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ИРСКА – ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирска Република Србија 

Површина 70.273 km2 77.474 km2 

Број становника 5.275.004 (процена 2022) 6.739.471 (процена 2022) 

БДП  425,89 млрд USD (2020) 52,96 млрд USD (2020) 

Процентуални годишњи раст БДП 9,6% (Q4 2022) 7,0% (Q4 2021) 

Удео пољопривреде у БДП 1,2%  9,8%  

Удео индустрије у БДП 38,6%  41,1%  

Удео услуга у БДП 60,2%  49,1%  

БДП по глави становника (PPP1) 89.688,96 USD (2020) 18.210,00 USD (2020) 

Стопа инфлације 6,7% (март 2022) 9,1% (март 2022) 

Стопа незапослености  4,8% (април 2022) 9,8% (Q4 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
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СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 

ИРСКЕ 

 

Спољнотрговинску робну размену између Републике Србије и Ирске карактерише 

већи увоз од извоза, односно спољнотрговински дефицит на страни Републике 

Србије.  

 

У периоду јануар - март 2022. године забележен је спољнотрговински дефицит у 

вредности од 30,4 млн евра, који је за 7,6 млн евра или 33,4% већи од дефицита 

забележеног у истом периоду претходне године. Раст увоза уз пад извоза у прва три 

месеца текуће године допринео је смањењу већ ниске покривености увоза извозом, са 

13,6% на 9,2%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена између Републике Србије и Ирске 

у периоду јануар - март 2022. године остварена је у вредности од 36,5 млн 

евра, што је за 22,1% више од размене остварене у истом периоду претходне 

године. Током целе 2021. године између Србије и Ирске остварена је укупна размена 

у вредности од 150,4 млн евра, што је за 15,6% било више од размене остварене 2020. 

године. 

 

Извоз из Србије у Ирску је у прва три месеца текуће године реализован у 

вредности од 3,1 млн евра, што је за 13,6% мање у односу на извоз у истом 

периоду претходне године, док је увоз из Ирске износио 33,4 млн евра, 

остваривши раст вредности од 27,0% мг. Током претходне 2021. године укупан извоз 

из Србије у Ирску био је већи за 1,2% у односу на извоз остварен 2020. године, а 

вредност увоза из Ирске била је већа за 17,1% мг. 
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Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и

Ирске, 2016 - I-III 2022. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена Републике Србије и Ирске,  
јануар - март 2022. године 

*у 000 евра 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-III 2022.  3.088  86,4  33.440  127,0  36.527  122,1 -30.352  

I-III 2021.  3.576  107,4  26.329  72,8  29.905  75,7 -22.754  

2021.  12.456  101,2  137.922  117,1  150.378  115,6 -125.466  

2020.  12.312  124,2  117.779  113,3  130.090  114,3 -105.467  
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Размена са Ирском чини свега 0,2% укупне спољнотрговинске робне размене 

Републике Србије у периоду јануар - март 2022. године (извоз у Ирску чинио је 

0,05% укупног извоза, а увоз из Ирске 0,4% укупног увоза), а посматрано према 

вредности укупне размене, Ирска се налази на 38. месту на листи земаља са 

којима је Србија остварила робну размену у посматраном периоду (57. место 

међу извозним земљама, односно 35. место на листи земаља из којих је Србија 

увозила).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прерађивачка индустрија је водећи сектор делатности у робној размени 

између Србије и Ирске (у периоду јануар - март 2022. године чинила је 99,9% 

укупног извоза у Ирску, односно 93,8% укупног увоза из Ирске).  

 

У поређењу са истим периодом претходне године, Прерађивачка индустрија је 

забележила смањење вредности извоза у Ирску за 13,7% (пре свега услед 

смањене вредности извоза електричне опреме и машина и опреме), док је вредност 

увоза из Ирске повећана за 22,1% (највише услед повећаног увоза хемикалија и 

хемијских производа и фармацеутских производа и препарата).  

