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Спољнотрговинска размена Републике Србије 
  

У 2017. години укупна вредност спољнотрговинске размене Републике Србије 

исказана у еврима износи 34,4 млрд eвра, што је за 13,0% више у односу на 2016. 

годину. 
 

У  2017. години,  укупан извоз Републике Србије је  реализован у вредности  15,0 

млрд eвра, што је за 12,0% више у односу на извоз у 2016. години. 
 

Укупан увоз Републике Србије, у 2017. години, реализован је у вредности 19,4 

млрд евра, што је за 13,8% више од реализованог увоза у 2016. години.  
 

Из размене Републике Србије са иностранством остварен је 

спољнотрговински дефицит у износу од 4,4 млрд евра, што је за 20,2% више од 

забележеног дефицита у 2016. години. 
 

Табела 1. Кретање робне размене Републике Србије са иностранством 
*у мил. евра 

Извор података: Саопштење СТ 13, бр.25, РЗС РС 
 

У укупном извозу Републике Србије највише учествује Регион Војводине, док у 

укупном увозу највише учествује Београдски регион, као и у укупној 

спољнотрговинској размени Републике Србије. Дефицит из размене Београдског региона 

већи је од укупног дефицита  Републике Србије.   
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Регион 
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Графикон 1.  Извоз и увоз Р. Србије 

по регионима, у 2017. години,
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Графикон 2. Учешће појединих 

региона Р.Србије 

у укупном извозу и увозу Р.Србије

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

 2016. 2017. 

2017. 

2016. 

индекс 

Извоз 13.432,1 15.047,1 112,0 
Увоз 17.067,9 19.418,6 113,8 
Укупна робна размена 30.500,0 34.465,7 113,0 
Салдо робне размене -3.635,8 -4.371,5 120,2 
% покривености увоза извозом 78,7 77,5  



Од укупно реализоване спољнотрговинске размене Републике Србије, 

војвођански привредници су реализовали 29,8%, при чему су у укупном извозу 

учествовали са 32,9%, а у укупном увозу са 27,4%. 
 

Спољнотрговинска размена АП Војводине 
 

У  2017. години, укупна вредност спољнотрговинске размене војвођанског 

региона износи 10,2 млрд евра и већа је за 16,9% од остварене робне размене у  2016. 

години. Вредност извоза је 4,9 млрд евра, што представља повећање од 14,8%, а вредност 

увоза износи 5,3 млрд евра, што је за 19,0% више од реализованог увоза у 2016. године.  

 

Из робне размене региона Војводине са иностранством забележен  је 

спољнотрговински дефицит у износу од  375,4 мил. евра, што је, због већег раста увоза 

од раста извоза,  за 129,2% више од забележеног дефицита у 2016. години. Истовремено, 

из истих разлога (већег раста увоза од раста извоза), забележено је смањење  

покривености увоза извозом са 96,3% на 93,0%. 

 

  Дефицит робне размене региона Војводине у укупном дефициту Републике 

Србије (који за 2017. годину  износи 4,4 млрд евра) учествује са 8,6%. 
 

Табела 2. Кретање робне размене региона Војводине са иностранством 
                          *у мил. евра 

 2016. 2017. 

2017. 

2016. 

међугод.стопа 

% учешће 

Региона 

Извоз 4.312,7 4.949,8 14,8 32,9 

Увоз 4.476,5 5.325,2 19,0 27,4 

Укупна робна размена 8.789,2 10.275,0 16,9 29,8 

Салдо робне размене -163,8 -375,4 129,2 8,6 

% покривености увоза извозом 96,3 93,0   

 Извор података: Саопштење СТ 13, бр.25, РЗС РС 
 

 На основу остварених резултата робне размене региона Војводине у 2017. години, 

уочава се да су сви параметри робне размене премашили вредности из 2016. године и то:  

извоз је већи за 14,8% , увоз за 19,0% односно укупна робна размена са иностранством је 

већа за 16,9%. Међутим,  због бржег темпа реализације увоза и негативни салдо размене 

је премашио вредност дефицита из 2016. године чак за 129,2% (Табела 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура робне размене АП Војводине по економској намени производа  

 

 У 2017. години извоз АП Војводине повећан је за 14,8% у односу на остварен 

извоз у 2016. години. Уколико посматрамо структуру извоза по економским наменама 

производа констатује се да је највећи раст извоза забележен код извоза енергената и то 

