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Од банкрота до стабилне 
државне касе  
На крају 2014. године држава је била у дефициту од 2.2 млрд. евра, а дуг опште државе је 
био близу 80% БДП-а (2015. година). На крају септембра 2018. године, у буџету Републике 
имамо суфицит (49.3 млрд. динара). Јавни дуг на крају септембра је износио 55,9% БДП. 
Јавни дуг ће 1.1.2019. бити испод 50% БДП-а. 
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Пензије чија је исплата била угрожена, 
сада су редовне

Као део процеса фискалне  консолидације, 
уз заштиту  стандарда пензионера, 
смањено је учешће расхода за пензије са 
12,8% БДП у 2013. на 10,5% БДП у 2017. 
години. Пензије су усклађиване у складу 
са економским  могућностима и у два 
наврата  свим пензионерима исплаћено 
је по 5.000 динара. Данас, захваљујући 
суфициту у буџету, стављен је ван снаге 
Закон о привременом смањењу пензија и 
пензионери имају највеће пензије икада.

Успешно окончан аранжман са ММФ 
Успешно је окончан Аранжман из предострожности са ММФ што је значајно утицало на међународну позицију српске привреде, 
кредибилитет у међународним односима и рејтинг на финансијским тржиштима. НОВИ АРАНЖМАН је потврда исправне политике и 
усмерености на реформе и даљи развој Србије. Са ММФ су потврђене стимулативне мере за даљи раст привреде: укинути доприноси 
за осигурање од незапослености на терет послодавца који је износио 0,75%, чиме ће се смањити пореско оптерећење просечне нето 
плате са 63% на 62%, биће промењен начин обрачуна пореске амортизације како би привредници могли више да уложе у машине и другу 
опрему и биће смањени парафискални намети.
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Економски раст 
Србија је у првој половини 2018. године имала привредни раст од 4,9% што нас 
сврстава међу најуспешније економије у Европи. Потврда наведеног је и сам 
податак да је 2009. раст био негативан и износио - 3,1% БДП, а да је прогноза 
Фискалног савета за ову годину да ће Србија имати раст од +4,4% БДП-а. Након 
разорних поплава у 2014. опоравак је и поред мера фискалне консолидације 
постигнут већ у 2015. У првом кварталу 2018. забележен је раст од 4,6%, што је 
највећи међугодишњи раст од избијања кризе. Данас су главни покретачи раста 
одрживи извори: извоз и инвестиције. 

Подигнут кредитни рејтинг Србије 
Кредибилитет, стабилност и солвентност Србије доказани су и кроз кредитни рејтинг. 
Све три рејтинг агенције које прате Србију (Standard and Poor’s, Fitch и Moody’s) повећале 
су кредитни рејтинг Србије у 2017. То је и конкретна потврда напретка који је Србија 
направила и растућег поверења у изгледе наше економије.

Одлучна борба против сиве економије побољшала је наплату пореских прихода. Учешће свих пореских прихода у БДП-у повећано је 
са 33,9% у 2015. на 36,1% у 2017.

Резултати рада Пореске полиције по поднетим кривичним пријавама 
• Број поднетих кривичних пријава: 7274
• Број поднетих допуна кривичних пријава: 159
• Број пријављених лица: 9694
• Број пореских кривичних дела: 7790
• Број пријављених осталих кривичних дела: 765
• Број лица лишених слободе: 298

Износ избегнутог пореза:  49.286.274.856,26 динара по пореским облицима у динарима:
• акциза: 1.995.606.939,75
• порез на додату вредност: 17.406.255.610,36
• порез на добит: 3.226.562.746,02
• порез на зараде, доприноси за социјално осигурање: 21.574.604.844,58
• годишњи порез на доходак грађана: 787.701.685,74
• остали порески облици: 4.295.543.029,81 

Нулта толеранција за неплаћање пореза



7 Бољи животни стандaрд 

Исплаћене пензије су повећаване у складу са могућностима (у овом периоду за 7,9%). 
Укинут је Закон о привременом смањењу пензија. Повећане су плате у јавном сектору 
(2016, 2017. и 2018. у распону 2-10%, по појединим секторима). Три пута је повећана 
минимална зарада (са 115 динара колико је износила цена радног сата на крају 2014, 
на 155 динара у 2018.). Стални тренд повећавања плата, пензија и минималне цене 
рада од 2015. до данас, са тенденцијом даљег раста, даје основ за бољу будућност 
наше деце.
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Најнижа инфлација у последњих 
50 година
Раст потрошачких цена се кретао око 
просечних 2% међугодишње, чиме се Србија 
придружила земљама које обезбеђују 
ценовну стабилност на одрживим основама. 
То је и најнижи ниво инфлације од када 
се цене слободно формирају, а пре тога у 
битно другачијим  околностима на сличном 
нивоу била је само крајем 1950-их година. 
Захваљујући ценовној стабилности, наши 
грађани имају сигурност и предвидивост на 
путу ка бољем животном стандарду.

У условима ниске и предвидиве инфлације 
привреда је сигурније и боље пословала, 
што се мери снажним растом инвестиција и 
запослености у приватном сектору.
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Најстабилнији курс динара икада и повећане 
девизне резерве 

То не само да је омогућило смањење инфлације, него је 
допринело и томе да наша предузећа послују у извеснијем 
окружењу, а отворен је простор за успешну фискалну 
консолидацију, решавање питања проблематичних кредита 
(NPL) и даље спровођење процеса динаризације. НБС 
је у том периоду (од 27. априла 2014. до данас) својим 
интервенцијама допринела повећању девизних резерви за 
више од 1.7 млрд. евра.

На крају јула 2018. године девизне резерве износиле су 
11.403,4 милиона евра. Нето девизне резерве на крају јула 
износиле су 9.541 милиона евра, што представља њихов 
највиши ниво крајем месеца од 2000. године. Док су готово 
све валуте региона претходних месеци слабиле (неке 
достизале најслабије нивое икада), НБС је куповала девизе 
да динар не би превише јачао и тако повећавала 
девизне резерве.
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СМАЊУЈЕ СЕ БРОЈ НЕЗАПОСЛЕНИХ - са 25,9% у 2012. години на 19,2% у 2014, а у 2017. била је 13,5%. и ПОВЕЋАН ЈЕ ИЗНОС СРЕДСТАВА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА са 600 милиона динара у 2014. години на 3.65 милијарди динара у 2018. 
Прошле године је овим мерама било обухваћено 145.356 незапослених.

11,9%26%

Заустављено давање кредита по 
политичкој линији 
Претходне владе су омогућиле давање кредита 
без адекватних средстава обезбеђења и тако 
уништиле 3 државне банке. Тога више нема! 
Решавањем питања проблематичних кредита, 
њихово учешће у укупним кредитима банкарског 
сектора је смањено на историјски најнижи ниво. 

