
 

АСНС 

ЕКОНОМСКА КРЕТАЊА У 2020. ГОДИНИ 

 

 Демографска кретања     

Србија има 6.926.705 становника. Жене чине 51%. У овој години рођено је 51.753 

деце, а умрло је 86.978 становника па је стопа депопулације -2,5%. У односу на 

2019. годину број становника мањи је за 18.530, а у односу на 2012. годину око 

240.000. Карактеристично је да се број становника више смањује у јужном делу 

Србије као последица великог исељавања. 

 БДП 

Бруто домаћи производ у првом кварталу 2020. године растао је по стопи од 5 %.  

Са почетком и првом фазом пандемије у другом кварталу имао је пад од 6,4%, (у 

односу на  II квартал 2019. године), а десезониран пад БДП-а износио је 9,2%.  

У  трећем кварталу пад БДП-а износио је 1,4 %, а десезонирани раст износио је 

номинално 7,4%, што је резултат релативне нормализације економских кретања. 

Посматрано по делатностима, и поред пуне сезоне, највећи пад забележен је код 

грађевинарства за 18%, код трговине, и услужних делатности пад је био  7,9%, а 

раст је остварен у индустрији за 3,2% и информисању и комуникацијама за 6%. 

Ако посматрамо како се употребио и трошио БДП, у другом кварталу као резултат 

неизвесности изазване почетком пандемије драматичног смањења свих видова 

потрошње (домаћинстава су смањила порошњу за 8%, инвестиције у основна 

средстава за 11,9 %, увоз роба и услуга за 19,3%). Порасла је само државна 

потрошња која је, због трошкова пандемије, повећана за 9%.  У трећем кварталу 

дошло је до релативне нормализације као резултат попуштања епидемиолошких 

мера и успостављања економских активности. Сви видови трошења су смањени у 

односу на прошлу годину укључујући и финалну потрошњу државе, и то за 1%, 



потрошња домаћинстава мања је за 0,9%, бруто инвестиције у основна средства за 

5,5%, извоз роба и услуга за 8,5% и извоз 2,7%. 

Резултати из трећег квартала и релативна стабилност економског система давали су 

основ за прогнозу да ће БДП укупно пасти за 1,5% у 2020. години, али после 

катастрофалног удара COVID-а у четвртом кварталу, и поред упорног одлагања 

доношења рестриктивнијих мера, основано је очекивати да се ова процена 

ревидира навише између 0,5 и 1%.  

Реална економија 

Индустрија 

И поред великих осцилација и пада од 6,5% у периоду јануар-април индустријска 

производња у овој години (јануар-октобар ) већа је за 0,3%. На оваква кретања 

пресудно је утацала производња струје и прерађивачка индустрија која од средине 

године бележи перманентан раст производње (септембар раст од 4,1%). 

Динамика производње прерађивачке индустрије пресудна је за кретања у укупној 

индустријској производњи па је поновни пад од 0,9% у октобру условио да је у 

периоду јануар-октобар 2020. године производња прерађивачке индустрије мања за 

0,9% у односу на прошлу годину. Забрињава пад производње у областима које су у 

првом удару пандемије задржале раст (хемијска и фармацеутска индустрија, дуван 

и нафта) где је у октобру остварен пад производње за 4,6%.   

Позитивно  је што су производња електричне опреме, прехрамбена индустрија, 

производња гуме и пластике, производња металних производа и производња 

намештаја оствариле раст од 3,5%. 

Производњаа електропривреде у истом периоду повећана је за 0,5%, а у рударству 

за 2,6%. 

По месецима: у јануару забележен је пад од 6,5%, фебруару од 0,8%, а у марту је 

остварен раст од 2,2%, пре свега као резултат велике производње у енергетици што 

је резултирало растом од 18.5 % и рударству од 6,6%. У априлу је забележен пад од 

21,8%, а затим се индустријска производња постепено стабилизује, у мају пад је 

8,9%, у јуну 0,1 %, да би у јулу био остварен раст за 2,3%, а у августу за 4,2%, а у 

септембру за 4,6%. У октобру је индустријаска производња повећана за 1,9%, пре 

свега као резултат повећања производње електропривреде од 19,9%.  



По секторима производња је, у односу на 2019. годину:  у енергетици  порасла за 

1,7%;  производња трајних потрошних добрара, после пада од 61,3% у априлу, 

опоравила се већ у мају, да би у јуну производња била већа за 16,9%; у јулу за 

28,4%; а у августу за 14,3%, укупно је за 0,7 већа у односу на прошлу годину, док је 

производња капиталних производа смањена за 8,2%. 

