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РЕПУБЛИКА ФРАНЦУСКА – ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Република Француска Република Србија 

Површина 643.801 km2 77.474 km2 

Број становника 68.084.217 (процена 2021) 6.974.289 (процена 2021) 

БДП  2.603 млрд УСД (2020) 52,96 млрд УСД (2020) 

Процентуални годишњи раст БДП 1,2% (Q1 2021) 1,7% (Q1 2021) 

Удео пољопривреде у БДП 1,7%  9,8%  

Удео индустрије у БДП 19,5%  41,1%  

Удео услуга у БДП 78,8%  49,1%  

БДП по глави становника (PPP1) 42.025,62 УСД (2020) 18.210,00 УСД (2020) 

Стопа инфлације 1,5% (јун 2021) 3,3% (јун 2021) 

Стопа незапослености  8,1% (Q1 2021) 12,8% (Q1 2021) 

 

 

 

 
1Паритет куповне моћи (енгл. Purchasing power parity - PPP) је однос општих индекса цена међу државама који 

служе за корекцију службених курсева.    

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


 

2 

 

СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 

РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ 

 

Спољнотрговинску робну размену између Републике Србије и Републике Француске 

карактерише већи увоз од извоза, односно спољнотрговински дефицит на 

страни Републике Србије. 

 

У периоду јануар - мај 2021. године забележен је спољнотрговински дефицит у 

вредности од 65,2 млн евра, који је за 2,7 млн евра или 4,0% мањи од дефицита 

забележеног у истом периоду претходне године. Већи раст извоза од раста увоза 

допринео је благом повећању покривености увоза извозом, са 71,8% на 78,4%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена између Републике Србије и 

Републике Француске је у 2020. години остварена у вредности од 1,1 млрд евра, 

што је било за 5,4% мање од размене остварене у 2019. години. У периоду јануар - 

мај 2021. године остварена је размена у вредности од 538,8 млн евра, што је 

за 30,0% више од размене остварене у истом периоду претходне године. 

 

Извоз из Србије у Француску је у 2020. години реализован у вредности која је за 

незнатних 0,3% била мања од вредности извоза оствареног у 2019. години, док је у 

периоду јануар - мај 2021. године у односу на исти период 2020. забележено повећање 

вредности извоза од 36,6%. Увоз из Француске у Србију је 2020. године у односу на 

2019. био мањи за 8,8%, док је у периоду јануар - мај 2021. године у односу на исти 

период претходне године повећан за 25,2%.  
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Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и 

Републике Француске, 2016 - I-V 2021. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и Републике Француске 

*у 000 евра 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-V 2021. 236.775 136,6 302.000 125,2 538.776 130,0 -65.225 

I-V 2020. 173.280 89,4 241.249 79,1 414.529 83,1 -67.969 

2020. 468.455 99,7 638.845 91,2 1.107.299 94,6 -170.390 

2019. 469.776 104,7 700.425 114,8 1.170.201 110,5 -230.649 
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У укупној спољнотрговинској робној размени Републике Србије у периоду јануар - мај 

2021. године, размена са Француском са уделом од 2,9% заузима 12. место (15. 

по реду у извозу са учешћем 2,9%, односно 9. место у увозу са учешћем 2,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прерађивачка индустрија Републике Србије у периоду јануар - мај 2021. имала 

је најзначајније учешће у спољнотрговинској робној размени са Француском 

Републиком, како када је реч о извозу у Француску (98,3%), тако и када се ради о увозу 

из Француске (85,6%). У поређењу са истим периодом претходне године, 

Прерађивачка индустрија је забележила раст вредности извоза у Француску (за 37,7% 

мг), као и вредности увоза из Француске (за 24,2% мг). У извозу Прерађивачке 

индустрије Републике Србије у Француску у посматраном периоду највише је 

учествовао извоз Производње производа од гуме и пластике (18,0%) и Производње 

прехрамбених производа (15,9%), док је на страни увоза највеће учешће Производње 

хемикалија и хемијских производа (22,2%) и Производње непоменутих машина и 

опреме (20,0%). 

  

У наставку је дат преглед најзначајнијих сектора делатности и производа по КД 

класификацији у робној размени између Републике Србије и Републике Француске у 

периоду јануар - мај 2021. године. 