Након усвајања Стратегије за решавање 
проблематичних кредита у августу 2015. 
године, Народна банка Србије је спровела 
све активности у складу са својим Акционим 
планом што је допринело томе да учешће 
проблематичних кредита у укупним кредитима 
банкарског сектора на крају августа 2018. 
износи 6,5% – најнижи ниво од када је уведена 
дефиниција и обавеза извештавања 
септембра 2008. 

Aгенција BloomBerg 
прогласила динар 
другом најјачом 
валутом на свету
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тренутна 
незапосленостса

Преполовљена незапосленост

Почетком ове године је престижна 
агенција Bloomberg прогласила динар 
другом најјачом валутом на свету. 
Динар је данас према евру на готово 
истом нивоу као пре шест година, 
када је (почетком августа 2012.) др 
Јоргованка Табаковић постављена за 
гувернера НБС. Курс је тада износио 
118,6 док данас износи 118,2 (динар 
ојачао 0,3%).
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места се србија попела
   на Doing Business листи

Србија лидер у страним 
улагањима
Премија ризика Србије је у просеку смањена за преко 170 базних поена, док је глобални 
индекс повећан за око 70 базних поена. Страни инвеститори све више дугорочно улажу 
у Србију – стране директне инвестиције су 2014. износиле 1.2 млрд. евра, прошле године 
2.6 млрд. евра, а 2018. очекујемо преко 2.6 млрд. евра. У последње три године Србија је 
напредовала 50 места на Doing Business листи Светске банке и налази се на 43. месту 
по укупним условима пословања. Србија има више страних улагања него цео Западни 
Балкан заједно.

Нови живот Железаре Смедерево 
Дана 18. априла 2016. закључен је купопродајни 
уговор за имовину Железаре Смедерево од стране 
Hesteel Group Co. Ltd. из Кине, по цени од 46 милиона 
евра и обавезу инвестирања 300 милиона евра. 
Поред значајног раста производње и извоза, 
сачувано је и свих 5.000 радних места. 
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је83 Инвестиционих пројеката
Потписана су 83 уговора укупне вредности инвестиција 994.354.654 евра уз обавезу отварања 40.074 нових радних места. На дан 30.9.2018. 
у овим привредним друштвима већ ради укупно 50.376 радника. 

Ikea
Србија је постала 49. земља у којој шведска 
компанија послује. Робна кућа има 330 
радника, а Икеа у Србији укупно запошљава 
416 људи. Вредност инвестиције је око 70 
милиона евра.

Kromberg und Schubert 
немачка компанија која ће запослити 2.500 
радника. На дан 30.9.2018. компанија има 731 
запосленог. 

Lidl
Немачка компанија Лидл запослила је 1.553 
радника и уложила укупно 205 милиона евра 
у логистички центар у Новој Пазови и 23 
продајна објекта у 18 градова у Србији.
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Integrated Micro Electronics
филипинска компанија која ће до 2026. у Нишу 
запослити 1.250 радника.
У куповину хале, реконструкцију и опрему 
уложено је укупно 9 милиона евра. Компанија 
ИМИ је у Нишу отворила врата 21. века и тај 
град постаје део глобалних трендова. Желимо 
да наши људи раде у индустријама које расту.   
Инвестициони пројекат предвиђа улагање у 
износу од 27 милиона евра.

Continental
немачка компанија која укупно запошљава 
1.200 радника у Суботици и Новом Саду.

Yazaki
јапанска инвестиција у Шапцу. компанија 
JАЗАКИ већ запошљава 1.826 радника, а 
планирано је да за две године запосли најмање 
1.700 радника. У овај погон површине 29.500 
квадратних метара уложено је 25 милиона 
евра и одавде ће се кабловским сетовима 
за камионски и аутомобилски програм 
снабдевати Мерцедес Бенц.  
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Zumtobel 
аустријска компанија која ће у Нишу запослити 
1.100 радника. Прва фаза је завршена, 
инвестирано је 20 милиона евра. Пројекат  
у Србији, који ће бити реализован у Нишу, 
подразумева запошљавање 1.100 радника 
у периоду од 5 годинa и инвестицију од 
30.631.000 евра.

Johnson Electric
компанија из Хонг Конга која ће у Нишу 
производити електромоторе и запослити 3.400 
радника до априла 2021. године. Тренутно у 
компанији ради 1.513 радника.

Swarovski 
аустријска компанија је у Суботици отворила 
нову фабрику у коју је уложила 21 милион евра 
и где је отворено 584 нових радних места. 
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Leoni 
компанија Леони у Србији тренутно има три 
фабрике (Прокупље, Дољевац, Ниш), и планира 
четврту (Краљево). 
Најновија фабрика у Краљеву ће запослити 
до 5.000 додатних радника уз улагање од 
60.000.000 евра, тако да ће укупно улагање 
у Србији према проценама ове компаније 
износити око 150 милиона евра, а укупан број 
запослених у Србији ће бити већи од 10.000.

Aster Textile 
турска компанија Астер текстил ради у хали 
бивше фабрике „Чегар“ у комплексу ЕИ Ниш. 
У куповину хале, реконструкцију и опрему 
уложено је укупно 9 милиона евра. План је да у 
фабрици буде запослено 2.000 радника. 

Bosch 
компанија Бош, један од најзначајнијих и 
најуспешнијих немачких инвеститора, спада 
у највеће извознике Србије у свет и Немачку, 
у фабрици у Пећинцима запошљава 1.400 
радника.
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NCR
америчка компанија која у Београду 
запошљава 2.981 радника, а укупно ће 
запослити 3.634, по уговору. 

Meita
компанија у Баричу код Обреновца запошљава 
2.117 радника. Са другом фазом која је у току, 
инвестиција би требало да достигне износ од 
120 милиона евра. 

Siemens у Суботици и Крагујевцу
немачка компанија Сименс која већ послује у Суботици, одлучила је да у Србији 
изгради потпуно нову фабрику и у Крагујевцу. У Крагујевцу ће већ крајем 2018. 
домаћа компанија Милановић, немачки Сиеменс и њихови добављачи почети 
производњу и развој вагона, трамваја и резервних делова за глобалну железничку 
индустрију.

Сиеменс ће основати сопствени развојни центар у оквиру комплекса и ангажоваће 
најмање 300 инжењера, углавном директно са факултета. Од идеје до реализације - 
будућност железничке индустрије у Европи је од сада у Шумадији.
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Aptiv (Delphi) 
Delphi Packard (Aptiv Mobility Services) изградио 
је у Новом Саду фабрику за производњу 
опреме за повезивање жица и каблова где ће 
запослити најмање 3.000 нових радника, уз 
укупно улагање од 30.401.950 евра. 

Vorwerk
немачка компанија Vorwerk је 2018. у Чачку 
покренула чак ТРИ ПРОЈЕКТА који ће бити 
део њеног укупног улагања у Србију. Укупно 
гледано, група планира да у периоду од 7 
година запосли најмање 1.000 радника и 
уложи нешто више од 40 милиона евра.