Грађевинарство 

Вредност изведених радова грађевинских фирми из Србије већа је за 8,7% у односу 

на исти период прошле године. Такође, повећан је и број радника на градилиштима 

за 2%, часови рада за 3%, број завршених станова за 67,7%, површина за 57,7%, 

вредност изведених радова у иностранству за 24,7%. Међутим, број издатих 

дозвола мањи је за 4,5%, а вредност нових уговорених радова мања је за 67,2% што 

јасно указује на очекивану велику кризу наших  грађевинских фирми у наредној 

години, и то  упркос великим инфраструктурним радовима који се изводе. 

Неопходно је да се знатно повећа  учешће домаћих грађевинских фирми на 

државним пројектима. 

Трговина 

Спољна трговина 

Укупна спољнотрговинска размена износи 28 милијарди долара, што је пад за 

7,8%. 

Извезено је робе  за 11,86 милијарди долара, мање за 8,4 % , увезено робе у 

вредности од 16,1 милијарду долара, мање за 7,4%. Остварен је дефицит од 4,279 

милијарди, што представља смањење од 4,3%. Покривеност увоза извозом износи 

73,5%. 

Највише смо извезли производе електричне опреме, пољопривредне производе, 

производе гуме и пластике, моторна возила, и производе основних метала.  

Највише смо увозили машине и опрему, хемикалије и хемијске производе, основне 

метале, електричну опрему и рачунаре. 

Највећи извоз је у Немачку, Бих, Румунију, Италију и Мађарску, а највише је 

увезено из Немачке, Кине, Италије, Турске.  

Пад извоза остварен је у готово свим областима, и то: пољопривреда за 7,4%, 

прерађивачка индустрија за 3,5%, електрична енергија и гас за 31,9%.  Једини раст 



у извозу остварен је код стручне, научне, иновационе и техничке делатности и то 

68, 9%. 

Дефицит платног биланса износио је у периоду јануар-септембар 2020. године 1,7 

милијарди евра што је за 15,4% или 300 милиона евра мање него у 2019. години. 

 

Унутрашња трговина  

Промет у трговини на мало порастао је за 4,6% и то у продаји хране, пића и дувана 

за 7,3%,  код непрехрамбених производа за 9,7%, а смањена је продаја горива за 

12%. 

Откуп пољопривредних производа повећан је за 2%, и то: жита за 3,8%, 

индустријског биља за 18%, воћа и грожђа  за 14,3%, стоке за 4,3%, млека и 

млечних производа за 2%. Највећи пад остварен је код крмног биља за 57,8%.   

 Угоститељство и туризам 

Промет у угоститељству смањен је 23,7%, пре свега као резултат великог пада у 

периоду март-мај од  35%. Број долазака туриста смањен је за 50%, а број ноћења 

за 38,7%. Највеће смањење броја туриста било је у великим градовима за 72,6%, а 

најмање у бањама за 24,5% и планинским центрима за 26,3%. Пораст домаћих 

туриста од 19,4% није могао да надокнади смањење броја страних туриста од 

84,1%. 

Саобраћај 

Обим путничког саобраћаја мањи је за 31,1%, а број путника опао је за 42,2%. 

Железнички саобраћај смањен је за 46,4%, друмски за 43,1%, а авио саобраћај за 

60%. 

Градски саобраћај смањен је за 33,2%, и то: трамвајски за 33,8%, аутобуски за 

33,2% и тролејбуски за 32,8%. 

Код теретног саобраћаја физички обим је мањи за 0,5%, али је количина превезене 

робе повећана за 1,1%. Превоз робе смањен је у железничком саобраћају за 7,3%, 

пловном за 26,7% и ваздушном  за 30%, а повећан је у друмском саобраћају за 6,2% 

и цевоводном  за 12,4%.  

Укупна количина претовареног терета опала је за 10%. 



Финансијске трансакције 

Укупни нето прилив износио је 2,3 милијарде евра.  

Прилив директних  страних инвестиција износио  је  1,7 милијарди евра ( за 856,6 

милина евра, 33%, мање него предходне године). Прилив по основу нерезидента у 

Србији износи 1,8 милијарди евра ( смањење за 991 милион евра или 35,6%).  

Значајно су повећане су портфолио инвестиције (иневстиције које нису обухваћене 

страним директним инвестицијама) и то за 1,1 милијарду евра и износе 1,3 

милијарди евра. 

Забележен је и значајан одлив средстава. Домаће банке су повећале депозите у 

иностранству за 538 милиона евра. Повећане су и нето кредитне обавезе банака за 

590,6 милиона евра и предузећа за 283,4 милиона евра. 