 
Водећи сектори делатности (КД 2010) у робној размени Републике Србије и  

Републике Француске, јануар - мај 2021. године 

 *у 000 евра 

ИЗВОЗ I-V 2021. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                       232.814 98,3% 137,7 

Информисање и комуникације                                  2.014 0,9% 103,2 

Пољопривреда, шумарство и рибарство                          1.918 0,8% 94,0 

    

УВОЗ I-V 2021. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                       258.621 85,6% 124,2  

Некласификовано по КД                                         31.659 10,5% 129,4  

Пољопривреда, шумарство и рибарство                          11.300 3,7% 140,0  

 

 

 

УКУПНО  12. место 

ИЗВОЗ  15. место 

УВОЗ  9. место 

УКУПНО  2,9% 

ИЗВОЗ  2,9% 

УВОЗ  2,9% 

Учешће Републике 

Француске у размени 

Републике Србије са светом, 

I-V 2021. 

Позиција Републике 

Француске у редоследу 

земаља са којима Србија 

сарађује, I-V 2021. 
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Међугодипшњем повећању извоза Прерађивачке индустрије од 37,7% 

највише је допринео повећан извоз Производње електричне опреме, за 11,7 млн евра 

или 107,3% мг, као и извоз Производње производа од гуме и пластике, који је повећан 

за 9,0 млн евра или 27,3% мг. На пораст увоза Прерађивачке индустрије од 

24,2% мг. највише је утицао повећан увоз Производње непоменутих машина и опреме 

за 16,2 млн евра, тј. 45,8% мг. 

 

Значајан међугодишњи раст је забележен и у вредности увоза 

Пољопривреде, шумарства и рибарства Републике Србије из Француске, од 

40,0%, пре свега услед повећаног увоза Кукуруза, семенског, обичних хибрида, за 2,9 

млн евра или 270,7% мг. 

 

Најзначајнији извозни производ Републике Србије у Француску у периоду јануар - 

мај 2021. године су Малине, смрзнуте, без додатка шећера, са учешћем од 9,1% и 

мг. растом вредности извоза за 27,2%, док су на страни увоза то Лекови, за 

малопродају, са учешћем од 8,9% и повећањем вредности увоза од 2,9% мг. 

 
Најзначајнији производи у робној размени Републике Србије и  

Републике Француске, јануар - мај 2021. године 

*у 000 евра 

ИЗВОЗ I-V 2021. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Малине, смрзнуте, без додатка шећера   21.600 9,1%  127,2  

Гуме спољне пнеуматске, нове за путничке аутомобиле 15.468 6,5%  134,2  

Остали мотори; генератори: једносмерни, =<750W, остали 8.811 3,7%  200,5  

Пропен (пропилен)  8.015 3,4%  94,6  

Остале вреће и кесе, укључујући фишеке, од хартије, 

картона  7.045 3,0% 179,0  

 

УВОЗ I-V 2021. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Неразврстана роба по ЦТ-роба на складиштењу2     28.567 9,5%  123,0  

Остали лекови, за малопродају 26.828 8,9%  102,9  

Делови пумпи за течности, за осталу употребу  17.544 5,8% 100,7  

Хербициди, остало  6.885 2,3% 126,3 

Аутомобили, дизел, >1500-2500 cm3, употребљавани         6.737 2,2%  123,2  

 

На основу података Министарства финансија Републике Србије - Управа царине, са 

Француском у 2020. години пословало је 4.699 привредних субјеката у Србији. 

 

▪ број привредних субјеката извозника из Србије у Француску - 723; 

▪ број привредних субјеката увозника из Француске - 3.527; 

▪ број привредних субјеката који остварују спољнотрговинску робну размену у 

оба смера – 449; 

▪ укупан број привредних субјеката који остварују спољнотрговинску размену 

Француском  - 4.699. 