ZF
немачка компанија која ће у Панчеву уложити 
160 милиона евра у изградњу фабрике. 
Компанија планира да запосли укупно 1.000 
радника, од тога 620 директних производних 
радника и 380 индиректних (инжењери, 
администрација, логистика, одржавање). 

Tay Group
пројекат подразумева реконструкцију 
постојећих и изградњу нових објеката у 
Краљеву, као и покретање производње 
готових производа од џинса. Турска компанија   
улаже укупно 34.5 милиона евра и отвара 2.500 
нових радних места. 
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Инвестиције у мање развијене општинe
У општини лебане, турска компанија Ормо у згради некадашње 
фабрике „Експортекс – 15. мај“ уложила је пола милиона евра у 
производњу вунице и запослила 139 радника. До краја следеће 
године планирано је и да са садашњих 139 радника фабрика нарасте 
на 300 запослених, а план инвеститора је да поред постојеће 
реновиране хале, изгради још један објекат вредан 5 милиона 
евра, укључујући ту и машине и опрему. Тада ће „Лебантекс“ у малој 
општини Лебане запошљавати више од 600 радника и производити 
25 тона вунице дневно.

Крупањ: турска компанија Jeanci има 
четири погона у Србији, од чега три у 
Лесковцу и један у Крупњу. До сада су 
уложили око пет милиона евра, а број 
запослених тренутно износи 894 (у 
Лесковцу и у Крупњу )

15

Владичин хан: турска компанија Теклас је 2015. из 
стечаја купила АД Слога из Владичиног Хана, у циљу 
отпочињања сопствене производње и упошљавања 
400 радника до 2018. Укупна инвестиција је 11.3 
милиона евра. Фабрика у малој општини Владичин 
Хан производи системе за циркулацију флуида ниског 
притиска за аутомобилску индустрију. 

Житорађа: турска компанија Soylemez, која је 
иначе кооперант команије Теклас Аутомотив, 
отворила је погон у ЖИТОРАЂИ, где је уложила 
3.9 милиона евра и планира да запосли 160 
радника. 
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Кроз стратешко партнерство 1.5 милијарда 
долара у РТБ Бор

Потписан уговор о стратешком партнерству 
са кинеском компанијом Зиђин. Укупна 
инвестиција компаније биће 1.26 милијарди 
долара, уз додатних 200 милиона долара за 
враћање свих старих дугова. Биће сачувано 
5.000 радних места. 

16

После деценија уништавања, Галеника спасена
Министарство привреде је 2. новембра 2017. потписало уговор о продаји капитала 
Галенике Београд са купцем AELIUS S.A.R.L. Луксембург, за 16 милиона евра. Обавеза 
купца је и да задржи 900 запослених.

17
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ПКБ који је годинама био оптерећен наслеђеним 
обавезама, захваљујући транспарентно спроведеном 
тендеру,  добио је новог власника – компанију Ал Дахра 
која је један од светских лидера у области пољопривредне 
производње и која послује у 20 земаља света, од САД до 
Кине. 

Државна предузећа коначно 
остварују профит 
У 2017. години остварен је укупан нето добитак 
у износу од 20.4 милијарди динара. У првом 
тромесечју 2018. јавна предузећа остварила су 
збирни нето добитак од 16.4 милијарди динара – 
22% већи од планираног.

18

ПКБ има будућност19
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Донет Закон о изменама и допунама 
Закона о раду 
Смањене су непотребне административне процедуре, обезбеђена 
наплата неисплаћених зарада кроз извршни поступак без вођења 
судског спора, унапређени су услови рада, флексибилнији рад 
на одређено време и обавезна пријава запослених и радно 
ангажованих пре њиховог ступања на рад Централном регистру 
обавезног социјалног осигурања. Овај закон спада у најмодерније 
у Европи и Србија је данас пример у овој области на који се други 
угледају.

20

Број издатих грађевинских дозвола се од увођења електронског 
система издавања (ЦЕОП) повећао за 2,4 пута, односно за 141,7%. 
Период издавања грађевинске дозволе је са просечних 264 дана 
смањен на 9 дана. У 2014. години Србија је била је позиционирана на 
182. позицији, док је према последњем Doing Business извештају за 
2018. годину, Србија заузела 10. позицију на свету по броју издатих 
грађевинских дозвола. 

21 Убрзано издавање грађевинских дозвола – 
електронским путем
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Реформисан катастар 
Новим Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова грађанима је омогућен једношалтерски и електронски упис 
непокретности и водова од стране јавних бележника по службеној дужности без додатних трошкова, чиме се посао уписа обавља одмах и 
на једном месту. 

22

Закон о електронском пословању, 
електронском документу и 
електронској идентификацији  
У потпуности су изједначени папирни и електронски 
документ. Омогућено је брже и ефикасније 
пословање, уштеда времена и новца и предуслови 
за потпуни прелазак на електронско пословање. 

23
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Београд на води, ново лице - нова будућност 
Београда

24

Тренутно један од највећих грађевинских пројеката у Европи, 
вредан је 3.5 милијарди евра. Пројекат подразумева више од 
милион квадратних метара стамбеног простора, око 750.000 
квадрата пословног и комерцијалног простора, више од 
62.000 квадрата јавних садржаја и око 242.000 квадрата нових 
зелених површина.
Све ово подразумева више од 13.000 запослених и више од 
17.000 становника.
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Од пропалог ЈАТ-а до успешне, модерне 
авио-компаније Air Serbia 

Влада Републике Србије, Etihad Airways и ЈАТ 
Airways потписали су Уговор о стратешком 
партнерству и преузимању 49 одсто удела у ЈАТ-у 
од стране Етихада, што је омогућило будућност 
српске националне авио-компаније. 
Air Serbia сваке године потврђује свој квалитет 
и добија међународне награде и признања за 
успешно пословање.

после 30 година 
поново је 
успоставЉена 
линија 
београд–ЊујорК

25
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Аеродром „Никола Тесла“ 
постаје део светске породице 

26

Аеродром "Никола Тесла" постаје део фамилије 
једне од највећих фирми на свету у аеродромском 
бизнису - Уговор је потписан на 25 година са 
француском компанијом Ванси Ерпортс. Укупна 
номинална вредност ове трансакције је око 
1.46 милијарди евра у коју спадају једнократна 
накнада од 501 милион евра, минималне годишње 
концесионе накнаде које ће се кретати између 4.4 
милиона евра до 15.1 милиона евра и минимална 
капитална улагања од 732 милиона евра. 
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27

После скоро 70 година, Србија је почела да остварује девизне приходе од туризма 
веће од 1 милијарде евра годишње. У првих осам месеци 2018. укупан број долазака 
туриста у Србију износио је  2.359.446, што је пораст од 11,9% у односу на исти
 период 2017.