Нето кредитне обавезе државе смањене су за 116,9 милона евра. 

Новчана средства 

Сви основни монетарни показатељи повећани су у овој години и то: новчана маса 

М1-количина новца у оптицају (готов и депозитни новац)  повећана је са 668.540 

мил. динара у јануару на 1.113.467 мил. динара у августу, од тога  готов новац у 

оптицају са 198.260 мил. динара  на 244.613 мил.динара; М2 – ликвидна средства 

(средства која немају трансакциону функцију, али се у било ком тренутку могу 

претворити и ставити у прометну функцију), односно квази новац (М1 плус 

краткорочни депозити и штедни депозити) увећан је са 1.151.052 мил. динара на 

1.415.026 мил. динара и М3- укупна ликвидна средства (М2 плус дугорочни 

депозити, средства резерви, покриће акредитива и др.) са 2.788.827 мил. динара на 

3.133.275 мил. динара. 

Девизне резерве НБС смањене су са 13,694 на 13,369 милијарди евра (за 325 

милиона евра), а девизне резерве банака повећане са 1,24 на 1,730 милијарди евра. 

Динарски кредити су повећани са 2.393.250 мил. динара на 2.603.421 мил. динара, а 

девизни са 76.496 мил. динара на 77.976 мил. динара. 

Повећање свих монетарних агрегата, пре свега М1- новчана маса није угрозило 

монетарну стабилност, курс динара је остао стабилан, а инфлација је била 1,9%. 

Раст М2-ликвидна средства-квази новац указује на опрезност економије и грађања 

и преферирање улагања у краткорочне пласмане и штедњу у односу на капитална 

улагања предузећа и улагања у трајна добра грађана. Пораст агрегата М3-укупна 



ликвидна средства и кредитних средстава  указује да, и поред потупне економске и 

сваке друге неизвесности, није озбиљније нарушено поверење у будућа економска 

кретања, монетарни систем и потенцијал економије и државе да алиментира 

преузете обавезе. 

Запосленост 

У августу 2020. број запослених у РС износио је 2,219 милиона и већи је за 1,8% у 

односу на прошлу годину. Од тога 1,762 запослено је у правним лицима, а 

предузетника и њихових радника има  392 хиљаде.  

У пољопривреди је запослено 31.000, у рударству 29.000, у прерађивачкој 

индустрији 47.000, у снабдевању електричном енергијом и гасом 25.000, 

грађевинарству 118.000, трговини 352.000, саобраћају 103.200, услуге смештаја и 

исхране 87.000, финансијска делатност и осигурање 44.000, образовању 143.000, 

здравству 156.000. 

 Зараде 

Просечна  зарада у септембру 2020. године износила је 82.515 динара, а просечна  

зарада после плаћених пореза и доприноса износила је 59.698 динара и већа је за 

1.185 динарау односу на августовску. 

Медијална зарада (зарада коју прима половина запослених), износила је 45.817 

динара и била је већа за свега 81 динар у односу на август. Медијална зарада је 

мања за 13.881 динар (23%) од просечне зараде и преставља најреалнији показатељ 

о висини и куповној моћи зарада и стандарду запослених . 

Просечна зарада, у односу на исти период прошле године номинално је већа за 

9,4%, а реално је већа за 7,7%.  

Просечна зарада у правним лицима износила је 63.781 динар, а код предузетника 

била је готово дупло мања (за 32.021 динар) и износила је 31.760 динара. 

Просечна зарада запослених у радном односу била је 59.412 динара, а запослени 

ван радног односа примили су 37.509 динара или  40% мање од запослених у 

радном односу. 

Запослени у јавном сектору примили су просечно 67.443 динара, 12 % више од 

просека или 45 % више од медијалне зараде. Просечна зарада запослених у 

државним јавним предузећима била је 79.663 динара и повећана је за 11,2%, зарада 

у локалним јавним предузећима била је 58.959 динара и увећана је за 7,1%. 



Просечна зарада у републичкој администрацији износила је 73.054 динара и 

увећана је за 9,6%, у администрацији Војводине просечна зарада износила је 74.538 

динара уз повећање од 11,6%, а просек администрације локалне самоуправе био је 

56.355 динара са повећањем од 9,5%.  

Плата у здравству и социјалној заштити износила је 66.521 динара и повећана је 

17,3%, а у образовању и култури 62.814 динара, повећање од 9,2%. 

Највећу зараду остварили су запослени у рачунарском програмирању и 

косултантским услугама 160.000 динара, у ваздушном саобраћају 152.234 динара, у 

дуванској индустрији 128.753 динара, у финансијама 110.396, нафта и гас 100.809 

динара.  

