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НОВИ САД У БРОЈКАМА  

*Просечна зарада у 2017. години износила је 54.357 динара нето и 74.720 динара бруто.

699 km²
Површина града

Број привредних 
субјеката (2017)

28.357 

Стопа незапослености 
(2017)

10,9% 

Временска зона

GMT+1

Просечна зарада*
(2017)

54.357 

Буџет Града

27,8 млрд. дин.

Број становника
(попис 2011)

341.625 

Број запослених
(2017)

142.420 

Кредитни рејтинг 
(према Moody’s Investors Service)
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Нови Сад je захваљујући свом геостратешком положају и предузетничком 
духу својих грађана одувек центар економског развоја. Као највећи град у 
Аутономној Покрајини Војводини, најразвијенијем делу Србије, Нови Сад нуди 
инвеститорима бројне подстицајне услове за развој пословања. 

Јака постојећа привреда сачињена од преко 28.000 привредних субјеката и 
најбољи кредитни рејтинг у Србији, посебна су препорука за започињање 
пословања у Новом Саду, а проактивна градска управа континуирано ради 
на побољшању пословног амбијента и пружа подршку инвеститорима током 
целокупног процеса улагања.  

Као седиште значајних научнoистраживачких и стручних организација за 
подршку развоја, установа високог образовања, здравствених установа 
врхунске медицине и специјализованих услуга, установа из области културе 
и социјалне заштите, Нови Сад пружа висок ниво квалитета не само пословања, 
већ и живота. 

Предности живота у Новом Саду најбоље осликавају бројне могућности за 
образовање у другом по величини универзитетском центру у Србији, стотине 
културних и спортских манифестација које се организују током године, као и 
титуле Европска престоница културе 2021. године и Омладинска престоница 
Европе 2019. године.

УНАПРЕДИТЕ ПОСЛОВАЊЕ - ИНВЕСТИРАЈТЕ У НОВИ САД

3





Нови Сад се налази на раскршћу главних међународних саобраћајница:

Коридор 10: аутопут E-75, E-70 и железница повезују Нови Сад са западном и 
централном Европом и Малом Азијом. 

Коридор 7 (река Дунав): веза са Северним морем и Атлантским океаном, преко 
Канала Дунав-Рајна-Мајна, и са Црним морем. Нови Сад има инфраструктурно 
опремљену луку и три међународна речна пристана.

Аеродроми: међународни аеродром „Никола Тесла“ у Београду (80 km од 
Новог Сада) и спортски аеродром „Ченеј“ (16 km од центра Новог Сада).

Развој и константно унапређење инфраструктурних капацитета, укључујући 
оптичку инфраструктуру и увођење пaмeтних услуга, тј. Smart city концепта, 
један је од стратешких приоритета градске управе.

ГЕОСТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ  И ИНФРАСТРУКТУРА
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Тржиште Србије обухвата 7,5 милиона потрошача. Захваљујући уговорима о 
слободној трговини, из Новог Сада се може извозити без царина на тржишта 
земаља чланица CEFTA и ЕFТА, Руске Федерације, Белорусије, Турске и 
Казахстана, што је преко 280 милиона потрошача. Уколико се томе додају 
преференцијални услови трговине са ЕУ и САД, може се рећи да је укупни 
извозни потенцијал преко милијарду потрошача, без царина.

Град Нови Сад поседује регионални сертификат „Град са повољним пословним 
окружењем у југоисточној Европи“ према BFC SEE стандарду, који је гарант 
квалитета услуга које Град пружа инвеститорима и привредницима.

ПРИЧЕ УСПЕШНИХ 

У Новом Саду су доминантне делатности прерађивачка индустрија (нарочито 
производња хране и пића), ауто-индустрија, трговина, саобраћај и сектор 
информационих и комуникационих технологија. 

Нови Сад је седиште неких од највећих компанија у Републици Србији.

ИНВЕСТИЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ 
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Последњих неколико година, Нови Сад се сматра ИТ центром у Србији, чему је 
у великој мери допринео Универзитет у Новом Саду, са кога је потекло више од 
140 startup и spin-off компанија. Данас се ИТ сектор у Новом Саду налази међу 
пет сектора по броју регистрованих компанија (око 500) и по броју запослених 
(око 4.000), што га сврстава у најбрже растући сектор у граду.

Допринос развоју ИТ сектора у Новом Саду пружа и Пословни инкубатор Нови 
Сад, који је намењен почетницима из области ИТ и креативних индустрија, 
а у 2019. години очекује се завршетак Научно-технолошког парка у оквиру 
универзитетског кампуса, који ће са 29 хиљада квадратних метара угостити 
студенте, почетнике у бизнису и компаније са својим развојно-истраживачким 
центрима.