Изградња туристичке инфраструктуре 
Од 2015. закључено је више од 220 уговора са локалним самоуправама у циљу 
побољшања туристичке инфраструктуре. 

Улагања у развој туризма у Србији
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Врњачка бања

• Извршена је потпуна реконструкција летње позорнице „Данило Бата Стојковић“
• Реконструисан је главни бањски парк, изграђени су водопад и пешачка стаза на 

Црквеном брду
• Реконструисана је главна пешачка улица „Променада“

Копаоник

• Изграђени су авантура парк и теретана на 
отвореном

• Потпуно је реконструисан отворени базен у 
Брусу

• Започета је изградња велике подземне 
гараже са 400 паркинг места и хелиодромом. 
Планирани завршетак радова је пре зимске 
сезоне 2018/19.
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Београд је најпосећенија city break дестинација у региону

• У Београду се реализује трећина свих долазака у Србију (и домаћи и страни туристи)
• Више од половине свих страних туриста који посете Србију (око 53 одсто) бораве у 

Београду
• У Београду од укупног броја туриста, 85 одсто су страни туристи
• Најпосећеније локације у главном граду су: Београдска тврђава, Скадарлија, Авала, 

Кућа цвећа, Ада Циганлија, Стари Земун, Музеј Николе Тесле, Музеј ваздухопловства, 
Храм Светог Саве, Бели двор, Савамала
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После 50 година, граде се ауто-путеви 

У Србији је за 4 године изграђено преко 200 
km аутопутева

Радови су започети и на следећим деоницама:
• Сурчин - Обреновац  17,5 km (мост на Сави)
• Обреновац-Уб 26,2 km
• лајковац-Љиг 24 km
• Обилазница око Београда (сектор Б) 19,5 km 

- почели радови

28
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Рехабилитација 
преко 200 km државних путева.
У току је рехабилитација још 110 km.

29

Каћ-Зрењанин Аранђеловац-Крћевац Нови Сад – Београд
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30

31

31

После 19 година коначно обновљен Жежељев мост у 
Новом Саду
Врeднoст изгрaдњe Жeжeљeвoг мoстa 57.17 милиoнa eврa. Нoви мoст дуг je 474 м 
и ширoк 31 м. 

Мост има двa жeлeзничкa кoлoсeкa зa брзинe дo 160 km/h, двe сaoбрaћajнe трaкe 
зa друмски сaoбрaћaj и двe бициклистичкo-пeшaчкe стaзe ширинe 2,5 m.

Жeлeзнички сaoбрaћaj прeкo нoвoг Жeжeљeвoг мoстa успoстaвљeн je 7. aприлa 
2018. у 12 чaсoвa, 19 гoдинa oд рушeњa стaрoг мoстa у НATO бoмбaрдoвaњу, 23. 
aприлa 1999. Путнички саобраћај је пуштен 1. септембра 2018.

Нова наплатна станица 
Београд код Врчина
У априлу 2017. отворена је чеона 
наплатна станица „Београд“ код 
Врчина, са 23 улазно-излазне траке. 
Инвестирано је укупно 2.1 милијарди 
динара.

Завршен мост Земун–Борча (Пупинов мост) 
Радови на изградњи моста преко Дунава и 21 km приступног пута, вредни 255 милиона евра, започети су 
27. 10. 2011. а завршени су 27.12.2015. 

32
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Проширен Гранични прелаз Батровци
Проширењем ГП Батровци повећан је 
капацитет протока саобраћаја за 50%, 
узимајући у обзир да је са постојећих 
12 проширен на 18 саобраћајних 
трака. Проширени су и улазни и 
излазни терминали за теретна возила. 
Вредност радова износи 665 милиона 
динара, а радови су завршени 16. 
септембра 2017.

33

Модернизација 
железнице 
У претходне четири године 
реконструисано је 223 km пруга.
На 250 km пруга повећана је брзина на 
110 km на сат. Модернизују се пруге 
Београд-Ниш и Ниш-Прешево, пруга 
Ниш-Димитровград и пруга Београд-
Бар. Уложено је 100 милиона долара у 
куповину нових возова.

34

35

Брзим пругама у Европу
Започети су радови на 86,6 km у 
оквиру изградње брзе пруге Београд–
Будимпешта, у вредности од 805 
милиона евра.

Нови мост преко Дрине 
Радови на мосту између Љубовије и Братунца, са приступним саобраћајницама и граничним прелазом, трајали су две године, а њихова 
укупна вредност износи 613.191.195 динара.
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Топлодалековод 
Обреновац – Нови Београд 
Београдске електране ће коришћењем топле 
воде из ТЕНТ-а уштедети око 43 милиона евра 
годишње на увозу гаса. 

37

38 Ревитализација термоелектране Костолац
Успешно је реализована прва фаза - ревитализација блокова Б1 и Б2 и изградња Система за одсумпоравање блокова. У току је изградња 
индустријског колосека и пристаништа који ће бити завршени до краја 2018. Вредност прве фазе: 344.63 милиона долара.
Друга фаза започета је јануара 2016. и подразумева прoширeњe капацитета Површинског копа „Дрмнo“ и изградњу новог блока ТЕ 
„Костолац Б3“ снаге 350 MW. Нови блок ће бити пуштен у погон крајем 2020. године. Вредност друге фазе: 715 милиона долара.
УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ТЕ КОСТОЛАЦ: 1 милијарда и 59.6 милиона долара.
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Први ветропаркови и соларне 
електране 
Од априла 2014. године до данас је изграђено 222 
електране које користе ОИЕ, укупне снаге 111 МW. 
Вредност инвестиција је око 132 милиона евра. У 
току је изградња 40 електрана које користе ОИЕ; 
укупна вредност инвестиције је око 765 милиона 
евра, а њихова укупна снага је 505 МW. Међу њима 5 
електрана користе енергију ветра, њихова снага је 474 
МW, а вредност инвестиција је 700 милиона евра.

Реконструкција ХЕ „Ђердап 1“ 

40

39

Ревитализација хидроагрегата у ХЕ "Ђердап" –вредност 
пројекта 70 милиона еура. 
Започет пројекат реконструкције бродске преводнице 
у саставу ХЕПС „Ђердап 1“ која није реконструисана 48 
година. Вредност пројекта је 28.5 милиона евра, од чега је 
11.4 милиона евра обезбеђено као бесповратна средства. 
Планирани рок за завршетак радова је септембар 2020. 
године. 
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Поново ИМТ трактори 

Пољопривредницима 
трактори упола цене 
Први пут после 2010. године држава је почела 
са субвенционисањем куповине нових 
трактора. До сада смо одобрили 1.721 захтев, 
очекује се да ће још око 200 захтева бити 
одобрено до краја године.