 
2 На основу Методологије статистике спољне трговине која врши обраду по општем систему трговине, појам 

Неразврстана роба по ЦТ обухвата следеће: војна роба, роба у складиштењу и роба у слободној зони за коју још није 

одређена царинска тарифа и делови за моторна возила и делови за авионе који се увозе или извозе уз основно средство.  
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У Републици Србији постоји 283 фирми са већинским француским капиталом, 

закључно са 06.05.2021. године, како следе по секторима делатности: 

 

1. Трговина на велико и мало и поправка моторних возила - 71 фирми; 

2. Прерађивачка индустрија - 56 фирми; 

3. Стручне, научне, иновационе и техничке делатности - 40 фирми; 

4. Административне и помоћне услужне делатности - 31 фирма; 

5. Информисање и комуникације - 24 фирме; 

6. Грађевинарство - 19 фирми; 

7. Саобраћај и складиштење - 11 фирми; 

8. Услуге смештаја и исхране - 7 фирми; 

9. Пољопривреда, шумарство и рибарство - 6 фирми; 

10. Финансијске делатности и осигурање - 6 фирми. 

 
Према подацима Народне банке Србије, у периоду од 2010. до 2020. године у 

Србију је ушло 1,2 млрд ЕУР инвестиција из Француске и она се нашла на 5. 

месту међу земљама са највећим нето улагањима нерезидената у Србију.  

 
СДИ, повећања нето финансијских обавеза (приливи и одливи по основу улагања 

нерезидената у Србију) у млн ЕУР 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.    2019. 2020 Укупно 

107,7 179,7 131,4 99,3 51,5 76,5 72,4 85 716,3 -322.2 50,8 1.248,4 

 

Потенцијалне француске инвестиције би могле да буду подстакнуте позицијом коју 

Србија има у трговинским односима са Руском Федерацијом, а која се односи на 

унифицирани Споразум о слободној трговини са Евроазијском економском заједницом 

Русије, Белорусије, Казахстана, Јерменије и Киргистана, што страним инвеститорима 

пружа стартну ценовну конкуретност у односу на друге извознике и што би француске 

компаније могле у значајнијој мери да искористе.  

 

Политика Владе Србије приоритетно је усмерена ка привлачењу нових инвестиција у 

привреду, укључујући и француске инвестиције. Позитивна искуства у досадашњем 

раду компанија које су инвестирале у Србији свакако су добар пример будућим 

инвеститорима. Широк спектар могућности које пружају бројни споразуми о слободној 

трговини али и нови законски подстицаји путем Уредбе о условима и начину 

привлачења улагања, добар су мотивациони фактор за инвестирање. Конкурентни 

сектори који имају највише потенцијала за привлачење инвестиција и уједно 

унапређење извозних перформанси домаће привреде припадају делатности 

прерађивачке индустрије. 

 

У 2017. и 2018. години најзначајнија су два пројекта Републике Србије и Републике 

Француске: 

 

➢ Концесија аеродрома Никола Тесла - Vinci Airoports (Ванси ерпортс) 

потписана 22. марта 2018. на 25 година. Током периода трајања концесије предвиђено 

је плаћање годишње концесионе накнаде од укупно 220 млн ЕУР током 25 година. 

Концесионари су се обавезали да ће инвестирати 732 млн ЕУР на самом аеродрому. 

 

➢ Уговор о јавно - приватном партнерству за изградњу постројења за 

прераду комуналног отпада и сређивање депоније „Винча” (спаљивање 

отпада), кoja je дoдeљeнa кoнзoрциjуму „Суез-ИТОЋУ“ у октобру 2017. на 25 година 

(планирана улагања 300 млн ЕУР). 
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Перспективе привредне сарадње Србије и Француске 

 

▪ Француска је високософистицирано, захтевно тржиште са скоро 67 милиона 

становника, чија територија обухвата петину површине Европе. Такође, она је за 

српске привреднике и својеврстан прозор и искорак у земље Северне Африке. 

Бивше француске колоније, земље Магреба (Алжир, Тунис, Мароко) и даље су 

језиком, близином и трговачким везама традиционално окренуте француском 

тржишту. Тржиште Француске је потпуно отворено, али са изузетно високим 

тржишним захтевима због најшире могуће понуде и високе конкуренције, те су 

улаз на тржиште, трајно присуство и развој на њему условљени не само 

квалитетом производа или услуге, већ и добрим познавањем привредног 

амбијента и пословне културе.  

 

▪ Француске фирме заинтересоване су за сарадњу и инвестирање у области 

енергетике (за пројекте изградње мини хидроцентрала, као и за инвестирање у 

соларне електране и друге обновљиве изворе енергије, нпр. из биомасе), 

пољопривреде, саобраћаја, нарочито по моделу јавно-приватних партнерстава и 

концесија, заштите животне средине, информационо-комуникационих 

технологија. Посебан интерес показују за учешће у пројектима путних и 

железничких Коридора 10 и 11, као и за изградњу метроа у Београду.  