по међугодишњој стопи од 41,0% у односу на 2016. годину. У складу са повећаном 

вредношћу извоза, повећано је и учешће у укупном извозу, са 4,6% у 2016. години, извоз 

енергената чини 5,6% укупног извоза у 2017. години. Извоз трајних производа за широку 

потрошњу повећан је за 30,0%, односно учешће је повећано са 4,6% на 5,2%. Извоз 

капиталних производа је повећан по међугодишњој стопи од  27,1% а учешће у структури 

укупног извоза је повећано са 20,1% на 22,2%. Извоз интермедијарних производа је 

повећан за 24,8% односно  учешће је повећано са 29,9% на 32,5%. Најмање повећање 

извоза је забележено код нетрајних производа за широку потрошњу, од свега 3,5% те је 

учешће у структури смањено са 26,8% на 24,1%. Извоз некласификованих производа је 

смањен за 15,8%  те је  учешће смањено са 14,2% на 10,4%.  

 

Табела 3. Структура извоза по економској намени производа   
           *у мил. евра 

И З В О З 2016. 
% 

учешћа 
2017. 

% 

учешћа 
индекс 

Енергија 195,0 4,5 274,9 5,6 141,0 

Интермедијарни производи 1.290,1 29,9 1.609,8 32,5 124,8 

Капитални производи 865,0 20,1 1.099,4 22,2 127,1 

Трајни произв.за широку потр. 196,3 4,6 255,2 5,2 130,0 

Нетрајни произв.за широку потр. 1.154,4 26,8 1.195,1 24,1 103,5 

Некласификовано 611,9 14,2 515,4 10,4 84,2 

УКУПНО 4.312,7 100,0 4.949,8 100,0 114,8 
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Графикон 3. Структура извоза АП Војводине 

по економској намени ЕУ
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 Увоз АП Војводине у 2017. години  је повећан по међугодишњој стопи од 19,0% 

у односу на остварен увоз у 2016. години. Уколико посматрамо укупан увоз по 

економској намени производа констатује се највеће повећање енергената и то од 24,5% 

те је и учешће у структури повећано па увоз енергената у 2017. години чини 25,2% (у 

2016. години учешће је 24,1%). Остале групе производа су забележиле нешто мање 

повећање. Увоз трајних производа за широку потрошњу је повећан за 19,6%, али и даље 

ти производе чине тек 1,3% увоза. Интермедијарни производи су забележили раст од 

18,9%, али учешће у структури, такође, није промењено (34,7%). Увоз нетрајних 

производа за широку потрошњу је повећан за 16,4%, док је учешће смањено са 10,1% на 

9,9%. Увоз некласификованих производа је повећан за 16,1%, а учешће је смањено са 

12,5% на 12,2%. Најмање је повећан увоз капитаних производа, од 14,9%, а учешће у 

структури је смањњено са 17,3% на 16,7%. Увоз некласификованих производа је повећан 

за 16,1% а учешће је смањено, са 12,5% на 12,2%.  

  

Табела 4. Структура увоза по економској намени производа 
          *у мил. евра 

У В О З 2016. 
% 

учешћа 
2017. 

% 

учешћа 
индекс 

Енергија 1.079,6 24,1% 1.344,6 25,2% 124,5% 

Интермедијарни производи 1.553,6 34,7% 1.846,9 34,7% 118,9% 

Капитални производи 774,1 17,3% 889,3 16,7% 114,9% 

Трајни произв.за широку потр. 57,8 1,3% 69,1 1,3% 119,6% 

Нетрајни произв.за широку потр. 453,7 10,1% 528,1 9,9% 116,4% 

Некласификовано 557,6 12,5% 647,2 12,2% 116,1% 

УКУПНО 4.476,4 100,0% 5.325,2 100,0% 119,0% 
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Графикон 4. Структура увоза АПВ 

по економској намени ЕУ
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Структура робне размене Региона Војводине са светом 

 

У 2017. години војвођански привредници су остварили најзначајнију робну 

размену са земљама Европске уније (62,9%), потом са осталим земљама (27,5%) и 

најмањи обим робне размене је остварен са земљама ЦЕФТА региона (9,6%). 

 

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

(69,8%), извоз у земље ЦЕФТА региона представља 16,7% извоза, док извоз у остале 

земље представљчини 13,5% војвођанског извоза.  

 

На увозној страни, војвођански привредници су највише увозили из Европске 

уније и тај увоз представља 56,5% укупног увоза. Увоз из осталих земаља представља 

40,5% укупног увоза док увоз из земаља ЦЕФТА региона чини тек 3,0% укупног увоза.  