Индијски ТАФЕ купио је ИМТ, са планом да у 
наредних годину дана почне са производњом првих 
машина. Након производње за Србију и регион, 
иновирани трактори који ће испуњавати све услове 
ЕУ наћи ће се на тржишту Мађарске, Румуније, 
Бугарске, након чега ће се кренути и са освајањем 
осталих тржишта.

41

42
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43 У 2017. основано 185 нових 
задруга
Подстицаје у износу од 196.5 милиона 
динара добиле су 22 задруге из општина: 
Житорађа, Лебане, Мерошина, Гаџин Хан, 
Власотинце, Врање, Блаце, Владичин Хан, 
Лесковац, Бабушница, Димитровград, 
Сврљиг, Крагујевац, Горњи Милановац, 
Крушевац, Голубац, Ариље, Смедерево, Нови 
Сад, Оџаци, Сечањ и Инђија. 

Помоћ младим 
пољопривредницима 
Ово је мера која је ПРВИ ПУТ 
спроведена 2017. године. Одобрено је 
685 захтева. Како би подстакла младе, 
држава субвенционише инвестиције 
са 75%, а за ову годину је померена 
и горња граница максималног 
подстицаја, тако да сада износи 
1.500.000 динара уместо 1.200.000 
колико је износиo прошле године.

Нови системи за 
наводњавање први пут 
после 35 година
Почели смо са изградњом 14 система 
за наводњавање за 60.000 хектара 
обрадивих површина, спремамо још 24 
пројекта. То су први пројекти тог типа 
након 35 година.

45
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лабораторије за утврђивање квалитета млека
Лабораторија за млеко у оквиру Дирекције за националне референтне лабораторије је потпуно технички опремљена и започето је са 
испитивањем сировог млека у оквиру мониторинга квалитета млека. 

Први пут Европа помаже српској пољопривреди 
После 8 година разговора, добили смо ИПАРД акредитацију. Износ повраћаја је 50%–
70%. Износ подстицаја се креће од 10.000  евра (мин.) до 2.000.000  евра (макс.). 

ЕУ буџет
175 

мил. евра

Буџет РС
58 

мил. евра

233
милиона

евра (укупно за
подстицаје)

Учешће
корисника

ИПАРД
програма

Преко 500 
милиона евра 

(укупне 
инвестиције) 

46
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Онемогућена продаја земље странцима 
Овим је омогућен већи приход буџета од издавања и привлачење нових инвестиција за 
прерађивачке капацитете и отварање радних места. 

47
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Први пут Србија може да извози и на тржиште Кине. 
Потписан је и нови Споразум о слободној трговини 
са Турском који се, иако још није ратификован, већ 
примењује у делу извоза 5.000 тона говеђег меса на 
турско тржиште.

49 Отворено тржиште од 1.5
милијарде купаца 
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Најмодернији клинички центар на Балкану  

Најзад 
изградња КЦ 
Србије 

Нишки Клинички центар простире се на 45.000 
квадратних метара, а у обнову и изградњу 
здравствене установе, укључујући и набавку 
нове опреме, уложено је 50 милиона евра. У 
комплексу новог КЦ налази се и један од 
највећих операционих блокова у Србији и на 
Балкану, са 16 најсавременије опремљених 
хируршких сала, три ангио-сале, два ургентна 
центра. 

Пацијенти су смештени у комфорним 
двокреветним собама са купатилима. 
Укупно има 613 стандардних лежајева 
у стационарном делу и капацитетима за 
интензивну негу, а први пут у најразвијенијим 
здравственим установама у Србији саграђен је 
и засебан центар за трансплантацију органа.

Уговор са извођачем је потписан 
крајем јула 2018. године. Вредност 
пројекта који ће се простирати на 
133.000 м2, износи 69 милиона евра.

50

51

Милијарду евра у здравствени 
систем Србије до 2021.
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аБуџетски фонд за лечење у иностранству

Од новембра 2014. до јула 2018. одобрена су средства за 
114 одлазака на лечење и контролне прегледе у иностране 
здравствене установе за 68 пацијента, слање 221 узорка за 
генетско или метаболичко испитивање у иностране лабораторије и 
долазак иностраних медицинских стручњака за 19 пацијената. 

114
ОдлАзАКА НА 
лЕчЕњЕ

Брига о оболелима од ретких болести

За оболеле од ретких болести у 
2018. години обезбеђено је две 
милијарде динара. Године 2011. није 
био издвојен ни динар за оболеле 
од ретких болести, 2012. године у 
Србији се осам пацијената оболелих 
од ретких болести лечи о трошку 
државе, а 2018. године држава за 
лечење око 200 деце издваја две 
милијарде динара.

2
МИлИЈАРдЕ 
дИНАРА

52

53



Клинике у реконструкцији / изградњи54

УДК Тиршова – завршени 
радови на реконструкцији 
крова, фасаде, столарије и 
тераса, вредни приближно 500 
хиљада евра; почињу радови 
на обнови ентеријера, вредни 
приближно 1.5 милион евра; 
набављена и испоручена опрема 
која покрива 100% потреба 
клинике за наредних 7 година. • ГАК Вишеградска – завршена Фаза 1 реконструкције, вредна 

500 хиљада евра, у току припрема Фазе 2, вредне 6 милиона 
евра

• КБЦ Земун – набављена и испоручена опрема вредна око 1.6 
милиона евра

• Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње – 
набављена и испоручена опрема вредна око 1.6 милиона 
евра. Ургентни центар КЦ Србије – до краја 2018. године 
биће изведени радови  на реконструкцији спољног омотача и 
унутрашњости, вредни око 1.6 милиона евра

• Клиника за неурохирургију КЦ Србије – у току је набавка за 
опрему вредну 4.6 милиона евра

• Центар за радиологију и магнетну резонанцу КЦ Србије 
– набављена и испоручена опрема вредна приближно 1.1 
милион евра

• Планирано је да се у пројекат укључе и Институт за 
ортопедско-хирушке болести „Бањица“, Институт за 
онкологију и радиологију Србије, Специјална болница за 
лечење цереброваскуларних обољења „Свети Сава“ и ГАК 
„Народни фронт“. Средства за ове здравствене установе 
требало би да износе око 113.2 милиона евра
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55

КБЦ Драгиша Мишовић – завршени радови на потпуној обнови и опремању 
објекта који је страдао у пожару 2009. После десет година КБЦ почео да ради 
пуним капацитетом. Вредност радова је око 3 милиона евра, а вредност опреме 
око 10.5 милиона евра.

