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Географски показатели 

 
Површина:  Вкупно: 77,474 км²  

Главен град: Белград 

Локација: Југоисточна Европа 
Граници:  Тотал: 2,026  км (гранични земји:  Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, 

Македонија, Романија, Унгарија, Црна Гора   

Население: 7,2 милиони (јули 2012 година) 

Религии: Православни христијани 85%, католици 5,5%, протестанти 1,1%, муслимани 3,2% 

Природни ресурси: природен гас, јаглен, железна руда, бакар, цинк, злато, сребро, 
магнезиум, варовник, мермер, обработливо земјиште 

Јазици: Српски  

Валута: Динар 

 
Економски показатели 

 

БДП куповна моќ: 79,88 милијарди САД $ (2011)  

БДП стапка на пораст: 1,8% (2011) 

БДП по жител: 10.800 САД $ (2011) 

БДП по сектори: Земјоделие 11,2%; индустрија 18,7%; услуги 70% (2011) 

Стапка на инфлација: 3,9% (2011) 

Работна сила: 2,9 милиони (2011) 

Невработеност: 23,4% (2011) 
 

Индустрии:  базични метали, мебел, прехрамбена индустрија, машини, хемикалии,  
гума, облека, лекови 

Индустриска стапка на пораст: 2,1% (2011) 

Земјоделски производи: пченица, пченка, шеќерна репка, сончоглед, малини, говедско и 
свинско месо, млеко 

 

Извоз:                               11,8 милијарди САД $ (2011) 

Извозни производи: железо и челик, гума, облека, пченица, овошје и зеленчук, обоени 
метали, електрични апарати, метални производи, оружје 
и муниција 

Извозни партнери: Германија 11,3%, Босна и Херцеговина 11,2%, Црна Гора 7,6%, Романија 
6,3%, Русија 5,4%, Македонија 4,9%, (2011 година) 

Увоз:                              19,4 милијарди САД $ (2011 година) 

Увозни партнери:   Русија 12.8%, Германија 10.6%, Италија 8,5%, Кина 7,2%, Унгарија 4,6% 
(2011 година) 
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Економска соработка меѓу 
Република Македонија и Република Србија 

 
Надворешно трговската размена меѓу Република Македонија и Република Србија се одвива 

согласно Договорот за изменување и пристапување кон Централно-европскиот договор за слободна 
трговија (ЦЕФТА), сл.весник (69/2007), ратификуван од земјите потписнички на договорот 
(Република Хрватска, Република Албанија, Република Србија, УНМНИК/Косово, Република Црна 
Гора, Република Македонија и Босна и Херцеговина, и Молдова).  

 
Обем на трговската размена на  

Република Македонија со Република Србија 
 во периодот јануари – август 2012 година 

Во ооо.САД$ 

 
ВКУПНО 

СТРУКТУРА 
УЧЕСТВО 

ВО РМ 

 
ИЗВОЗ 

СТРУКТУРА 
УЧЕСТВО 

ВО РМ 

 
УВОЗ 

СТРУКТУРА 
УЧЕСТВО 

ВО РМ 

 
БИЛАНС 

 
494 366 

 
 

 
7,3 

 

 
178 948 

 

 
6,9 

 
315 417 

 

 
7,6 

 
-136 469 

 
 Вкупната трговска размена на Република Македонија со Република Србија во 
периодорот јануари – август 2012 година достигна вредност од 494,4 милиони САД$ и 
учествува со 7,3% во вкупната трговска размена на земјата. 
 
 При тоа, остварен е извоз во вредност од 178,9 милиони САД$ со 6,9% учество во 
вкупниот извоз на РМ. Увозното салдо изнесува 375,4 милиони САД$ со учество од 7,6%. 
Евидентирано е негативно трговско салдо со дефицит од 136,4 милиони САД$. Покриеноста 
на увозот со извозот изнесува 56,7%. 
  
 Во посочениот период, Р.Србија е трет најважен партнер во надворешно-
трговската размена на Македонија, зад Германија и Грција. 
 

Компаративен приказ на трговската размена 
во периодот јануари – јули 2012 година 

 
во САД долари 

Вкупна размена Извоз Увоз 

01-07 
2011 

01-07 
2012 

Индек
с 

01-07 
2011 

01-07 
2012 

Инд
екс 

01-07 
2011 

01-07 
2012 

Инде
кс 

459.893.549 437.320.050 95,1 181.247.512 157.942.138 87.1 278.646.037 279.377.912 100.3 

        Компаративните податоци на билатералната размена со Србија укажуваат на пад во 
вкупната размена од 4,9%, намалување на извозот од 12,9% и раст на  увозот од 0,3% во 
првите седум месеци од 2012 година. 
 

Трговска размена во 2011 година 
Во САД $ 
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Извоз Увоз Вкупно Биланс 

Количина во 
кг 

Сума во САД 
$ 

Количина во 
кг 

Сума во САД 
$ 

 
Количина во 

кг 
Сума во 

САД $ 
Сума во САД 

$ 

357.975.492 333.365.855 644.105.115 497.850.812 1.002.080.607 831.216.667 - 164.485.000 

 
 Вкупната трговска размена на Република Македонија со Република Србија во 
2011 година достигна вредност од 831,2 милиони САД$ и учествува со 7,3% во вкупната 
трговска размена на земјата. 
 