 

Табела 5. Структура робне размене АП Војводине са светом  
         *у 000 евра 

  
ЕУ 

% 

учешћа 

ЦЕФТА 

регион 

% 

учешћа 

Остале 

земље 

% 

учешћа 

Извоз    3.453.669 69,8     828 175 16,7 667.912 13,5 

Увоз     3.010.923 56,5        159 309 3,0 2.154.960 40,5 

Укупно   6.464.592 62,9 987.484 9,6 2.822.872 27,5 

Салдо  442.746   668.866   -1.487.048 396,1 

% покривености 

увоза извозом 
114,7  519,9  31,0% 
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Графикон 5. Структура извоза Региона Војводине са светом

ЕУ                                   
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ЦЕФТА регион  828,2 
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Графикон 6. Структура увоза Региона Војводине са светом

ЕУ                                     

3,0  млрд.Евра

ЦЕФТА регион     
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Остале земље                

2,2 млрд.Евра

Укупан увоз 

АПВ

5,3 млрд евра



Структура извоза према најзначајнијим земљама 

 

У 2017. години војвођански привредници су извозили производе у 137 земаља. У 

оквиру реализованог укупног извоза, војвођански привредници су највише извезли у СР 

Немачку (13,1%) и једино извоз у ту земљу чини преко 10% укупног извоза док извоз у 

остале појединачне земље учествује са мање од по 10%. Појединачан извоз у остале 

земље које нису приказане у табели, учествује са мање од 2% у укупном извозу. Извоз 

збирно, у првих петнаест земаља чини 81,7% укупног извоза што указује на чињеницу да 

се у велики број земаља остварује вредносно врло мали  извоз.   
 

Табела 6. Структура извоза АП Војводине у 2016. и 2017. години према 

најзначајнијим земљама 
          *у 000 евра 

Ред. 

број 

ЗЕМЉА 

ИЗВОЗА 

У 2016. години 

Вредност 

извоза 

Учешће у 

укупном 

извозу 

ЗЕМЉА 

ИЗВОЗА 

У 2017. години 

Вредност 

извоза 

Учешће у 

укупном 

извозу 

1.    Немачка                     509.029  11,8% Немачка                     650.514 13,1% 

2. Румунија                    487.577  11,3% Б и Х         468.418 9,5% 

3.    Б и Х         434.901  10,1% Румунија                    460.634 9,3% 

4. Италија                     431.027  10,0% Италија                     437.926 8,8% 

5. Руска Федерација            254.252  5,9% Руска Федерација       318.693 6,4% 

6. Мађарска                    246.065 5,7% Мађарска                    297.857 6,0% 

7. Хрватска                    183.485  4,3% Хрватска                    192.075 3,9% 

8. Аустрија                    160.395 3,7% Аустрија                    186.194 3,8% 

9.   Црна Гора         152.812  3,5% Бугарска                    183.961 3,7% 

10. Словенија                   150.028 3,5% Француска                   168.570 3,4% 

11. Бугарска                    145.542 3,4% Црна Гора         166.541 3,4% 

12. Француска                   137.315 3,2% Словенија                   153.913 3,1% 

13.    Македонија        127.476 3,0% Македонија        144.059 2,9% 

14.    Чешка Р.             99.872 2,3% Холандија                   107.297 2,2% 

15. Словачка                    89.851 2,1% Чешка Р.           106.914 2,2% 

 У 2017. години једино је извоз у Румунију забележио смањење у односу на 2016. 

годину док је извоз  у остале приказане земље повећан. Највећи раст извоза је забележен 

у сарадњи са Холандијом (48,9%) и извоз у ту земљу у 2016. години није ни био у првих 

петнаест земаља. Као што се из табеле види, извоз у Немачку, Руску Ф., Мађарску, 

Аустрију, Бугарску и Француску је, у односу на 2016.годину,повећао своје учешће у 

укупном извозу АП Војводине,.док је учешће извоза у остале приказане земље смањено.  
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Структура увоза према најзначајнијим земљама 
 

У 2017. години војвођански привредници су увозили производе из 159 земаља. У 

оквиру реализованог увоза у 2017. години, најзначајнији је увоз из Руске Федерације и 

он сам чини 16,8% укупног увоза АП Војводине (због увоза нафте и гаса). Увоз из 

Немачке чини 12,1% укупног увоза док остале земље, приказане у табеле, учествују са 

мање од 10% у укупном увозу. Појединачан увоз из осталих земаља које нису приказане 

у табели учествује са мање од  2% у укупном увозу АП Војводине.  