Најмању зараду имали су запослени у личним услужним делатностима 34.886 

динара, туристичким агенцијама 35.036 динара, преради дрвета 36.044 динара, 

поправци рачунара и предмета за личну употребу 37.804 динара и производњи 

одевних предмета 38.887 динара. 

Минималну зараду од 30.367 динара примало је око 350.000 радника. 

Највећа просечна зарада је у Београду и то 73.271 динара и повећана је за 8,9%.  

Просечна зарада у Војводини повећана је за 10,2% и износи 56.372 динара (Нови 

Сад 66.961 - повећање за 11,3%). У Шумадији и Западној Србији просечна зарада 

износи 50.467 уз повећање од 9,2% ( Крагујевац 56.405 динара - повећање 9,0%, 

Ужице 56.084 - повећање 8,9%), а у Јужној и Источној Србији просечна зарада 

износила је 52.224 динара са повећањем од 9,4%  (Бор 69.543 динара - повећање од 

13,2%, Лесковац 46.921 динара - повећање 8,5%). 

У поређењу са септембром прошле године зараде су номинално порасле за 10,9%, а 

реално за 8,9%, а у јавном сектору за 13% (здравство 21,8%). 

Маса средстава за зараде повећана је за 17,5%. 

Цене 

Потрошачке цене, најважнија категорија цена која утиче на живот и стандард 

грађана, у новембру 2020. године биле су више за 1,7% у односу на прошлу годину, 

а од почетка ове године порасле су за 1,2%. Исти индекс раста даје и 

хармонизовани индекс израчунат по методологији и стандардима ЕУ. Цене су 

највише расле у јануару, фебруару за 2,3%,  јулу за 2,2%,  најмање у мају за 1,1% и 

априлу за 1,2%, док почев од августа расту уједначено, око 1,8%. 



Цене робе порасле су за 0,6%, а значајније су порасле цене услуга за 2,8%. 

Највише су порасле цене дувана за 7%, новина и часописа 7,4%, информатичке 

опреме 6,0% и, што је посебно важно, медицинских услуга за 5,7%. 

Од трошкова  који навише утичу на буџет грађана највише су скочиле цене хране 

за 2,3% и то: уље за 13,4%, воће 4,7%, поврће 2,4%, млеко , сир и јаја 2,1%, хлеб 

1,6% и месо 1%.  

При томе висина цена варирала је од града до града, а постoјала је велика разлика 

између цена у продавницама и цена на пијаци, као и највиших и најнижих цена.  

 Цене  поврћа највеће су у Београду, а најниже у Сремској Митровици, Крагујевцу, 

Нишу  и Лесковцу. Цене меса највише су у Крагујевцу, а најниже у Врању и 

Ужицу. 

Као илустрација, најчешћа цена у Београду била је : парадаjза и паприке 150 

динара, у Крагујевцу, Ужицу и Сремској Митриовици 80 динара ( разлика 70 

динара); шаргарепе 80 динара, у Кагујевцу, Нишу, Зрењанину 50 динара (разлика 

30 динара); крушке 150 динара, у Краљеву 80 динара , у Сремској Митровици 70 

динара ( дупла разлика); грожђе 200 динара, у Сремској Митровици 70 , у Врању 80 

динара ( разлика  130 динара); поморанџе  280 динара , у Крагујевцу 180 динара; 

банане 110 динара, у Ваљеву и  Ужицу 90 динара; јабуке 100, у Сремској 

Митровици и Крагујевцу  50 динара.  

Цене пољопривредних производа у Београду су по правилу знатно скупље на 

пијаци у односу на продавнице због утицаја великих хипермаркета, док су цене на 

пијаци и у  малим продавницама уједначене. У осталим градовима цене 

пољопривредних производа у продавницама и на пијацама у основи су уједначене, 

осим цена агрума који су знатно скупљи на пијацама. 

Када је реч о распону цена за исту робу оне варирају од града до града и производа 

али, у основи, се распон између највише и најниже цене истог производа креће око 

50%. 

Цене одеће и обуће су на прошлогодишњем нивоу. 

 Цене становања и гаса веће су за 0,6%, али су значајније порасле цене одношења 

смећа за 7,0%, као и цене матeријала  за одржавања и поправке стана за 4,7% и цене 

услуга поправке стана за 3,8%.  Порасла је и цена снабдевања водом за 2,6%. Цена 

струје је на прошлогодишњем нивоу. 



Цене хране и пића у ресторанима порасле су за 3%, цене ресторана и хотела веће су 

за 2%. 