 

▪ Србија је највећи извозник прерађене малине, купине и вишње у Француску. 

Водећа роба је малина. Србија настоји да подигне капацитете за прераду воћа, 

поврћа и меса, за шта постоји интерес и француских инвеститора, у циљу 

повећања производње финалних производа и уласка наших произвођача у мрежу 

међународних трговинских ланаца и добављачке ланце великих светских 

компанија. 

 

▪ Такође, на француском тржишту смо присутни са извозом пнеуматика, производа 

дрвне индустрије (од намештаја од пуног дрвета до еколошких кућа од дрвета), 

делова за аутомобиле итд. То су, уз пољопривредно-прехрамбену индустрију и 

ИКТ, кључни сектори за повећање извоза Србије и смањење трговинског 

дефицита. 

 

▪ Потенцијал привредне сарадње је и у прехрамбеној и у текстилној индустрији 

(како кроз извоз готових производа тако и у производним кооперацијама и 

дорадним пословима), те ИТ индустрији и сектору нових технологија. Постоји 

интерес бројних француских компанија за пројекте везане за термоцентрале 

(Aлкoм, Mекaмиди, СAРЛ 2E), за пројекте изградње мини хидроцентрала, као и 

за инвестирање у соларне електране и друге обновљиве изворе енергије (из 

биомасе). 

 

▪ У циљу већег пласмана срспких производа и повећања извоза, требало би: 

- Радити на промоцији привреде Србије и њених привредних потенцијала кроз 

разне семинаре или радионице „Србија Ваш пословни партнер“ у свим већим 

регијама у Француској, у сарадњи с њиховим регионалним привредним 

коморама. Потребно је истицати инвестициони потенцијал отварања или 

преношења производње у Србију. 

- Успоставити контакте и организовати састанке са трговинским и 

дистрибутивним ланцима у Француској, ради представљања српких произвођача 

из прехрамбене индустрије у циљу директног пласмана српских производа на 

француско тржиште.  



 

7 

 

Правно регулаторни оквир  

• Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Француске и 

Србије потписан је у априлу 2011. године у Паризу. У економском домену, овај 

споразум дефинише сарадњу у подручју инвестиционе активности Француске 

у Србији, односно развијање партнерства јавног и приватног сектора и 

концесија у великим инфраструктурним пројектима. Споразум, такође, 

предвиђа и размену у пословној сфери и јачање сарадње привредних комора, 

фаворизовање индустријске сарадње, преношење технолошких знања, 

сарадњу у области енергије, нових технологија, информатике, комуникација, 

саобраћаја и заштите животне средине. 

 

• Споразум о избегавању двоструког опорезивања у области пореза на 

доходак између СФРЈ и Републике Француске  

Датум потписа 28.03.1974. 

Ратификација 30.05.1975.  

Ступање на снагу  01.08.1975.  

Објављено: Службени лист бр. 28/1975 

 

• Споразум о стратешком партнерству и сарадњи између Владе 

Републике Србије и Владе Републике Француске са политичким 

декларацијама два председника 

Датум потписа 08.04.2011. 

Ратификација 18.10.2011. 

Ступање на снагу 07.12.2011. 

Објављено: СГ РС-МУ 8/11 

 

• Уговор између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске 

о сарадњи у области одбране и статусу њихових снага 

Датум потписа 07.04.2011. 

Ратификација 05.12.2011. 

Ступање на снагу 01.10.2014. 

Објављено: СГ РС-МУ 10/11 

 

• Администарстивни Споразум између Министарства пољопривреде, 

трговине, шумарства и водопривреде Републике Србије и 

Министарства пољопривреде, прехрамбене индустрије, рибарства, 

руралног развоја и просторног планирања Републике Француске 

Датум потписа 02.03.2012. 

Ступање на снагу 02.03.2012.  

 

• Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике 

Француске о сарадњи у области спровођења приоритетних пројеката 

у Србији, потписан у Београду  
  

Датум потписа: 26.11.2020. 
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СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ  

 

Спољнотрговинску робну размену АП Војводине и Републике Француске 

карактерише већи увоз од извоза, односно спољнотрговински дефицит на 

страни АП Војводине. 