Увоз збирно, у првих петнаест земаља, чини 79,6% укупног увоза што указује на 

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

Табела 7. Структура увоза АП Војводине у 2016. и 2017. години 

по најзначајнијим земљама 
          *у 000 евра 

Ред. 

број 

ЗЕМЉА 

УВОЗА 

У 2016. години 

Вредност 

увоза 

Учешће у 

укупном 

увозу 

ЗЕМЉА 

УВОЗА 

У 2017. години 

Вредност 

увоза 

Учешће у 

укупном 

увозу 

1.    Руска Федерација            865.059 19,3%   Руска Федерација            892.471 16,8% 

2. Немачка                     519.082 11,6% Немачка                     645.321 12,1% 

3. Италија                     441.155 9,8% Италија                     501.766 9,4% 

4. Кина                        271.505 6,1% Ирак                        421.377 7,9% 

5. Мађарска                    197.259 4,4% Кина                        294.536 5,5% 

6. Аустрија                    179.347 4,0% Мађарска                    247.254 4,6% 

7. Ирак                        158.998 3,5% Аустрија                    203.645 3,8% 

8. Француска                   138.280 3,1% Румунија                    172.247 3,2% 

9. Румунија                    135.488 3,0% Француска                   148.334 2,8% 

10. Хрватска                    129.517 2,9% Хрватска                    137.030 2,6% 

11. Словенија                   112.632 2,5% Словенија                   122.259 2,3% 

12. Турска                      95.800 2,1% Турска                      119.752 2,2% 

13.    Б и Х         94.374 2,1%   Б и Х        114.699 2,2% 

14. Чешка Република         94.243 2,1% Чешка Република             110.309 2,1% 

15. Пољска                     92.585 2,1% Пољска                     105.313 2,0% 

 

У 2017. години увоз из свих приказаних земаља је у односу на 2016. годину, 

повећан, а највећи раст увоза је забележен у сарадњи са Ираком (165,0%). Као што се из 

табеле види, увоз из Немачке, Ирака, Мађарске, Румуније, Турске и Босне и Херцеговине 

је, у односу на 2016. годину, повећао своје учешће у укупном увозу АП Војводине, док 

је учешће увоза из осталих приказаних земаља смањено. 
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Биланс робне размене АП Војводине  

 

И у 2017. години, робна размена АП Војводине са иностранством је резултирала 

негативним салдом размене, који је забележио вредност од 375,4 милиона евра. У односу 

на 2016. годину, због већег раста увоза од раста извоза, дефицит је више него дуплиран 

односно повећан је по међугодишњој стопи од 129,2% (раст извоза је 14,8% а увоза 19,0%). 

Из истих разлога, покривеност увоза извозом је смањена и то  са 96,3%  пала је на 

93,0%. Дефицит из размене АП Војводине са иностранством представља 8,6% укупног 

дефицита Републике Србије.  

 
Табела 8. Биланс робне размене АП Војводине – према земљама 

              *у 000 евра 

Земља извоза Извоз Увоз Салдо 
Немачка                      650.514  645.321 5.193 

Босна и Херцеговина          468.418  114.699 353.719 

Румунија                     460.634  172.247 288.387 

Италија                      437.926  501.766 -63.840 

Руска Федерација             318.693  892.471 -573.778 

Мађарска                     297.857  247.254 50.603 

Хрватска                     192.075  137.030 55.045 

Аустрија                     186.194  203.645 -17.451 

Бугарска                     183.961  49.515 134.446 

Француска                    168.570  148.334 20.236 

Црна Гора          166.541  7.756 158.785 

Словенија                    153.913  122.259 31.654 

Македонија         144.059  32.786 111.273 

Холандија                    107.297  89.070 18.227 

Чешка Република              106.914  110.309 -3.395 

 

 Као што се из табеле види, у оквиру најзначајнијих петнаест земаља, по вредности 

оствареног извоза, из размене је остварен  дефицит у размени са Руском Федерацијом 

(573,8 мил. евра), Италијом (63,8 мил. евра), Аустријом (17,5 мил. евра) и са Чешком 

Републиком (3,4 мил. евра), док се из размене са осталим земљама бележи суфицит.  