 

Готово половина извоза Прерађивачке индустрије Републике Србије у 

Ирску у посматраном периоду односи се на извоз области Производња 

производа од гуме и пластике (49,5% укупног извоза у Ирску, али свега 0,3% 

укупног извоза посматране области делатности Републике Србије у датом периоду), а 

на другом месту је извоз области Производња основних фармацеутских производа и 

препарата (34,9% укупног извоза у Ирску, а 1,2% укупног извоза фармацеутских 

производа и препарата Републике Србије у датом периоду). Увоз Прерађивачке 

индустрије Републике Србије из Ирске у највећој мери подразумева увоз 

области Производња хемикалија и хемијских производа (39,4% укупног увоза из 

Ирске, што чини 1,2% укупног увоза хемикалија и хемијских производа Републике 

Србије у датом периоду) и Производња основних фармацеутских производа и 

препарата (31,0% укупног увоза из Ирске, што чини 2,6% укупног увоза 

фармацеутских производа и препарата Републике Србије у датом периоду). 

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

Ирске, јануар - март 2022. године 
 *у 000 евра 

ИЗВОЗ I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      3.085 99,9% 86,3 

Информисање и комуникације                                  2 0,1% 128,4 

    

 

УКУПНО  0,2% 

ИЗВОЗ  0,05% 

УВОЗ  0,4% 

УКУПНО  38. место 

ИЗВОЗ  57. место 

УВОЗ  35. место 

Учешће Ирске у размени 

Републике Србије са светом, 

I-III 2022. године 

Позиција Ирске међу 

земљама са којима Србија 

сарађује, I-III 2022. године 
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УВОЗ I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће Индекс 

Прерађивачка индустрија                                      31.365 93,8% 122,1  

Некласификовано по КД 1.711 5,1% 504,5 

Информисање и комуникације                                  338 1,0% 113,5  

 

У периоду јануар - март 2022. године, посматрано према вредности извоза, из Србије 

у Ирску је највише Осталих лекова, за малопродају, у вредности од 1,1 млн 

евра (34,0% укупног извоза у Ирску, а свега 1,7% укупног извоза лекова за 

малопродају из Србије у посматраном периоду), што је за 19,3% више него у истом 

периоду претходне године. На другом месту у извозу из Србије у Ирску су Гуме 

спољне пнеуматске, нове за путничке аутомобиле (28,3% извоза у Ирску, а свега 

0,5% укупног извоза гума Републике Србије у датом периоду), које су извезене у 

вредности од 875 хиљада евра у прва три месеца текуће године, што је за 33,3% више 

него у истом периоду претходне године.   

 

У истом периоду, из Ирске је у Србију највише увезено Мешавина мирисних 

материја, за индустрију пића, остало, у вредности од 6,1 млн евра (18,3% 

укупног увоза из Ирске, а чак 82,2% укупног увоза мешавина мирисних материја за 

индустрију пића Републике Србије у датом периоду), и то за 37,4% више него у истом 

периоду претходне године. На другом месту у увозу из Ирске налазили су се 

Остали лекови, за малопродају, који су увезени у вредности од 4,2 млн евра 

(12,5% укупног увоза из Ирске, а што чини 1,6% укупног увоза лекова за малопродају 

Републике Србије у посмтараном периоду), што је за 12,3% мање него у истом периоду 

претходне године.   

 
Најзначајнији производи у робној размени Републике Србије и  

Ирске, јануар - март 2022. године 
*у 000 евра 

ИЗВОЗ I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Остали лекови, за малопродају   1.050 34,0% 119,3 

Гуме спољне пнеуматске, нове за путничке аутомобиле 875 28,3% 133,3 

Остали производи од гуме, осим од тврде гуме, остало   559 18,1% 87,9 

Купине, без додатка шећера, смрзнуте 80 2,6% - 

Табле показне, активни матрични уређаји (ЛЦД), остале   72 2,3% 18,2 

 