 

У периоду јануар - мај 2021. године је забележен спољнотрговински дефицит у 

вредности од 17,0 млн евра, за 703 хиљаде евра или 4,3% већи од дефицита 

забележеног у истом периоду претходне године. Већи раст извоза од раста увоза 

допринео је повећању покривености увоза извозом, са 78,2% на 81,7%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена АП Војводине и Републике Француске у 

2020. години износила је 348,6 млн евра и за 6,4% је била мања од размене остварене 

у 2019. години. У периоду јануар - мај 2021. године остварена је размена у 

вредности од 168,9 млн евра, што представља повећање од 26,9% у односу на 

размену остварену у истом периоду претходне године. 

 

Извоз из АП Војводине у Француску је 2020. у односу на 2019. годину био мањи 

за 5,3%, док је у периоду јануар - мај 2021. године у односу на исти период претходне 

године забележио повећање вредности од 30,0%. Увоз из Француске у АП 

Војводину је 2020. године у односу на 2019. био мањи за 7,3%, а у периоду јануар - 

мај 2021. године у односу на исти период претходне године је забележио раст 

вредности за 24,4%.  

 

 

 

 

Извоз

Увоз

0
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2016. 2017. 2018. 2019. 2020. I-V 2021.

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине и 

Републике Француске, 2016 - I-V 2021. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине и Републике Француске 

*у 000 евра 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-V 2021. 75.943 130,0 92.921 124,4 168.863 126,9 -16.978 

I-V 2020. 58.417 87,6 74.692 79,3 133.109 82,8 -16.275 

2020. 150.267 94,7 198.324 92,7 348.591 93,6 -48.058 

2019. 158.696 102,9 213.915 116,7 372.611 110,4 -55.219 
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У укупној спољнотрговинској робној размени АП Војводине у периоду јануар - мај 

2021. године, спољнотрговинска робна размена са Француском, са уделом од 

2,8%, заузима 13. место. Међу земљама у које је Војводина пласирала робу током 

периода јануар - мај 2021. године, Француска са уделом од 2,5% заузима 14. место, а 

на листи земаља из којих је Војводина бележила увоз, Француска је на 9. месту, са 

учешћем од 3,0% у укупном увозу АП Војводине у посматраном периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине са Француском, у периоду 

јануар - мај 2021. године, чинила је 31,3% укупне спољнотрговинске робне 

размене између Републике Србије и Француске у посматраном периоду. 

 

Према последњим расположивим подацима, у 2020. години је у АП Војводини 

укупно 1.076 привредних субјеката пословало са Републиком Француском 

(23% укупног броја привредних субјеката Републике Србије који су пословали са 

Француском у истом периоду). Више je било оних који су само увозили из Француске 

(806), од оних који су извозили у Француску (140), док је 130 привредних субјеката 

бележило размену у оба смера. Посматрано неколико година уназад, број привредних 

субјеката АП Војводине који послују са Француском бележи благи пораст. 

 
Број привредних субјеката АП Војводине који послују са Републиком Француском 

АП Војводина - 

Француска 
2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Индекс 

2018/2017. 

Индекс 

2019/2018. 

Индекс 

2020/2019. 

Укупно - Број 

привредних субјеката 
990 1.021 1.046 1.047 1.076 102,5 100,1 102,8 

Број привредних субјеката 

који само извозе 
100 123 116 114 140 94,3 98,3 122,8 

Број привредних субјеката 

који само увозе 
788 802 816 804 806 101,8 98,5 100,3 

Број привредних субјеката 

са разменом у оба смера 
102 96 114 129 130 118,8 113,2 100,8 

 

Закључно са 2019. годином, у АП Војводини је било активно 20 страних 

подружнице из Републике Француске у којима је било запослено 5.594 лица. 

Највећи број њих је пословало у области Прерађивачке индустрије, тј. 13 привредних 

субјеката у којима је ангажовано 4.372 запослених.   

 

 

 

 

 

УКУПНО  13. место 

ИЗВОЗ  14. место 

УВОЗ  9. место 

УКУПНО  2,8% 

ИЗВОЗ  2,5% 

УВОЗ  3,1% 

Учешће Републике 

Француске у размени АП 

Војводине са светом,  

I-V 2021. 