 

Највећи суфицит из размене остварен је са Босном и Херцеговином (353,7 

мил. евра). Највећи дефицит забележен је из размене са Руском Федерацијом (573,8 

мил. евра), и већи је од укупног војвођанског дефицита.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Структура робне размене AП Војводине – према производима 

 

Извозна структура 

 

Структура производа у размени са иностранством је годинама врло слична. 

Наиме, мали број производа има значајније учешћe односно велики је број производа 

који имају учешће испод 1%  како на извозној тако и на увозној страни.  

 

У 2017. години најзначајнији извозни производ јесу сетови проводника за 

паљење са учешћем од 5,6% у укупном извозу и кукуруз који чини 3,9% укупног извоза. 

Извоз осталих лекова за малопродају има појединачно учешће 2,5%, док циркулационе 

пумпе за грејне системе чине 2,1% укупног извоза АП Војводине. Извоз приказаних 

десет производа представља 23,5% укупног извоза. Сви остали извозни производи имају 

мање појединачно учешће. Укупно, само 18 производа има појединачно учешће изнад 

1% у укупном извозу Војводине и они чине 32,2% извоза АП Војводине. 

 
Табела 9. Структура извоза АП Војводине – по производима 

*у 000 евра 

Ред.бр. НАЗИВ ПРОИЗВОДА Вредност % учешћа 

1. Сетови проводника за паљење,ост. сетови за возила   276.211 5,6 

2. Кукуруз,осим семенског                                191.408 3,9 

3. Остали лекови,за малопродају                          125.927 2,5 

4. Циркулационе пумпе за грејне системе и слично         101.544 2,1 

5. Делови и прибор за моторна возила(8701-8705),остало   93.318 1,9 

6. Гасна уља,за остале сврхе,С=<0,001%,без биодизела    88.239 1,8 

7. Полиетилен,густине>=0,94,у примарним облицима  76.467 1,5 

8. Шећер бели,у чврстом стању                           76.084 1,5 

9. Делови за седишта,од осталих материјала               74.356  1,5 

10. Бутумен од нафте                                      61.862 1,2 

Остали производи 3.784.334  76,5 
 



 
Увозна структура 

 

На увозној страни у 2017. години било је 6.257 производа, а само увоз нафте и 

уља од битуменозних минерала има учешће преко 10%  (учешће 15,5% у вредности 

826,5 мил. евра). Гас природни у гасовитом стању чини 7,4% увоза,  неразврстана роба 

по ЦТ–на складиштењу чини 5,8% увоза, увоз неразврстане робе по ЦТ-робе у слободној 

зони представља 2,8% и увоз жице од рафинисаног бакра има учешће од 1,1% у укупном 

увозу. Увоз наведених 5 производа са учешћем већим од 1% чини 32,6% укупног увоза. 

Остали производи који се увозе (67,4% увоза) имају појединачно учешће мање од 1%.   

 
Табела 10. Структура увоза АП Војводине – према производима    

 *у 000 евра 
Ред.бр. НАЗИВ ПРОИЗВОДА Вредност % учешћа 

1.   Нафта и уља од битуменозних минерала,сирова          826.464 15,5 

2. Гас природни у гасовитом стању                       395.361 7,4 

3. Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу          310.761 5,8 

4. Неразврстана роба по ЦТ-роба у слободној зони         148.160 2,8 

5.  Жица од рафинисаног бакра,попречног пресека>6мм  56.764 1,1 

6. Делови изолациони,од пластичне масе                   48.903 0,9 

7. Остали проводници,остали,за напон до 80В              40.360 0,8 

8. Делови за машине из тр. бр. 8501 и 8502,остало        39.476 0,7 

9. Производи остали,од пластичних маса,остало            39.331 0,7 

10.   Аутомобили,дизел,>1500-2500цм3,употребљавани         37.673 0,7 

Остали производи 3.381.939  63,5 
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Структура робне размене АП Војводине према КД секторима и областима 

 

Структура извоза  

 

У структури извоза АП Војводине у 2017. години доминирају производи сектора 

прерађивачка индустрија који чине 83,5% укупног извоза. Учешће сектора трговина на 