Цене образовања веће су за 0,6%, а цене књига за 2,8%. 

Цене у здравству повећане су за  1,4%. Цена здравствених услуга повећана је за 

2,7%, од тога медицинске услуге за 5,7%, а стоматолошке за 1,5%, а цена лекова за 

0,9%. 

 Потрошачка корпа 

Статистику потрошачке корпе воде РЗС и Министарство трговине према ЕУ 

стандарду па је број артикала коју обухвата увећан са 39 на 63, а код просечне  

потрошачке корпе са 49 на 75 артикала.  

Просечна цена просечне потрошачке корпе износила је у 2020. години 73.188 

динара и било је потребно 1,23 просечних зарада да би се купила. Просечна цена 

минималне потрошачке корпе износила је 37.846 динара динара и за њену 

куповину просечно се трошило 0,64 просечне зараде. 

У септембру 2020. године просечна корпа износила је 73.337 динара, а минимална 

37.741 динар. За куповину просечне потрошачке корпе било је потрбно 1,23 зараде. 

Највећа покривеност просечне потрошачке корпе просечном зарадом била је у 

фебруару и августу 1,26, а најмања у јануару и марту када је за потрошачку корпу 

било потребна 1,22 просечна зарада. 

Од јануара до септембра 2020. године вредност просечне потрошачке корпе 

увећана је за 1,3%, а вредност минималне потрошачке корпе увећана  је за 0,7%. 

 Инфлација 

Од јануара 2017. године Народна банка циља годишњу инфлацију од 3% са 

одступањима од 1,5% наниже или навише. 

Инфлација се у овој години креће у пројектованим границама и износи 1,8%. У 

првој половини године била је око 1,5%, у јуну је на циљном нивоу и тај тренд се 

наставља са мањим растом у октобру и тенденцијом да у овим оквирима остане и 

до краја године. 

У односу на земље Европске уније Србија има мању инфлацију од четири земље, и 

то: Румуније (2,1%), Чешке (3,3%), Мађарске (3,4%) и Пољске (3,8%). 



Према пројекцији Народне банке у 2021. године инфлација ће бити на приближно 

истом нивоу и то испод 2%. Сличне су и прогнозе финасијског сектора и привреде 

који очекују инфлацију у 2021 години између 1,9 и 2%. 

 Стандард  

Просечна зарада  

Просечна зарада за период  јануар- септембар 2020. године износила је 59.289 

динара и већа је за 5.092 динара или 9,4% у односу на исти период 2019.године 

(54.192 динара). 

Потрошачка корпа 

Куповна моћ мерена просечном потрошачком корпом  у 2020. години повећана је у  

односу на исти период 2019. године. 

Просечна цена просечне потрошачке корпе у 2019. години износила је  71.349 

динара, а у 2020. години 73.188 динара и  већа је за 1.839 динара или за 2,6%.                           

За куповину једне просечне  потрошачке корпе у 2019. години било је потребно 

1,31 просечне зараде (недостајало је 17.157 динара), а у 2020 години 1,23 просечне 

зараде ( недостаје 13.899 динара).   

Цена  минималне потрошачке корпе у 2019. години била је 37.073 динара, а у 2020. 

години 37.846 динара и већа је за 773  динара или 2,1%. За куповину једне 

минималне корпе у 2019. години било је потребно 0,68  једне просечне зараде 

(после куповине минималне потрошачке корпе остајало је 17.119 динара), а у 2020. 

години 0,64 просечне зараде (остаје 21.443 динара).     

Мерено критеријумом потрошачке корпе за просечну зараду у 2020. години може 

да се купи више за једну четвртину минималне корпе (25%), а  да би се купила 

просечна потрошачка корпа у 2020. години  потребно је да се на просечну зараду 

дода 3.258 динара (19%) мање пара него у 2019. години. 

Однос плате и цена   

Просечна зарада порасла је за 9,4% у односу на исти период 2019. године, а 

потрошачке цене за  1,2 %.  Инфлација износи 1,8% па би куповна моћ у 2020. 

години просечно била номинално повећана за око 7%, а реално за око 6%. 



Ако узмемо као критеријум висину просечне зараде и цене основних 

пољопривредних производа (кромпир, пасуљ, лук, купус, парадајз, паприка, јабуке,  

поморанџе, сир, јаја, месо) најбоље се живи у Новом Саду, па Београду, затим 

Нишу, Крагујевцу, Врању, Ужицу, Суботици и Новом Пазару у коме је убедљиво  

најмања куповна моћ.      