Позиција Републике 

Француске у редоследу 

земаља са којима АП 

Војводина сарађује, I-V 2021. 
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ИЗВОЗ АП ВОЈВОДИНЕ У РЕПУБЛИКУ ФРАНЦУСКУ ПО 

СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

Посматрано по секторима делатности, укупан извоз АП Војводине у Француску у 

периоду јануар-мај 2021. године готово у потпуности се односи на извоз Прерађивачке 

индустрије АП Војводине, са учешћем од 98,4% и повећањем вредности извоза за 

30,8 мг. Преостали незнатан део извоза у Француску се односи на извоз Пољопривреде, 

шумарства и рибарства (0,9%) и Информисање и комуникације (0,7%).  

 
Водећи сектори делатности у извозу АП Војводине у Републику Француску 

*у 000 евра 
 2020. I-V 2021. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − V 2021

I − V 2020
 

Прерађивачка индустрија                                      146.278 97,3%  95,4    74.742 98,4% 130,8 

Пољопривреда, шумарство и рибарство                           2.620 1,7%  79,0    652 0,9% 93,7  

Информисање и комуникације                           1.365   0,9% 69,4    542    0,7%  92,3  

 

У извозу Прерађивачке индустрије АП Војводине у Француску у периоду 

јануар - мај 2021. године доминирао је извоз Производње моторних возила и 

приколица (22,4%), а значајно је и учешће извоза Производње хемикалија и хемијских 

произовда (11,8%), Производње непоменутих машина и опреме (11,0%), Производње 

прехрамбених производа (10,5%) и Производње производа од гуме и пластике (10,5%). 

Најзначајније међугодишње повећање вредности извоза Прерађивачке 

индустрије АП Војводине у Француску у посматраном периоду забележено је у 

области Производње моторних возила и приколица (за 6,3 млн евра) и Производње 

рачунара, електронских и оптичких производа (за 3,1 млн евра).  

 

Најзначајнији извозни производ АП Војводине у Француску у периоду јануар 

- маj 2021. године, као и током 2020. године, је Пропен (пропилен), са учешћем од 

10,6% и смањењем вредности извоза за 5,4% мг. На другом месту је извоз Лекова за 

малопродају, са учешћем од 6,3% и повећањем вредности извоза за 27,8% мг.  

 
Најзначајнији извозни производи у спољнотрговнској робној размени  

АП Војводине и Републике Француске 
*у 000 евра 

 2020. I-V 2021. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − V 2021

I − V2020
 

Укупно   536 врста артикала 356 врста артикала 

Пропен (пропилен) 19.696 13,1%  106,0    8.015 10,6%  94,6  

Остали лекови, за малопродају 10.253 6,8% 147,3    4.789 6,3% 127,8  

Измењвачи топлоте, остали 5.416 3,6% 185,4  3.664 4,8%  241,8  

Делови приколица, полуприколица, 

несамоходних возила, остали 5.345 3,6%  47,9    3.376 4,4% 155,0  

Делови и прибор за моторна возила 

(8701-8705), остало3 5.173 3,4%  86,9    3.231 4,3% 170,3 

 
3 ЦТ 8701 - Трактори; 8702 - Моторна возила за превоз десет или више особа, укључујући возача; 8703 - Путнички 

аутомобили и друга моторна возила конструисана првенствено за превоз лица, укључујући „караван” и „комби” возила 

и возила за трке; 8704 - Моторна возила за превоз робе; ЦТ 8705 - Моторна возила за специјалне сврхе. 
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УВОЗ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ У АП ВОЈВОДИНУ ПО 

СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

Посматрано по секторима делатности, у увозу АП Војводине из Француске у периоду 

јануар - мај 2021. године, као и у извозу, доминира сектор Прерађивачке индустрије, 

са учешћем од 84,6% и мг. повећањем вредности увоза за 18,0%. На другом месту је увоз 

Пољопривреде, шумарства и рибарства, са учешћем од 8,6% и мг. повећањем 

вредности увоза за 154,7%. Преостали увоз се односи на увоз Некласификовано по 

КД, који је међугодишње забележио повећање вредности за 31,0%.  

