануар - септмбар 2020. године 
 
Просечна нето зарада у Републици Србији у периоду јануар – септембар 2020. године 
износи 59.286 динарa и у односу на исти период претходне године номинално је већа 
за 9,4%. 

 
У Региону Војводине, просечна нето зарада за исти период износи 56.372 динара и 
номинално је већа за 10,2% 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 (10,2%), а најмањи у Београдском региону (8,9%), уз напомену да 
је Беградски регион једини имао већу просечну нето зараду у односу на републички 
просек. 

 
Септембар 2020. године 

 
У поређењу са претходним месецом, просечна зарада без пореза и доприноса за месец 
септембар 2020. године у Републици Србији је већа за 2,0% и износи 59.698 
динара. У Региону Војводине такође је дошло до повећања септембарске зараде у 
односу на августовску, са 55.476 на 56.941 динара, односно за 2,6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

73.271

56.372
52.224 50.468

Просечна нето 
зарада РС I-IX 

2020
59.286

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Београдски регион Регион Војводине Регион Јужне и 
Источне Србије

Регион Шумадије и 
Западне Србије

Просечна нето зарада по регионима у односу на просек Републике 
Србије, јануар - септембар 2020. године

Просечна нето зарада I-IX 2020 Просечна нето зарада РС I-IX 2020



 

28 
 

Просечне нето зараде по запосленом према статистичким територијалним јединицама Региона 
Војводине, септембар 2020. године 

 
 

 
 

 
У септембру 2020. године, једино у Јужнобачком округу су регистроване 
изнадпросечне нето зараде, што је у складу са натпросечним привредним 
потенцијалима поменутог округа. Уже посматрано, у Јужнобачком округу нето зараду 
изнад просека Региона Војводине у септембру 2020. године бележи Град Нови Сад у 
износу од 67.890 динара, што је за 19,2% више од просечне нето зараде целог Региона. 
Најнижа нето зарада у септембру 2020. године забележена је у општини Бач 
(45.626 динара), што је за 19,9% ниже од просечне нето зараде Региона Војводине за 
исти месец. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

СРЕДЊОБАНАТСКИ 
ОКРУГ 

 55.927 

51.194   52.790 

     54.435 

53.433 

 61.831    55.453 

  Просек Региона 
Војводине: 

56.941 РСД 

Пет општина са највишом просечном 
нето зарадом у септембру 2020. (РСД) 

Пет општина са најнижом просечном 
нето зарадом у септембру 2020. (РСД) 

Сремски Карловци   55.787   
 

Зрењанин   57.593 

Панчево   58.319 

Вршац   60.142 

Град Нови Сад   67.890 

Ириг   47.952 

Ковачица   46.961 

Мали Иђош   46.046 

Србобран   45.748 

Бач   45.626 
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ИЗВОРИ ПОДАТАКА 

 
1. Републички завод за статистику Републике Србије; 
2. Народна банка Србије; 
3. Министарство финансија Републике Србије; 
4. Министарство пољопривреде, шумарства и хране Републике Словеније; 
5. Републички хидрометеоролошки завод Србије; 
6. Национална служба за запошљавање; 
7. Министарство за кметијство, гоздарство ин прехрана – Агенција Републике 

Словеније за кметијске трге ин развој подежеља; 
8. Жита Србије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

ПРИВРЕДНА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ 
Служба за привредна кретања и економске односе са иностранством 

Број: 06/4-30/12-2020 
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