Ребаланс буџета 

После ребаланса у априлу 2020. године извршен је нови ребаланс буџета којим су 

предвиђени укупни приходи од 1.291.355 милијарди динара што је за 23,166 

милијарди мање од првобитно планираних прихода. Најзначајније смањење 

прихода је код пореза условљених потрошњом, ПДВ-а (6%) и акциза (3,6%).  Код 

прихода највише се очекује од пореза на добит предузећа  (повећање за 8,7%) и 

добити јавних предузећа и агенција (3,2%). 

Планирани расходи износе 1.774.411 милијарди динара и већи су за 439.730 

милиона динара у односу на првобитно планиране расходе. Највеће повећање 

планирано је Организацијама социјалног осигурања за 341.627 милиона динара  

што је за 154.995 милиона више у односу на првобитно планирана средства. 

Највише је планирано за Фонд здравства и то за нове капаците, опрему, лекове, и 

повећане зараде у здравству. Овим повећањем требало би да се компензира смањен 

прилив средстава из доприноса (одложено плаћање одлуком Владе). 

Велико повећање средстава је и за субвенције (исплата минималца) које су 

повећане за 182.328 милиона динара или 190,3%.  

Ребалансом буџета предвиђен је дефицит од 483.057 милиона динара што 

представља 8,8% БДП- а уместо планираних 0,3%. Ово је најбољи показатељ 

колико је КОВИД разорно деловао на јавне финасије, пре свега, због успоравања 

привреде, трошкова сузбијања епидемије и лечења становништва и трошкова  

субвенција која се дају предузећима како би се санирале последице на ликвидност 

и одржавање постојећег нивоа запослености. 

Економска кретања у ЕУ 

Економски пад у економијама земаља ЕУ у 2020. години износиће 7,8%.  Дефицит 

је са 0,3% у 2019. години повећан на 8,8%. Јавни дуг ће у 2020. години достићи 

101,7% БДП-а, а инфлација 0,7%. 

За 2021. годину предвиђа се економски раст од 4,1% ( Европска централна банка 

предвиђа раст од 3%), дефицит од 6,4%, јавни дуг од 102,3% и инфлација од 1,3%. 



Враћање на економски ниво пре пандемије очекује се , у најбољем случају , тек у 

2022. години. 

                                              Прогноза за 2021. годину 

Предвиђања  економских кретања у 2021. годни су у исто време, ма како то 

противречно изгледало, и врло неизвесна и крајње једноставна. Све зависи од 

COVIDA и начина на који ће држава реаговати на нове кризне ситуације све до 

времена озбиљне имунизације становништва што се по свему, неће догодити у 

2021. години.  По нашем мишљењу, назирање друштвене и економске 

нормализације  биће  могуће , у најбољем сценарију, при  крају наредне године. 

Због тога, сва предвиђања, ма како били референтни извори, имају, у најбољем 

случају,  значај прогнозе. 

ЕУ Комисија прогнозира да ће економски раст у Србији  у 2021. години износити 

4,8% и бити заснован на инвестицијама и личној потрошњи. Процењују да ће  

дефицит бити око 3%,  пре свега као резултат предвиђеног економског опоравка, 

даљег укидања мера ограничења и повећања прихода од пореза. Предвиђа се и 

даљи пораст спољњег дуга за 10%, али и смањење јавног дуга за 1% , на 60,1% 

БДП-а. 

Европска банка за обнову и развој процењује да ће после пада од 3,5% у овој 

години раст БДП-а у 2021. изности 3%, а Светска банка  процењује раст БДП-а на 

2,9%. 

Фискални савет прогнозира , под одређеним условима , могући економски раст од 

3-4%, што би као резултат имало враћање економије на стање пре пандемије. 

Влада предвиђа економски раст од 6% заснован пре свега на инфраструктурним 

пројектима и инвестицијама у здравство, као и повећаној потрошњи с обзиром на 

обећани раст плата и зарада  за око 11%. Јавни дуг би требало да се смањи за 2,8 % 

и да буде на нивоу 58,7% БДП-а. 

Све наведене процене заснивају се, поред осталог, на базичној претпоставци  о 

стављању под контролу епидемије COVID-a, односно на даљем ублажавању 

рестриктивних мера и оправку, пре свега економија земаља ЕУ, од којих наша 

привреда пресудно зависи. 