велико и мало и поправка моторних возила чини 10,3% укупног извоза, док сектор 

пољопривреде, шумарства и рибарства представља 2,8% извоза АП Војводине. Остали 

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

 
Табела 11. Структура извоза према КД секторима и областима  

        *у 000 евра 
Структура извоза Вредност % учешћа 

Прерађивачка индустрија 4.132.476 83,5 

- Производња прехрамбених производа  

- Производња мотор.возила и приколица 

- Производња произв.од гуме и пластике 

- Производња електричне опреме  

- Производња кокса и деривата нафте  

- Производња хемикалија и хемијских произв                                       

703.361 

488.114 

386.665 

323.049 

318.268 

278.611 

17,0 

11,8 

9,4 

7,8 

7,7 

6,7 

Трговина на велико и мало и поправка  

моторних возила 
511.526 10,3 

- Трговина на велико, осим трговине 

моторним возилима   

- Трговина на мало, осим трговине 

моторним возилима            

- Трговина на велико и мало, и поравка 

моторних возила            

493.789 

 

9.171 

 

8.567 

96,5 

 

1,8 

 

1,7 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 141.037 2,8 

- Пољопривредна производња, лов и 

услужне делатности  

- Шумарство и сеча дрвећа    

- Рибарство и аквакултуре                                      

137.339 

 

2.695 

1.003 

97,4 

 

1,9 

0,7 

Остали КД сектори, области и гране делатности 164.717  3,3 
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Структура увоза према КД секторима, областима 

 

У структури увоза АП Војводине у 2017. години, доминирају производи сектора 

прерађивачка индустрија који чине 63,5% укупног увоза. Учешће сектора трговина на 

велико и мало и поправка моторних возила чини 23,1% укупног увоза, сектор снабдевања 

електричном енергијом, гасом и паром представља 7,4% укупног увоза, док сектор 

пољопривреде, шумарства и рибарства чини 1,8% увооза АП Војводине. Остали сектори 

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

 
Табела 12. Структура увоза према КД секторима и областима  

            *у 000 евра 

Структура увоза Вредност % учешћа 

Прерађивачка индустрија 3.378.971 63,5 

- Производња кокса и деривата нафте  

- Производња мотор.возила и приколица 

- Производња произв.од гуме и пластике 

- Производња прехрамбених производа 

- Производња електричне опреме  

912.558 

345.341 

310.041 

275.720 

255.210 

27,0 

10,2 

9,2 

8,2 

7,6 

Трговина на велико и мало и поправка 

моторних возила 
1.230.801 23,1 

- Трговина на велико, осим трговине моторним 

возилима   

- Трговина на велико и мало, и поравка моторних 

возила            

- Трговина на мало, осим трговине моторним 

возилима            

992.686 

 

142.679 

 

95.437 

80,7 

 

11,6 

 

7,8 

Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром        396.036 7,4 

- Снабдевање електричном енергијом, гасом и 

паром            
396.036 100,0 

Пољопривреда, шумарство и рибарство 97 846 1,8 

- Пољопривредна производња, лов и услужне 

делатности  

- Рибарство и аквакултуре                                      

- Шумарство и сеча дрвећа    

92.264 

 

5.350 

232 

94,3 

 

5,5 

0,2 

Остали КД сектори, области и гране делатности 617.574 11,6 
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10,3%
2,8% 3,3%
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Структура извоза и увоза Војводине - према секторима и одсецима СМТК 

 

 У оквиру извоза Војводине, уочава се да је највећи извоз забележен у сектору  

машина и транспортних уређаја у вредности од 1.216,1 мил. евра и учествује у 

укупном извозу са 26,7%. Извоз сектора хране и живе животиње је реализован у износу 

од 829,9 мил. евра и представља 18,2% укупног војвођанског извоза. Учешће преко 10% 

у укупном војвођанском извозу је забележено у извозу сектора хемијских и сл. 

производа који чини 15,0% (реализован у вредности од 682,9 мил. евра), потом извоз 

сектора израђених производа сврстаних по материјалу представља 13,6% укупног 

извоза. Разни готови производи чине 13,0% укупног извоза. Остали сектори учествују 

са мање од 10% у структури извоза. 

 

 У структури увоза уочава се доминантно учешће сектора минералних горива и 

мазива са уделом од 25,3% у укупном увозу. Сектор машина и транспортних уређаја 

чини 22,4% увоза, док израђени производи учествују са 18,8%. Учешће производа из 

сектора хемијских и сличних производи представља 11,4% увоза. Oстали увозни 

производи разврстани по секторима и одсецима СМТК имају појединачно учешће испод 

10%.   