УВОЗ I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће  Индекс 

Мешавине мирисних материја, за индустрију пића, 

остало 6.107 18,3% 137,4 

Остали лекови, за малопродају 4.192 12,5% 87,7 

Сок од осталих појединачних агрума, Br>20=<67,>0,3 

евра/kg, без шећера 3.163 9,5% 118,5 

Вакцине за хуману медицину, остале     2.153 6,4% - 

Хемијски производи  и препарати нигде непоменути   2.072 6,2% 592,8 
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СПОЉНОТРГОВИНСКА РОБНА РАЗМЕНА  АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ И ИРСКЕ  

 

Спољнотрговинску робну размену између АП Војводине и Ирске, за разлику од 

размене на републичком нивоу, карактерише већи извоз од увоза, односно 

спољнотрговински суфицит на страни АП Војводине. 

 

У периоду јануар - март 2022. године је забележен спољнотрговински суфицит у 

вредности од 1,2 млн евра, који је за 35,1 хиљ. евра или 2,8% мањи од суфицита 

забележеног у истом периоду претходне године. Мање смањење извоза од смањења 

увоза допринело је повећању и онако високе покривености увоза извозом, са 265,7% 

на 338,3%. 

 

 
 

Укупна спољнотрговинска робна размена између АП Војводине и Ирске у 

периоду јануар - март 2022. године износила је свега 2,2 млн евра (6,1% укупне 

размене између Републике Србије и Ирске у истом периоду), и мања је за 19,0% у 

односу на размену остварену у истом периоду претходне године. Током целе 

2021. године између Војводине и Ирске остварена је размена у вредности од 10,6 млн 

евра, која је за 4,9% била мања од размене остварене 2020. године.  

 

Извоз из АП Војводине у Ирску је у периоду јануар - март 2022. године 

износио 1,7 млн евра, што је за 14,0% мање у односу на извоз у истом периоду 

претходне године, а увоз из Ирске у Војводину је износио пола милиона евра и 

у односу на исти период претходне године је забележио пад вредности за 32,4%. У 

претходној 2021. години је у поређењу са 2020. било забележено смањење вредности 

извоза из Војводине у Ирску за 5,9%, али и пад вредности увоза из Ирске за 2,8% мг. 
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2016 - I-III 2022. (у еврима)

Спољнотрговинска робна размена АП Војводине и Ирске,  
јануар - март 2022. године 

*у 000 евра 

Период/година Извоз Индекс Увоз Индекс Укупно Индекс Салдо 

I-III 2022. 1.708   86,0   505  67,6  2.213  81,0 1.203  

I-III 2021. 1.985  107,4  747  83,4  2.732  99,6 1.238  

2021. 7.132 94,1 3.456 97,2 10.587 95,1 3.676 

2020. 7.581 107,8 3.555 100,7 11.136 105,4 4.026 
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Размена Војводине са Ирском чини свега 0,04% укупне спољнотрговинске 

робне размене АП Војводине у периоду јануар - март 2022. године (извоз у 

Ирску чинио је 0,1% укупног извоза, а увоз из Ирске 0,02% укупног војвођанског увоза 

у посматраном периоду), а посматрано према вредности укупне размене, Ирска се 

налази на 57. месту на листи земаља са којима је Војводина остварила робну 

размену у прва три месеца текуће године (42. место међу извозним земљама, 

односно 76. место на листи земаља из којих је Војводина увозила).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

укупно 145 привредних субјеката пословало са Ирском, при чему је више било 

оних који су само увозили из Ирске (123 привредна субјекта), од оних који су извозили 

у Ирску (16), док је 6 привредних субјеката бележило размену у оба смера. Посматрано 

неколико година уназад, број привредних субјеката АП Војводине који послују са 

Ирском бележи благи пораст. 

 
Број привредних субјеката АП Војводине који послују са Ирском 

АП Војводина - Ирска 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
Индекс 

2018/2017. 

Индекс 

2019/2018. 

Индекс 

2020/2019. 