И поред најбољих жеља да се прогнозе, пре свега Владе, остваре наша процена није  

толико оптимистична. Пре свега, у најбољем случају,  ситуација са COVIDOM   

остаће, у просеку,  на постојећем нивоу са мањим осцилацијама, али до краја 



године неће бити озбиљнијег стављања COVID-a под контролу од већег значаја и 

утицаја на економска кретања. Значајнија имунизација, без које нема ни говора на 

враћање у пређашње стање,  биће могућа тек крајем 2021. године са почетним 

ефектима тек у 2022. години. То значи да ће 2021. година, у основи, бити реприза 

четвртог квартала ове године са: великим буџетским расходима,  пре свега због 

набавке лекова и другог медицинског материјала, трошкова лечења и исплате 

боловања; умереног мањег  раста производње; даље стагнације потрошње грађана и 

поред озбиљног најављеног повећања зарада и пензија, а повећане државне 

потрошње; мањег оживљавања инестиционе активности; монетарне  стабилности 

са стабилним курсом динара и инфлацијом од око 1,9%;  пренапрегнуте фискалне 

стабилности и поред увођења низа нових намета кроз парафискалитете, повећања 

цене струје и бензина (која по дефиницији изазивају ланчана поскупљења 

практично свих производа и повећан ПДВ) , тв претплате и др. Посебан проблем 

настаће већ почетком 2021. године када престају субвенције и мораторијум на 

отплату дугова.  Последице COVID-a  показаће се у својој пуној реалности.  

Очекује нас епидемија неликвидности  предузећа и отпуштање радника, ако не 

уследе нове економске мере, али то би значило нову социјализацију трошкова и, 

ако се понови досадашња пракса,  арбитрарну подршку једном сектору на рачун 

другог. Дирљива је брига државе за кафиће  и клубове уз потпуно игнорисање 

малих предузећа из производног сектора и пољопривреде, од које , у суштини и 

пресудно зависи раст БДП-а у 2021. години и само изузетно родна година може да 

значајније утиче на целокупна економска кретања и раст БДП-а. Посебан проблем 

представљаће економско окружење у коме послујемо и значајно успоравање 

европске економије у 2021. години што може , са обзиром на нашу зависност, 

пресудно да утиче на економски раст и посебно на раст нових инвестиција.  

Велики инфраструктурни радови, прерађивачка привреда која је најмање погођена  

COVID кризом , производња струје и руда и извоз интелектуалних производа, пре 

свега у области ИТ-а уз родну годину и, колико је то могуће без вакцинације , 

планска контрола  COVID кризе омогућла би, по нашем мишљењу, заустављање 

даљег пада економске активности и БДП-а, постепено оправљање економије на 

нивоу од око 3%, раст БДП-а између 2,5 и 3,5%,  умерено оживљавање  

инвестиционе активности ( ове године пад инвестиционих кредита за 47%) и што је 

за нас и најважније мало бољи живот грађана кроз номинални раст стандарда од 

око 2%. 

                                                         Сажетак 



Србија има 6.926.705 становника. Према подацима РЗС до септембра ове године 

рођено је 51.753 деце, а умрло 86.978 становника па се број становника Србије у 

односу на 2019. годину смањио за 18.500, а у односу на 2012. годину за 240.000. 

Ова година започела је атипично високим растом БДП-а од 5,1% и обећавала 

спектакуларан економски раст са свим позитивним последицама које из тога 

произилазе, али је нагла епидемија COVID-a (минорна у поређењу са садашњим 

бројкама) довела до закључавања и великог пада БДП-а за 6,4%. У трећем 

кварталу, са попуштањем мера, дошло је до делимичног опоравка економије и 

раста од 1,4%. 

Ако посматрамо како се трошио БДП, дошло је до пораста државне потрошње за 

9% и смањења свих осталих видова потрошње укључујући и инвестиције (12%) и 

потрошњу домаћинстава (8%). У трећем кварталу дошло је до нормализације 

потрошње па је и државна потрошња знатно смањена до нивоа од 1% у односу на 

2019. годину, инвестициона потрошња мања је за 5,5%, а потрошња домаћинстава 

за око 1%. 

И поред великих осцилација и пада у другом кварталу од 6,5%, индустријска 

производња у периоду јануар–октобар  већа је за 0,3%. На стабилизацију пресудно 

је утицала производња струје и прерађивачка индустрија која је бележила 

перманентан раст (у септембру 4,1%). 

У спољнотрговинској размени пад износи 28 милијарди долара или 7,8%. Извезено 

је за око 12 милијарди долара мање робе (пад од 8,4%), а увезено мање робе у 

вредности од 16,1 милијарду долара (пад од 7,4%). Дефицит платног биланса 

износио је 1,7 милијарди долара што је мање за 300 милиона долара или 15,4% у 

односу на платни дефицит из 2019. године. 

Промет у трговини на мало порастао је за 4,6% (храна, пиће и дуван за 7,8%), код 

непрехрамбених производа продаја је била већа за 9,7%, а значајно је смањена 

продаја горива и то за 12%. 