 
Табела 13. Структура извоза и увоза Војводине 

према секторима и одсецима СМТК 
      *у 000 евра 

Сектори и одсеци СМТК Извоз 

Учешће 

у укупном 

извозу АПВ 
Увоз 

Учешће 

у укупном 

увозу АПВ 

Храна и живе животиње 889.685 18,0% 257.441 4,8% 

Пића и дуван 91.651 1,8% 36.230 0,7% 

Сирове материје, нејестиве 170.698 3,4% 148.049 2,8% 

Минерална горива, мазива и сл. 275.293 5,6% 1 345.772 25,3% 

Животињ.и биљна уља, масти и воск 129.477 2,6% 18.560 0,4% 

Хемијски и сл. производи 736.883 14,9% 593.178 11,1% 

Израђени произ.сврстани по материј 674.993 13,6% 992.306 18,6% 

Машине и транспортни уређаји 1.330.716 26,9% 1.202.146 22,6% 

Разни готови производи 639.770 12,9% 267.278 5,0% 

Производи непоменути у  СМТК 10.589 0,2% 464.231 8,7% 

63,5%

23,1%

7,4%

1,8%
11,6%

Графикон 12. Структура увоза АП Војводине 

према КД секторима у 2017. години

Прерађивачка индустрија

Трговина на велико и мало и 

поправка моторних возила

Снабдевање електричном 

енергијом, гасом и паром       

Пољопривреда, шумарство и 

рибарство



 
 

Структура робне размене АП Војводине – према окрузима  

 
Табела 14. Структура извоза АП Војводине  

          *у 000 евра 

Ред.бр. Назив округа Вредност извоза 
Учешће у 

укупном АПВ 

1.    Јужнобачки управни округ 1.684.102 34,0% 

2.    Сремски управни округ 1.209.676 24,4% 

3.    Јужнобанатски управни округ 603.443 12,2% 

4.    Севернобачки управни округ 491.772 9,9% 

5.    Севернобанатски управни округ 385.465 7,8% 

6. Западнобачки управни округ 287.215 5,8% 

7.    Средњобанатски управни округ 288.079  5,8% 

УКУПНО АП ВОЈВОДИНА 4.949.752 100,0% 

 
Табела 15. Структура увоза АП Војводине  
                                 *у 000 евра 

Ред.бр. Назив округа Вредност увоза 
Учешће у 

укупном АПВ 

1. Јужнобачки управни округ 2.646.680 49,7% 

2. Сремски управни округ 1.124.154 21,1% 

3. Севернобачки управни округ 485.952  9,1% 

4. Јужнобанатски управни округ 376.959 7,1% 

5. Средњебанатски управни округ 255.006 4,8% 

6. Севернобанатски управни округ 232.130  4,4% 

7. Западнобачки управни округ 204.308  3,8% 

УКУПНО АП ВОЈВОДИНА 5.325.189 100,0% 

 

У укупно реализованоj робној размени АП Војводине са иностранством у 2017. 

години доминира робна размена Јужнобачког управног округа. Наиме, привредници 

наведеног округа су извезли преко 1/3 (34,0%) укупног војвођанског извоза. 

Истовремено, увоз привредника наведеног округа представља скоро 1/2  (49,7%) укупног 

војвођанског увоза. У оквиру округа најзначајнију робну размену реализују привредници 

из општине Нови Сад, који чини 63,3% извоза округа односно 86,3% увоза округа.  

18,0%
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Графикон 13. Извоз и увоз АП Војводине према секторима и одсецима 

СМТК

Учешће у ук.извозу АП Војводине Учешће у ук.увозу АП Војводине



Привредници из општине Бачка Паланка учествује у извозу округа са 14,5%, док у увозу 

чине 5,8%.  

 

 Привредници Сремског управног округа такође остварују значајну 

спољнотрговинску размену и учествују са скоро ¼ (24,4%) у извозу АП Војводине, а 

преко 1/5 (21,1%) у увозу АП Војводине. У оквиру наведеног округа, највише учествују 

у извозу привредници из општина Инђија (28,2%) и Стара Пазова (21,9%), као и у увозу 

(Стара Пазова 28,0% и Инђија 23,2%).  

 

На извозној страни истичу се и  привредници Јужнобанатског управног округа, са 

учешћем у укупном извозу преко 10% (12,2%) што је остварено захваљујући извозу 

привредника општина Панчево (43,0%) и Вршац (42,3%). Остали окрузи појединачно 

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

 

На увозној страни привредници из свих осталих округа, (сем наведених 

Јужнобачког и Сремског управног округа) имају појединачно учешће испод 10% у  

укупном увозу АП Војводине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Р Е З И М Е  

 

1. У 2017. години остварени резултати робне размене АП Војводине су премашили 

вредности свих параметара робне размене реализованих у 2016. години. Међутим, 

због већег раста увоза од раста извоза, дефицит из сарадње је више него дуплиран, 

али и учешће у укупном дефициту Републике Србије је повећано.  