Никад већа улагања у здравствену 
инфраструктуру 

• Завршена реконструкција породилишта у ОБ 
Чачак

• Отворен нови дијагностички центар у ОБ Нови 
Пазар

• Пуштено у рад Одељење за ВТО у КЦ Крагујевац
• Комплетно реновирано, опремљено и пуштено 

у рад Одељење за ВТО у ГАК „Народни фронт“
• Пуштено у рад комплетно реновирано и 

опремљено Одељење за транплантацију 
коштане сржи Клинике за хематологију КЦС

• Пуштене у рад ангио сале у Ваљеву, Чачку, Нишу 
и Ургентном центру КЦС

• Пуштенa у рад најсавременија магнетна 
резонанца у УДК Тиршова – ова установа 
први пут у својој историји има две магнетне 
резонанце у употреби

• Отворене нове операционе сале у Ургентном 
центру КЦС

• Најсавременији мултислајс скенер у КЦ Србија
• Набављена савремена дијагностичка опрема 

за бројне здравствене установе широм Србије
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Шест најмодернијих апарата за зрачну 
терапију

Набављени су нови акцелератори за Институт за 
онкологију и радиологију Србије, Клинички центар 
Ниш, Клинички центар Крагујевац и Здравствени 
центар Кладово. Вредност набавке шест линеарних 
акцелератора, три ЦТ симулатора и изградња и(ли) 
адаптација припадајућих бункера износи 17.96 
милиона евра. Уз четири претходно набављена 
линеарна акцелератора, Србија сада први пут 
испуњава светске критеријуме по броју апарата за 
зрачну терапију по глави становника.

Потписан уговор о набавци 
унапређеног Еџ ножа
За Еџ систем за стереотаксичну хирургију и 
стереотаксичну радиотерапију Влада Србије 
издвојила је 800 милиона динара. Наши 
грађани су до сада ишли на интервенције на 
Cајбер ножу у друге државе по минималној 
цени од 20.000 евра. Пре две године 
набављен је Гама нож, „златни стандард“ 
у неурохирургији, и у првих годину дана 
обављено је око 800 интeрвенција, што је 
апсолутни рекорд за све сличне апарате у 
свету.

56

57
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Бесплатни превентивни прегледи 
Акција бесплатних превентивних прегледа коју је 
покренуло Министарство здравља у периоду од септембра 
2017. до маја 2018. изазвала је велико интересовање 
грађана, који су масовно одлазили у здравствене установе 
како би се превентивно прегледали. 

Прегледано је више од 185.000 грађана Србије, односно 
близу 20.000 грађана сваке последње недеље у месецу.
Посебност ове акције лежи у томе што су преглед могли 
да обаве и грађани који из било којег разлога немају 
здравствено осигурање. Министарство здравља ће у 
складу са исказаним огромним интересовањем грађана 
за бесплатним превентивним  прегледима наставити да 
организовањем оваквих и сличних акција, стављајући 
посебан акценат на превенцију и рану дијагностику 
болести.

Посао за младе медицинске раднике и 
одобравање специјализација 

За три године запослено је око 8.800 
медицинских радника, од чега више од 
3.500 лекара, док је укупно одобрено 6.200 
специјализација. Само у 2018. запослена су 
2.072 здравствена радника, од чега 732 лекара. 
Уведена је пракса запошљавања 50 најбољих 
свршених студената медицинских факултета на 
сваких шест месеци. 

58

59
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донет закон којим се подстиче рађање

Подстицај запошљавања особа 
са инвалидитетом 
Новоосновано је 21 предузеће за 
професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом 
и подржано 52 предузећа са 1.881 
запослених, од којих је 1.261 особа са 
инвалидитетом.

Законом о финансијској подршци породици са децом уведена су нова 
права, проширен круг корисника права, омогућена директна исплата 
права корисницима и утврђени нови увећани износи родитељског додатка, 
посебно за треће и четврто дете којим је продужена дужина исплате права 
са 2 на 10 година (прво дете – једнократна помоћ у износу од 100.000 
динара; друго дете – 10.000 динара 24 месеца; треће дете – 12.000 динара 
10 година и четврто дете – 18.000 динара 10 година). Донета је и Стратегија 
подстицања рађања за 2018. која даје правни оквир за реализацију 
пронаталитетних мера, а уводе се и две нове области: управљање 
миграцијама и брига о старима. 

60

61
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аСредства за локалне самоуправе - 12 области 

популационе политике
62

У 2017. су први пут издвојена средства (130 милиона динара) 
којима су финансирани пројекти из области популационе 
политике у 15 локалних самоуправа. У 2018. издвојено је 
четири пута више средстава – 500 милиона динара, којим ће 
се финансирати пројекти из области популационе политике у 
61 локалнoj самоуправи. 



дуално образовање - нови образовни профили65

Академска мрежа Србије 
Захваљујући овој јединственој мрежи 1629 школа у Србији добило је бесплатан и безбедан, са могућношћу коришћења међународних 
услуга електронске едукације. Успостављен је Национални контакт центар за безбедност деце на интернету, са циљем заштите деце од 
злоупотреба на интернету и друштвеним мрежама. Усвојен је и Закон о информационој безбедности који је по први пут системски уредио 
ову област у Србији.

Школске 2018/19. године, формирана су 44 oдељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику (ИТ одељења). 
Одељења су формирана у 35 гимназија које се налазе у 29 градова широм Србије. Највећи број одељења формиран је у Београду (8 
одељења у 6 гимназија). Највећи број ИТ одељења формирале су гимназије "Јован Јовановић Змај" из Новог Сада и "Бора Станковић" из 
Ниша (по 3 ИТ одељења). Сви наставници који предају информатичке предмете у овим одељењима обухваћени су висококвалитетном 
ускостручном обуком креираном од стране еминентних стучњака који имају искуство у подучавању ученика средњошколског узраста.

64

63 Ученички и студентски домови
Извршена је реконструкција, изградња, проширење и опремање 
ученичких и студентских домова у вредности од приближно 11.000.000 
евра и основних и средњих школа у вредности од 22.607.223 евра. 
Постављен је пројекат „Инклузивно предшколско васпитање и 
образовање“ из зајма Међународне банке за обнову и развој – биће 
изграђени објекти у вредности од 47 милиона евра. Стављени су у 
функцију станови за младе истраживаче у Блоку 32, Београд, 1. фаза. 
Изграђени су станови за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу – 
објекат је завршен, уложено је око 5.5 милиона евра.

У средњим школама уведено је више 
од 80 нових програма наставе и учења. 
У дуалном образовању постоји укупно 
32 образовна профила у којима се 
реализује настава у складу са потребама 
тржишта рада, и то у областима 
информационих технологија, машинства, 
грађевине, производње и прераде хране, 
хотелијерства и туризма и др. 
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Током 2017. и 2018. године Министарство заштите животне средине је у сарадњи са Безбедносно-информативном агенцијом, Државним 
тужилаштвом и Министарством унутрашњих послова покренуло акцију откривања локација на којима је нелегално складиштен опасан 
отпад. У оквиру акције је откривено осам локација, са укупно више од 2.000 тона опасног отпада. Суд је већ донео прве пресуде за 
нелегално складиштење отпада у Обреновцу. Од 2014. године уклоњено је преко 2.000 тона историјског опасног отпада са укупно 12 
локација, за шта су средства обезбеђена из буџета Републике Србије. Чишћењем ових локација отклоњена је опасност од озбиљног 
загађења животне средине, угрожавања здравља и живота грађана, док су у исто време створени предуслови за реализацију нових 
инвестиција на овим локацијама.