Поред Града Новог Сада, Покрајине и Републике, институционалну подршку 
развоју пословања на локалном нивоу пружају и бројна струковна удружења 
и кластери, Новосадски сајам, Едукативни центар, Национална служба за 
запошљавање, Пословни инкубатор Нови Сад, а у току је и изградња Научно-
технолошког парка. 
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ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И ТРЖИШТЕ РАДА
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Факултет техничких наука
Аутор: ФТН

Ректорат Универзитета у Новом Саду
Аутор: УНС

Пословни инкубатор Нови Сад
Аутор: BINS



Универзитет у Новом Саду је са више од 50.000 студената и 5.000 запослених 
једно од највећих образовних и научних средишта у Централној Европи. 
Спада у ред такозваних комплетних или свеобухватних универзитета, који су 
карактеристични по томе што пружају знања из готово свих научних области. 
У оквиру Универзитета изводи се настава из готово 400 акредитованих 
студијских програма на нивоу основних, мастер, специјалистичких и докторских 
студија, чији су носиоци 10 универзитетских центара за интердисциплинарне 
и мултидисциплинарне студије и 14 факултета, од којих девет има седиште у 
Новом Саду. Поред Универзитета у Новом Саду, другог по величини државног 
универзитета у Републици Србији, у Новом Саду има и осам приватних факултета 
са преко 7.000 студената.

Дуално образовање одавно је присутно у појединим новосадским средњим 
стручним школама, које у сарадњи са локалним компанијама припремају младе 
људе за све захтевније потребе тржишта рада.

Мрежа средњих школа се састоји од четири гимназије, три школе за уметничко 
образовање,  школе за децу с посебним потребама и осам стручних школа. 
Средње школе у Новом Саду похађа више од 15.000 ученика. 

Број незапослених , Нови Сад Број запослених , Нови Сад
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2015

2016

2017

29.872

27.666

26.406

21.502

16.779

2013

2014
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2016

2017

137.729

135.900

135.058

137.611

142.420



ТОП 7 - ЗАШТО ДА ИНВЕСТИРАТЕ У НОВИ САД?
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РАЗВИЈЕНО ЛОКАЛНО ТРЖИШТЕ РАДА И 
СИСТЕМ ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА 

ИДЕАЛАН ГЕО-СТРАТЕШКИ ПОЛОЖАЈ 

ПРОАКТИВНА И ПОСВЕЋЕНА 
ГРАДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

БЕСЦАРИНСКИ ПРИСТУП ТРЖИШТУ 
ОД ПРЕКО МИЛИЈАРДУ ПОТРОШАЧА

АТРАКТИВНИ ПОДСТИЦАЈИ  
ЗА ИНВЕСТИТОРЕ

СЛОБОДНЕ ЛОКАЦИЈЕ

СЛОБОДНA ЗОНА



Нови Сад има атрактивне слободне локације различитих намена, у власништву 
Града, али и приватних лица, као и базе браунфилд локација и пословног 
простора. 

Листу слободних локација са описом можете наћи на интернет страници Града 
Новог Сада:  http://bit.ly/ns-lokacije. 

Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина и Град Нови Сад нуде 
инвеститорима бројне подстицаје за улагање у Нови Сад, а преглед актуелних 
подстицаја је доступан на званичном сајту Града: http://bit.ly/podsticaji-za-
investitore. 

ЛОКАЦИЈЕ И ПОДСТИЦАЈИ 
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Због светски познатих манифестација (EXIT фестивал, Међународни 
пољопривредни сајам, Фестивал уличних свирача, Serbia Fashion Week и 
др.), аутентичне архитектуре и богатог историјског наслеђа, Нови Сад је све 
интересантнија туристичка дестинација за туристе из целог света. У периоду 
од 2013. до 2017. године број туриста који су посетили Нови Сад порастао је за 
60 хиљада, а број ноћења за 100 хиљада.

Туристичка организација Града Новог Сада - www.novisad.travel

ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛ

Поглед на Петроварадинску тврђаву
Аутор: Туристичка организација Града Новог Сада

Градско купалиште „Штранд“
Аутор: Драгољуб Замуровић



Торањ са сатом на Петроварадинској тврђави
Аутор: Туристичка организација Града Новог Сада

Нови Сад, град фестивала
Аутор: Драгољуб Замуровић

Поглед на Нови Сад и Дунав
Аутор: Драгољуб Замуровић

Наступ симфонијског оркестра руске државне капеле
Аутор: Срђан Срђанов

Дунавски парк
Аутор: Драгољуб Замуровић



Ауторска права      © Град Нови Сад, 2018

Град Нови Сад 
Канцеларија за локални економски развој
Трг слободе 1, 21000 Нови Сад, Србија
+381 21 480 77 10, kler@novisad.rs
www.novisadinvest.rs
www.novisad.rs
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