 

2. Укупна робна размена АП Војводине са иностранством је повећана по 

међугодишњој стопи од 16,9% и остварена је у износу од 10,2 млрд. евра. 
 

3. Извоз је забележио раст по међугодишњој стопи од 14,8%  и остварен је у 

вредности 4,9 млрд. евра. Истовремено, увоз је забележио повећање по 

међугодишњој стопи од 19,0% и реализован је у вредности 5,3 млрд. евра. 

 

4. И у 2017. години из размене се бележи дефицит на нашој страни који је, због 

знатно већег раста увоза од раста извоза, повећан по међугодишњој стопи од  

129,2% у односу на дефицит забележен 2016. године.  
  

5. Традиционално робна размена АП Војводине представља око трећине размене 

Републике Србије. У 2017. години извоз АП Војводине чини 32,9% извоза Р. 

Србије, увоз 27,4% увоза, док војвођански дефицит представља 8,6% укупног 

републичког дефицита.      
 

6. У структури робне размене АП Војводине доминантно место заузима сарадња са 

земљама Европске уније. Наиме, извоз у земље ЕУ чини 69,8%, док а увоз из 

земаља ЕУ представља 56,5% војвођанског увоза. Са земљама ЕУ се остварује 

62,9% укупне спољнотрговинске размене. Робна размена са земљама ЦЕФТА 

региона представља 9,6% укупне спољнотрговинске размене АП Војводине, а 

размена са осталим земљама чини 27,5% укупне размене.  

 

7. Војвођански привредници сарађују са преко 130 земаља у извозу односно преко 

150 земаља у увозу. Међутим, на страни извоза, само извоз у Немачку  чини преко 

10% укупног извоза (13,1%). На увозној страни. једино увоз из Руске Федерације 

и Немачке има појединачно учешће преко 10%.  Сарадња, како извоза тако и 

увоза,  са великим бројем земаља се остварује у веома ниским вредностима.   
 

8. Иако се из укупне спољнотрговинске размене бележи дефицит, са појединим 

земљама се остварује позитиван салдо. Највећи суфицит се бележи из сарадње са 

Босном и Херцеговином и са земљама из окружења (Румунијом, Црном Гором, 

Бугарском, Македонијом, Мађарском, Хрватском), али и са Словенијом, 

Француском, Холандијом и Немачком. Међутим, дефицит забележен из сарадње 

са Руском Федерацијом је већи од укупног војвођанског дефицита.  

 

9. И извоз и увоз производа АП Војводине су уситњени, те је на извозној страни 

заступљено 4.707 производа, а на увозној 6.257 производа. Само осамнаест 

производа има учешће преко 1% у укупном извозу, док на увозној страни само 

пет производа. Производи који појединачно учествују са мање од 1,0% у укупном 

извозу чине 67,9% вредности извоза односно на страни увоза производи који 

имају појединачно учешће мање од 1,0% чине 67,5% укупног увоза.   
 

 



10. У структури робне размене према секторима класификације делатности уочава се 

највеће учешће истих сектора на страни извоза као на страни увоза. У том смислу, 

учешће прерађивачке индустрије у извозу јесте 83,5%, а у увозу 63,5%.  Сектор 

трговине на велико и мало и поправка моторних возила на страни извоза учествује 

са 10,3%, а на страни увоза са 23,1%. Сектор пољопривреде, шумарства и 

рибарства има удео у укупном извозу од 2,8%, а у укупном увозу од 1,8%. Сектор 

снабдевања електричном енергијом, гасом и паром у укупном увозу чини 7,4% 

док на страни извоза има учешће од 0,03%. 
 

11. У робној размени АП Војводине са иностранством највише учествују 

привредници Јужнобачког и Сремског управног округа. Наиме, извоз 

Јужнобачког округа чини 34,0%, док извоз Сремског округа представља 24,4% 

укупног извоза. У оквиру наведених округа највише су извозили привредници из 

Новог Сада и Бачке Паланке, односно из Инђије и Старе Пазове. На увозној 

страни такође су највише увозили привредници из Јужнобачког (49,7%) и 

Сремског управног округа (21,1%). У оквиру наведених округа привредници из 

Новог Сада су реализовали најзначајнији увоз, док у Сремском управном округу 

доминантно место заузима увоз привредника Старе Пазове.  
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