Измештање опасног отпада

Нова Национална лабораторија 
за анализу воде, ваздуха и 
земљишта 
Одељење за Националну лабораторију 
добило је донацијом ЕУ инструменте 
високе технологије из пројекта ИПА 
2012 „Успостављање интегрисаног 
система мониторинга животне средине 
у области квалитета воде и ваздуха“. 
Применом најновије аналитичке 
технологије могуће је детектовати 
до неколико хиљада супстанци у 
узорцима површинских, подземних или 
отпадних вода. 

Заштита животне средине 
Од 2014. године реализовани су инфраструктурни пројекти укупне вредности 3.5 милиона 
евра у Чачку, Панчеву, Ариљу, Коцељеву, Бајиној Башти, Белој Цркви, Кули и Врбасу. 
У току је реализација инфраструктурних пројеката у области управљања отпадним 
водама и отпадом укупне вредности 71.400.000 евра у Кули, Врбасу, Лесковцу, Сремској 
Митровици, Рашкој, Ужицу и Суботици. Обезбеђена су нова средства из ИПА фондова  за 
пројекте укупне вредности од 83.700.000 евра у Краљеву, Нишу и регионалним системима 
Дубоко, Срем-Мачва, Панчево и Пирот.
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Фабрика воде у Ужицу69

Пројекат реконструкције и доградње постројења за 
пречишћавање воде „Петар Антонијевић“ на одржив начин 
решава проблем водоснадбевања здравом пијаћом водом 
70.000 грађана Ужица и околине, а значајан је и као мера 
дугорочне заштите акумулације Врутци. Завршетак пројекта 
предвиђен је за крај 2018. године.
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Национално тело за испитивање последица 
НАТО бомбардовања Србије 

У сарадњи са Министарством здравља, Министарством 
одбране, Министарством просвете, науке и технолошког развоја 
и представницима научне и стручне заједнице формирано 
је међуресорно радно тело за испитивање последица НАТО 
бомбардовања по здравље људи и животну средину, које се састоји 
од Међуресорног координационог тела, Савета, Националне мреже 
лабораторија и Управног одбора. Национално тело има задатак 
да испита све научне и стручне чињенице које су релевантне за 
утврђивање последица бомбардовања 1999. године.

Више од милијарду динара за 
300 пројеката од јавног интереса 
(здравство, образовање, 
хуманитарни рад)

Измењен је Закон о кривичном поступку како 
би се онемогућиле злоупотребе и прикупила 
средства на основу опортунитета, тако да 
се средства сада сливају на један рачун.
Министарство правде је у периоду 2016–2018. 
спровело 3 јавна конкурса за доделу средстава 
прикупљених по основу одлагања кривичног 
гоњења са циљем избора пројеката од јавног 
интереса (здравство, култура, просвета, 
хуманитарни рад и сл.).
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Основана Канцеларија за управљање јавним 
улагањима

Године 2014. основана је Канцеларија за помоћ и обнову поплављених 
подручја која је обезбедила нови кров над главом за близу 500 
породица чије су куће срушене, као и новчану помоћ за преко 21.000 
породица.
 
Помоћ у новцу је добило и преко 2.000 малих и средњих предузећа и 
предузетника, као и преко 26.000 пољопривредника. Обезбеђено је 
више од пола милијарде евра за потребе обнове након катастрофалних 
поплава из маја 2014. године,  од чега су близу половине чиниле 
донације. Енергетски систем је обновљен тако да, упркос штети у овом 
сектору која је процењена на преко пола милијарде евра, Србија није 
била ни један једини дан без струје.

72
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 На темељу праксе успостављене током 
обнове након поплава основана је 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ 
УЛАГАЊИМА чији је кључни посао 
управљање пројектима обнове објеката 
јавне намене. 

Током периода 2014-2018 
године, реализовано је укупно 793 пројекта. 
У току је, или у припреми, реализација 
још 257 пројеката, што до сада чини 1050 
пројеката под окриљем Канцеларије.



Oбновљена и изграђена 493 објекта73

Младеновац, ОШ ”Свети Сава”

Параћин, вртић ”Плави Зец” Свилајнац, Машинска школа

• 136 мостова на локалним путевима
• 164 пројекта локалне инфраструктуре (водовод, канализација, 

клизишта, водотоци, локални путеви)
• 109 објеката школа и вртића
• 71 објекат дома здравља и амбуланти
• 13 објеката центара за социјалну заштиту
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Уб, ОШ ”Милан Муњас”

Мионица, Мост на реци Лепеници, село Санковић

С. паланка, ОШ ”Радмила Шишковић”
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Гуча, Дом трубача

Авала, дечије игралиште

Брус, базен

Летња позорница ”Данило Бата Стојковић”
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Суботица, Палић

Голубачка тврђава

Селтерс бања

Велико Градиште, кошаркашки камп
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Углед Србије у свету

Од када је преузео дужност председника 
Републике Србије: 

• свечаности поводом инаугурације присутвовало је 
више од 50 страних делегација

• имао је око 60 сусрета са шефовима држава 
(укључујући председнике Трампа, Сија, Путина, 
Ердогана и Макрона)

• састао се са потпредседником САД Мајком Пенсом 
• имао је више од 50 сусрета са председницима влада, 

а са канцеларком Меркел се састао чак три пута
• више од 20 сусрета са министрима спољних послова
• као и око 30 сусрета са званичницима Европске уније

Као председник Владе Републике Србије, 
Александар Вучић је имао:

• више од 20 сусрета са шефовима држава
• четири састанка са тадашњим потпредседником САД
• више од 50 сусрета са колегама премијерима из 

читавог света
• као и бројне сусрете са министрима спољних послова 

и званичницима Европске уније
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АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ ЈЕ, 
КАО ПРЕМИЈЕР, А ПОТОМ 
И КАО ПРЕДСЕДНИК 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
ПОСЕТИО ВИШЕ ОД 30 
ДРЖАВА, НЕКЕ И ПО ВИШЕ 
ПУТА.

У ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТИРИ 
ГОДИНЕ АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ ЈЕ ИМАО ОКО 80 
СУСРЕТА СА ШЕФОВИМА 
ДРЖАВА И ВИШЕ ОД 100 
СУСРЕТА СА 
ПРЕМИЈЕРИМА ЗЕМАЉА 
ИЗ ЧИТАВОГ СВЕТА.



Председавање 
Републике Србије 
Организацијом за 
европску безбедност и 
сарадњу (ОЕБС) 
2015. и председавање Републике 
Србије Организацијом за 
црноморску економску сарадњу 
(БСЕЦ) у другој половини 2016. 