Укупно - Број 

привредних субјеката 
108 117 123 125 145 105,1 101,6 116,0 

Број привредних субјеката 

који само извозе 
13 10 7 13 16 70,0 185,7 123,1 

Број привредних субјеката 

који само увозе 
92 104 113 106 123 108,7 93,8 116,0 

Број привредних субјеката 

са разменом у оба смера 
3 3 3 6 6 100,0 200,0 100,0 

 

Закључно са 2020. годином, у АП Војводини су пословале 4 стране подружнице из 

Ирске, у којима је било запослено 20 лица. Од тога, две подружнице послују у 

сектору трговине, једна подружница у прерађивачкој индустрији и једна у стручним, 

научним, иновационим и техничким делатностима. 
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ИЗВОЗ АП ВОЈВОДИНЕ У ИРСКУ ПО СЕКТОРИМА ДЕЛАТНОСТИ 

И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

Посматрано према секторима делатности, у извозу из АП Војводине у Ирску 

присутан је само извоз Прерађивачке индустрије, са учешћем од 100,0% и 

смањењем вредности извоза за 14,0% мг.  

 
Водећи сектори делатности у извозу АП Војводине у Ирску,  

јануар - март 2022. године 
*у 000 евра 

 2021. I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Прерађивачка индустрија                                      7.132 100,0% 94,1 1.708 100,0% 86,0 

 

У извозу Прерађивачке индустрије АП Војводине у Републику Ирску у прва три 

месеца текуће године више од половине укупног извоза чини област 

Производња основних фармацеутских производа и препарата (63,0% укупног 

војвођанског извоза у Ирску, а чини свега 1,7% укупног извоза фармацеутских 

производа и препарата АП Војводине у датом периоду). 

 

У периоду јануар - март 2022. године, као и током целе претходне године, из АП 

Војводине у Ирску су се највише извозили Остали лекови, за малопродају, у 

вредности од 1,1 млн евра, са учешћем од 61,5% у извозу из АП Војводине у Ирску 

и повећањем вредности извоза за 19,3% мг. Дати извоз чинио је свега 2,1% 

укупног војвођанског извоза Осталих лекова, за малопродају у периоду јануар 

- март 2022. године. 

 
Најзначајнији извозни производи у спољнотрговнској робној размени  

АП Војводине и Ирске, јануар - март 2022. године 
*у 000 евра 

 2021. I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Укупно   72 врсте артикала 11 врста артикала 

Остали лекови, за малопродају 3.046 42,7% 76,9 1.050 61,5% 119,3 

Остали производи од гуме, осим од 

тврде гуме, остало  2.190 30,7% 97,7 559 32,7% 87,9 

Лекови, садрже остале антибиотике, за 

малопродају 7 0,1% 43,3 26 1,5% - 

Гориво за млазне моторе (керозин), не 

садржи биодизел 425 6,0% 229,6 23 1,3% 39,5 

Гума регенерисана у примарним 

облицима и слично   160 2,2% 123,7 18 1,1% 42,3 
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УВОЗ ИЗ ИРСКЕ У АП ВОЈВОДИНУ ПО СЕКТОРИМА 

ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДИМА (КД 2010) 

 

У увозу АП Војводине из Ирске у периоду јануар - март 2022. године доминира 

сектор Прерађивачке индустрије, са учешћем од 80,7%, али смањењем вредности 

увоза за 20,9% мг. На другом месту је увоз сектора Информисање и 

комуникације, са учешћем од 15,6%, и такође међугодишњим смањењем вредности 

увоза за 42,1%, док се преостали увоз из Ирске односи на увоз сектора 

Некласификовано по КД (3,7%).  

 
Водећи сектори делатности у увозу АП Војводине из Ирске,  

јануар - март 2022. године 
*у 000 евра 

 2021. I-III 2022. 

Назив сектора Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Прерађивачка индустрија                                      2.444 70,7% 90,3 407 80,7% 79,1 

Информисање и комуникације                                  447 12,9% 112,8 79 15,6% 57,9 

Некласификовано по КД                                                    304 8,8% 160,4 19 3,7% 19,6 

 

Више од половине војвођанског увоза Прерађивачке индустрије из Ирске у 

посматраном периоду односи се на увоз области Производња хемикалија и 

хемијских производа (56,9%, а што чини свега 0,1% укупног увоза хемикалија и 

хемијских производа АП Војводине у посматраном периоду).  