 При тоа, остварен е извоз во вредност од 333,4 милиони САД$ со 7,5% учество во 
вкупниот извоз на РМ. Увозното салдо изнесува 497,8 милиони САД$ со учество од 7,1%. 
Евидентирано е негативно трговско салдо со дефицит од 164,5 милиони САД$. Покриеноста 
на увозот со извозот изнесува 67%. 
 
 Во посочениот период, Р.Србија е втор најважен партнер во надворешно-
трговската размена на Македонија, зад. 

 
 

Структура на трговската размена по група на производи  
во 2011 година 

 
Во однос на структурата на производите, во 2011 година, во извозот најголемо учество имаат: 

 

 земјоделски и прехранбени производи во износ од 110 милиони САД$, од кои се 
издвојуваат: вино со 21,5 мил. САД$, домати 12,5 мил. САД$, кобасици 7,5 мил.САД$ и 
грозје со 8,8 САД$; 

 цигари што содржат тутун – 12 милиони САД$;  

 нафтени масла – 13,7 милиони САД$;  

 обоена и црна металургија (вклучително и производи од железо и челик) –  
83,6 милиони САД$;  

 лекови и козметика – 21,4 милиони САД$.  
 

Во увозното салдо најголемо учество имаат: 
 

 земјоделски и прехранбени производи во износ од 152,1 милиони САД$, од кои се 
издвојуваат:  пченка – 17,4 милиони САД$, пченично брашно – 11,5 милиони САД$ ; слатки, 
бисквити и пекарски производи 11,1 милиони САД$; шеќерна трска или друга репка – 11,4 
милиони САД$,; вода минерална и газирана 15,3 милиони САД$; 

 цигари што содржат тутун – 7,3 милиони САД$; 

 обоена и црна металургија (вклучително и производи од железо и челик) – 55,4 милиони 
САД$;  

 електрична енергија – 42,5 милиони САД$, (учество од 8,5%); 

 лекови и козметички препарати -16,4 милиони САД$ и   

 хартија и картон – 12,6 милиони САД$.  
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Обем на трговската соработка со Република Србија * 
 

Tрговскиот биланс во последните години е осцилаторен,  при што позитивна размена 
остваруваме во периодот од 2004 до 2008 година, додека  дефицит се бележи во последните две 
години. 

                                                                    
                 Во милиони САД долари 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Извоз 246.4 273.8 347.5 459.5 542.9 639,4 934,7 337,6 271,8 

Увоз 189.4 300.2 280.6 256.8 264.8 448,4 532,1 397,0 418,4 

Вкупно 435.8 574 628.1 716.3 807.7 1.087,8 1.466,8 734,6 690,2 

Суфицит/ 
Дефицит 

+57 -26.4 +66.9 +202.7 +278.1 +191 +402,6 -59,4 -146,6 

* Податоците за периодот од 2000-2006 година преземени од Државниот завод за 
статистика се однесуваат  заедно за Србија (вклучувајќи УНМНИК/Косово)и Црна Гора   
 
  Најголеми српски извозници во Македонија се „US Steel“, „Свислион“, „Тетра Пак“ 
„Maxi“, „Гранд Инженеринг“, „Дијамант“, „Алфа плам“, „Хип-Петрохемија“, „ЦТ Компјутерс“, 
Рударски базен  - Колубара. 

Најголемата инвестиција од Србија во Македонија е гринфлид вложување на 
компанијата „Бомекс“ во производство на магнезиумски цигли во износ од околу 15 
милиони евра.  

Од големите српски фирми свои претставништва во Македонија имаат „Здравје“, 
„Галеника“, „Хемофарм“, „Јат“, „Свислион“, „Делта М“.   

Во последните неколку години српските инвестиции во Македонија изнесуваат околу 
40 милиони САД долари, додека не се регистрирани значајни инвестиции од Македонија во 
Србија, освен на ИТ-компанијата „Сивус“ која во 2008 година во Ниш инвестира во развоен 
центар во областа на телекомуникациите и информатиката и производство и развој на 
софтвер. 
 

Коридорот 10 приоритет за Македонија и за Србија 
  

Најголемите индустрии, поради светската економска криза, се селат покрај автопатот 
север - југ. Ова го прави довршувањето на Коридорот 10, кој ги поврзува Македонија и 
Србија, заеднички стратегиски интерес за двете земји. 
          По минатогодишната рецесија поради кризата, двете земји полека ја подобруваат 
трговската размената и целосно ги почитуваат обврските од ЦЕФТА-договорот за слободна 
трговија. И македонската и српската страна имаат интерес за комплетирање на Коридорот 
10, кој е од особено стратегиско значење за Македонија. На српска страна почната е 
изградбата на Коридорот 10 кај Војводина, додека делницата од Лесковец до границата со 
Македонија треба да  биде готова до 2012 година.  
 
  Комплетирањето на Коридорот 10 и во Србија и во Македонија ќе има значење не 
само за развој на сообраќајот, туку и за развој на индустријата и за привлекување на што 
повеќе инвеститори. 
 
 