 
Водећи сектори делатности у увозу АП Војводине из Републике Француске 

*у 000 евра 
 2020. I-V 2021. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − V 2021

I − V 2020
 

Прерађивачка индустрија                                      179.847 90,7% 97,3   78.579 84,6%  118,0  

Пољопривреда, шумарство и рибарство                         6.045 3,0% 71,3   8.018 8,6%  254,7  

Некласификовано по КД                                        12.051 6,1% 59,5  6.275 6,8% 131,0  

 

У увозу Прерађивачке индустрије АП Војводине из Француске у посматраном 

периоду највише учествује увоз Производње непоменутих машина и опреме (35,5%) и 

Производње моторних возила и приколица (15,6%). Повећању вредности увоза 

Прерађивачке индустрије АП Војводине из Француске од 18,0% мг. допринео је 

управо повећан увоз Производње непоменутих машина и опреме за 3,7 млн евра или 

15,3% мг. (и то пре свега увоз трактора) и Производње мотпорних возила и приколица 

за 3,6 млн евра или 41,8% мг. (пре свега аутомобила и делова за моторна возила). 

  

Увоз Пољопривреде, шумарства и рибарства АП Војводине из Француске 

Републике у посматраном периоду углавном подразумева увоз кукуруза (65,8%), 

који је у односу на исти период прошле године повећан за 3,4 млн евра или 179,6%. 

 

Најзначајнији увозни производ у АП Војводину из Француске у периоду јануар 

- мај 2021. су Делови пумпи за течности, за осталу употребу (18,6%), који је 

међугодишње забележио незнатно повећање вредности увоза за 0,1%.  

 
Најзначајнији увозни производи у спољнотрговинској робној размени  

АП Војводине и Републике Француске 
*у 000 евра 

 2020.  I-V 2021. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2020

2019
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − V 2021

I − V 2020
 

Укупно   1.674 врстe артикла 1.238 врстa артикала 

Делови пумпи за течности, за осталу 

употребу    45.952 23,2%  83,4  17.248 18,6%  100,1  

Неразврстана роба по ЦТ-роба на 

складиштењу 9.016  4,5% 83,7   4.357 4,7% 103,5  

Кукуруз, семенски, обични хибриди  1.074 0,5% 74,4  3.451 3,7%  430,3  

Алкалоиди опијума и деривати; њихове 

соли, остало 6.083 3,1% 105,6  3.083 3,3%  116,7  

Делови и прибор за моторна 

возила(8701-8705), остало 4.812 2,4% 81,5  2.701 2,9% 161,2  
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АП Војводина је у периоду јануар - мај 2021. године увезла 1.238 различитих 

врста артикала из Републике Француске, знатно више него што је извезла 

(356). 
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СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ФРАНЦУСКЕ У АП ВОЈВОДИНИ 

 

У наставку је дат преглед активних привредних друштава која представљају стране директне инвестиције из Републике Француске 

у АП Војводини, закључно са мартом 2021. године. Наведена је година иницијалне инвестиције, назив компаније која је 

регистрована у АПР-у, назив матичне компаније, локација инвестиције у АП Војводини, сектор и активност пословања компаније и 

тип иневстиције. 

 
Активна привредна друштва у АП Војводини – СДИ из Републике Француске 

 

Редни 

бр. 

Година 

иницијалне 

инвестиције 

Назив компаније у АПР-у Назив матичне компаније Локација Сектор - Активност Тип инвестиције 