  

У периоду јануар - март 2022. године, из Ирске у Војводину се највише увозила 

Карбоксиметилцелулоза и њене соли, примарни облици, у вредности од 152 

хиљ. евра (30,2% укупног увоза Војводине из Ирске у посматраном периоду, а што 

чини више од половине укупног војвођанског увоза датог артикла у посматраном 

периоду, тј. 56,3%). У истом периоду 2021. године, овај артикал се није увозио из Ирске 

у АП Војводину.  

 
Најзначајнији увозни производи у спољнотрговинској робној размени  

АП Војводине и Ирске, јануар - март 2022. године 
*у 000 евра 

 2021. I-III 2022. 

Назив производа Износ Учешће 
Индекс 

2021

2020
 

Износ Учешће 
Индекс 

I − III 2022

I − III 2021
 

Укупно   187 врста артикла 62 врсте артикала 

Карбоксиметилцелулоза и њене соли, 

примарни облици 227 6,6% 56,6 152 30,2% - 

Целулоза и њени хемијски деривати, 

остало, примарни 172 5,0% 51,4 62 12,3% 345,4 

Делови машина из тарифног броја 

84222, остало 656 19,0% 191,1 47 9,3% 42,9 

Меморије постојане полупроводници, 

независне од струје, остале 112 3,3% 121,4 47 9,2% 168,6 

Материјал рекламни трговачки и 

слично, остали      78 2,3% 122,5 32 6,4% - 

 
2 ЦТ 8422 - Машине за прање посуђа; Машине за чишћење и сушење боца и других судова; Машине за пуњење, 

затварање, херметичко затварање и етикетирање боца, лименки, кутија, врећа и других контејнера; Машине за 

капслирање боца, тегли, туба и сличних контејнера; Остале машине за паковање и завијање (укључујући машине 

које раде помоћу термоскупљајућих фолија); Машине за газирање пића. 
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СТРАНЕ ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ИРСКЕ У АП ВОЈВОДИНИ 

 

Укупна вредност СДИ из Ирске у АП Војводину, у периоду од протеклих десет година, износи 55,6 милиона евра, а 

највећа међу њима је APTIV MOBILITY SERVICES DOO Нови Сад из аутомобилског сектора (прозводња кабловских система). 

 

У наставку је дат преглед активних привредних друштава у АП Војводини која су основана од стране компанија из Ирске, закључно 

са 2021. годином. Наведена је година иницијалне инвестиције, назив компаније која је регистрована у АПР-у, локација инвестиције 

у АП Војводини, сектор и активност пословања компаније и тип иневстиције. 

 
Активна привредна друштва у АП Војводини – СДИ из Ирске 

 

Редни 

бр. 

Година 

иницијалне 

инвестиције 

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

1. 2005 
AGRI BUSINESS PARTNER DOO 

SOMBOR  

BALTIK PROPERTY INVESTMENT 

LIMITED 
Сомбор 

Агробизнис - Примарна 

пољопривредна производња - 

Производња житарица и фарма 

млека 

Aквизиција 

2. 2015 
APTIV MOBILITY SERVICES DOO NOVI 

SAD 
APTIV EUROPEAN HOLDINGS LIMITED Нови Сад 

Електронска индустрија - 

Аутомобилски сектор - Производња 

кабловских система 

Браунфилд 

3. 2020 TRIMO-INŽENJERING DOO ŠIMANOVCI 
TRIMO INŽENJERING IN PROIZVODNJA 

MONTAŠNIH OBJEKTA DD TREBNJE 
Шимановци 

Грађевинска индустрија -Металски 

сектор - Производња металних 

конструкција и делова конструкција 

Aквизиција 

Извор података: Развојна агенција Војводине  
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