Обим путничког саобраћаја смањен је за 31%, а број путника смањио се за 42%. 

Железнички саобраћај смањен је за 46%, друмски за 3,1%, а ваздушни за 60%. 

Градски саобраћај смањен је за 33% и то: трамвајски за 34%, аутобуски за 33% и 

тролејбуски за 33%. 

Укупна количина претовареног терета смањена је за 10%. 



Укупан нето прилив износио је 2,3 милијарде евра. Директне стране инвестиције 

износиле су 1,7 милијади евра, а прилив по основу нерезидената у Србији 1,8 

милијарди евра. Стране ивестиције смањене су знатно, у просеку за 34%. Повећане 

су само портфолио инвестиције и износе 1,3 милијарди евра. 

Сви монетарни показатељи значајно су повећани и то новчана маса за 668. 540 

милиона динара, ликвидна средстава на 1.415.026 милиона динара и укупна 

ликвидна средства на 3.133.275 милиона динара. Динарски кредити повећани су на 

2.393.250 милиона динара, а девизни на 77.976 милиона динара. 

Девизне резерве НБС смањене су за 325 милона евра, а девизне резерве банака 

повећане су за 500 милиона евра. 

Инфлација у овој години износи 1,8%. 

Просечна зарада повећана је номинално за 9,4 %, а реално за 7,7%, и износила је у 

септембру 2020. године 82.515 динара, а по одбитку пореза и доприноса 59.698 

динара. Медијална зарада, која је најбољи показатељ о висини зарада запослених, 

мања је за 13.881 динар од просечне (23%) и износила је 45.817 динара. 

Цена потрошачке корпе повећана је у 2020. години за 1.839 динара или 2,6% и 

износи 73.188 динара. За куповину потрошачке корпе било је потребна 1,23 

просечне зараде, а за куповину минималне потрошачке корпе (37.846 динара) 

потребно је нешто више од половине просечне зараде (0,6). 

Просечна зарада у 2020. години порасла је за 9,4%, потрошачке цене порасле су за 

1,2%, а инфлација је износила 1,8% па је куповна моћ у овој години номинално 

повећана за око 7%, а реално за око 6%. 

Прогноза кретања у 2021. години 

Предвиђања економских кретања у 2021. години пресудно зависи од контроле и 

могућности  управљања епидемијом све до масовне вакцинације и имунизације 

становништва која се, посвему судећи, неће у Србији догодити током 2021. године.  

По нашем мишљењу назирање економске нормализације биће могуће, у најбољем 

случају, тек крајем 2021. године са првим ефектима тек у 2022. години. 

ЕУ Комисија прогнозира економски раст у 2021. години у Србији за 4,8%, 

Европска банка за обнову и развој за око 3%, Светска банка за 2,9%, а Фискални 

савет за 3-4%. 



Влада планира економски раст од 6%, пораст плата и зарада за 11%, и смањење 

јавног дуга на 58,7% БДП-а. 

Према нашем мишљењу у 2021. години економију очекују озбиљни проблеми 

почев већ од јануара када престаје субвенционирање и мораторијум на отплату 

кредита. Под претпоставком да се ситуација са COVID-ом драстично не 

искомпликује прогнозирамо да ће економска кретања у 2021. години бити врло 

слична кретањима у IV кварталу ове године: велики буџетски расходи, мањи 

умерени раст производње, стагнација потрошње грађана и пораст државне 

потрошње, мање оживљавање инвестиционих активности, пренапрегнуте јавне 

финансије и монетарна стабилност.  

Велики инфраструктурни радови под претпоставком да се значајније повећа 

учешће домаћих предузећа, прерађивачка индустрија која пресудно утиче на 

целокупна економска кретања, а која је релативно најмање погођена COVID 

кризом, производња струје и руда и извоз интелектуалних производа, пре свега IT -

ја, уз родну годину и планску деполитизовану и одговорну контролу пандемије, 

колико је то могуће без масовне вакцинације, по нашем мишљењу, омогућила би да 

се  у 2021. години одржи постојећи ниво производње уз умерени раст и постепени 

опоравак економије на нивоу од око 3%, раст БДП-а од 2,5-3,5%, умерено 

оживљавање инвестиционих активности и мало бољи живот грађана кроз 

номинални раст стандарда од око 2%.  

Напомињемо да је, нарочито у другом кварталу 2021. године, могућ спектакуларни 

раст индекса, али то неће бити резултат значајнијег повећања економских 

активности већ изузетно ниске базе.  

 