1. 2002 
DOO ZA PROIZVODNJU PODOVA 

TARKETT BAČKA PALANKA 
TARKETT Бачка Паланка 

Текстилна индустрија - Производња 

тепиха и покривача за под 
Aквизиција 

2. 2002 DOO ZA TRGOVINU GALERIJA PODOVA 
DOO ZA PROIZVODNJU PODOVA 

TARKETT BAČKA PALANKA од 2017 
Бачка Паланка 

Грађевинска индустрија/ Трговина – 

Трговина подним подлогама 
Aквизиција 

3. 2002 
DOO ZA TRGOVINU TARKETT SEE, 

BAČKA PALANKA 

DOO ZA PROIZVODNJU PODOVA 

TARKETT BAČKA PALANKA од 2017 
Бачка Паланка 

Грађевинска индустрија/ Трговина – 

Трговина подним подлогама 
Браунфилд 

4. 2002 
LAFARGE BEOČINSKA FABRIKA 

CEMENTA DOO BEOČIN  
LAFARGE BFC INVESTMENTS FRANCE Беочин 

Грађевинска индустрија - 

Производња цемента 
Приватизација 

5. 2003 LE BELIER KIKINDA DOO, KIKINDA  
LE BELIER MAGYATORSZAG 

FORMAONTONDRE RT 
Кикинда 

Металска индустрија/ Аутомобилски 

сектор - Производња 

алуминијумскох одливака 

Aквизиција 

6. 2004 AXEREAL SERBIA DOO NOVI SAD  
AXEREAL PARTICIPATIONS EUROPE 

CENTRALE B.V. 
Нови Сад Агробизнис - Трговина житарицама Браунфилд 

7. 2004 MLEKOPRODUKT DOO ZRENJANIN SAVENCIA FROMAGE & DAIRY EUROPE 
Зрењанин, 

Кикинда 

Агробизнис - Производња млечних 

производа 
Браунфилд 

8. 2004 
Sladara Soufflet Srbija doo Bačka 

Palanka 

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE 

MALTERIES 
Бачка Паланка Агробизнис - Производња слади Aквизиција 

9. 2005 
CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AD 

NOVI SAD 
CREDIT AGRICOLE S.A. Нови Сад 

Финансијски сектор - Финансијско 

посредовање 
Aквизиција 

10. 2007 
LOHR BAČKA TOPOLA DOO BAČKA 

TOPOLA  
LOHR INDUSTRIE FRANCUSKA Бачка Топола 

Аутомобилска индустрија - 

Производња каросерија за моторна 

возила, приколице и полуприколице 

Aквизиција 

11. 2007 
SAINT-GOBAIN GRAĐEVINSKI 
PROIZVODI DOO BEOGRAD  

SAINT-GOBAIN PRODUITS POUR LA 

CONSTRUCTION 
Апатин 

Грађевинска индустрија - 

Производња грађевинског 

материјала 

Aквизиција 

12. 2007 SOMBOLED DOO SOMBOR 
DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA 

DIONIČKO DRUŠTVO 
Сомбор 

Агробизнис - Производња млечних 

производа 
Aквизиција 

13. 2008 MECAFOR PRODUCTS DOO SENTA 
LFA FINANCE S.C.A.,  SED S.A. & страна 

физичка лица 
Сента 

Металска индустрија/ Аутомобилски 

сектор - Производња аутоделова 
Браунфилд 



 

14 

 

14. 2011 Novares Serbia d.o.o. Zrenjanin NOVARES GROUP Зрењанин 

Пластичарска индустрија/ 

Аутомобилски сектор - Производња 

пластичних производа 

Браунфилд 

15. 2011 
SCHNEIDER ELECTRIC DMS NS D.O.O. 

NOVI SAD 

TELVENT ENERGIA S.A. & DMS GRUPA 

DOO NOVI SAD 
Нови Сад ИКТ - Програмирање 

Реинвестиција/ 

Аквизиција 

16. 2012 Quivogne RS DOO Bečej  SIMALICE INVEST SA Бечеј 

Металска индустрија/ Агробизнис - 

Производња пољопривредне 

механизације 

Браунфилд 

17. 2012 SANDERS SH d.o.o.Temerin  AVRIL PA & домаћа физичка лица Темерин 
Агробизнис - Производња сточне 

хране 

Заједничко 

улагање/ 

Браунфилд 

18. 2014 Luxury Tannery doo Ruma 
K Operations B.V. & Marbella Pellami SpA 

(KERING GROUPE) 
Рума 

Текстилна индустрија - Производња 

коже и производа од коже 
Браунфилд 

19. 2015 Hutchinson d.o.o. Ruma HUTCHINSON SA Рума 

Аутомобилска индустрија/ гумарска 

индустрија - Гумена црева за 

расхладне уређаје на аутомобилима 

Гринфилд 

20. 2018 
Biospringer RS d.o.o. Senta (ex 

ALLTECH D.O.O. SENTA) 
Compagnie des Levures Lesaffre SA Сента Агробизнис - Производња квасца Aквизиција 

21. 2018 LBS LE BELIER LIVNICA DOO SEČANJ 

LE BELIER KIKINDA DOO, KIKINDA (LE 

BELIER MAGYATORSZAG 

FORMAONTONDRE RT)  

Сечањ 
Металска индустрија - Производња 

алуминијумскох одливака 
Aквизиција 

Извор података: Развојна агенција Војводине  
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