75
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Дипломатске 
билатералне активности 
Успешно смо утицали на поништење 
одлуке о признању тзв. Косова од 
стране Суринама, Бурундија, Гвинеје 
Бисао, Либерије и Папуе Нове Гвинеје 
и спречили нова признања од стране 
афричких, азијских, латиноамеричких, 
карипских и блискоисточних држава.
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Преговори о приступању 
Србије ЕУ

Раст позиције српског пасоша  На индексу светских пасоша српски пасош се са 
43. позиције (2017) попео на 36 (2018). Cрпски држављани могу да без визе путују у 66 
држава, док држављани 83 државе могу да без визе посете Србију.

Прва поглавља у преговорима са ЕУ отворена су 14. 12. 2015. у Бриселу, 
чиме је отпочет процес преговора о пуноправном чланству Србије. На до 
сада укупно осам одржаних састанака Међувладине конференције, од 
2015. до сада, отворени су преговори у 14 поглавља, а затворени у 2 
поглавља. Поглавља у којима су отворени преговори: 5 – Јавне набавке; 
6 – Право привредних друштава; 7 – Право интелектуалне својине; 13 – 
Рибарство; 20 – Предузетништво и индустријска политика; 23 – Правосуђе 
и основна права; 24 – Правда, слобода и безбедност; 29 – Царинска унија; 
30 – Економски односи са иностранством; 32 – Финансијски надзор; 
33 – Финансијска и буџетска питања; 35 – Остала питања, а отворени и 
истовремено привремено затворени: 25 – Наука и истраживање и 26 – 
Образовање и култура.
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ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ОБЕЗБЕЂЕНО JE 2.3 МИлИЈАРДЕ ЕВРА ИЗ МЕЂУНАРОДНИх ИЗВОРА
Обезбеђена бесповратна помоћ Европске уније у укупном износу од преко 1.521 милион 
евра:
•	 Бесповратна помоћ из средстава ИПА у укупном износу од 931 милион евра кроз 

годишње националне ИПА програме. У 2014. највећи део средстава опредељен је 
за санацију последица поплава (62 мил. евра); у 2015. за реформу јавне управе (80 
мил ЕУР) и развој саобраћајне инфраструктуре (65 мил. евра); у 2016. за унапређење 
конкурентности и развој локалне инфраструктуре (48.7 мил. евра) и реформе у сектору 
владавине права (33 мил. евра); у 2017. за унапређење управљања отпадним водама 
(28.6 мил. евра), за изградњу двосмерног гасовода између Србије и Бугарске (49.6 мил. 
евра); у 2018. за сектор животне средине и енергетске ефикасности (62 мил. евра) и 
конкурентност привреде (40 мил. евра).

•	 У оквиру финансијске перспективе ЕУ 2014-2020 одобрено је 264.8 милиона евра 
ИПА средстава за 9 програма прекограничне и транснационалне сарадње – са 
Мађарском, Румунијом, Бугарском, Македонијом, Црном Гором, Босном и Херцеговином 
и Хрватском и два транснационална програма: Дунав и Јадранско-јонски. Одобрена су 
средства за 7 прекограничних пројеката у укупној вредности од 45.96 мил. евра од чега је 
улагање на територији Републике Србије веће од 20 милиона евра (обнова навигационе 
инфраструктуре на каналу реке Бегеј – 5.8 мил. евра, реконструкција дела Опште 
болнице Пожаревац - 4.9 мил. евра и 2.9 мил. евра на пројекту ‘’Комплексно уређење 
водопривреде подручја канала Баја – Бездан’’

•	 Обезбеђено 175 милиона евра бесповратне подршке намењене помоћи у области 
руралног развоја кроз ИПАРД II програм. Подршка је намењена јачању конкурентности 
сектора производње и прераде хране

•	 Обезбеђено 90 милиона евра из средства ЕУ из МАДАД фонда и ИПА која су 
намењена унапређењу квалитета смештаја у центрима за мигранте, покривању 
комуналних трошкова, ангажовању лица неопходних за пружање помоћи мигрантима, 
набавку неопходне опреме итд. 

•	 Обезбеђено 60.2 милиона евра из Фонда солидарности ЕУ за реконструкцију јавних и 
приватних објеката, помоћ предузетницима и пољопривредницима, реконструкцију путне 
инфраструктуре и мостова, рехабилитацију мреже одводних канала, трајно санирање 
клизишта итд.  

•	 113 милиона евра бесповратних средстава за припрему и реализацију инфраструктурн-
их пројеката у секторима саобраћаја, енергетике, заштите животне средине и социјалне 
инфраструктуре из Инвестиционог оквира за западни Балкан. У децембру 2018. очекује се 
одобравање додатних 41.4 милиона евра за фазу 1 аутопута Е-80 Ниш-Мердаре процењене 
укупне инвестиционе вредности 212.5959.000 евра.

за четири године обезбеђено je 2.3 милијарде 
евра из међународних извора
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Изложба о 
Јасеновачком логору 

Прва изложба ове врсте организована 
је од стране МСП Републике Србије у 
седишту Уједињених Нација у Њујорку 
(јануар 2018).

Спречавање усвајања 
резолуције  Савета 
безбедности УН о 
Сребреници (јул 2015)

Спречавање пријема 
тзв. Косова у  УНЕСКО 
(2015) 

•	 Обезбеђено 109 милиона евра бесповратних 
средстава намењена стамбеном забрињавању избеглица кроз 
изградњу 2.451 станова, куповину 130 станова, 311 монтажне 
куће, доделу 1.874 пакета грађевинског материјала и 1.489 
сеоских кућа у преко 120 општина широм Републике Србије.

•	 Обезбеђена је подршка од стране СР Немачкe у укупном износу 
од 447 милиона евра од чега 126 милиона у виду бесповратних 
средстава. 

•	 Сједињене Америчке Државе упутиле бесповратна средства 
у износу од 53.9 милиона америчких долара - од чега је за 
конкурентнију тржишну економију опредељено око 27 милиона 
америчких долара, док је за боље функционисање управе 
опредељено 26.9 милиона америчкихдолара. 

•	 Народна Република Кина упутила бесповратну помоћ у 
укупној вредности од 34.5 милиона евра - за пројекте у области 
здравства и друге пројекте око којих се владе двеју земаља 
договоре. 

•	 Из средстава билатералне помоћи Краљевине 
Норвешке обезбеђено је укупно 13.71 милиона евра од чега 4.2 
милиона евра за пружање подршке јединицама локалне 
самоуправе погођеним поплавама у мају 2014. године. 
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Изграђена су 143 индивидуална стамбена објекта за 
потребе повратника, интерно расељених и социјално  
угрожених лица (укупна ввредност 163.913.872,28 
динара), изградња 343 стамбене јединице (28 зграда; 
укупна вредност 612.798.492,16 динара). У периоду 
2014-2018, захваљујући залагању Канцеларије за КиМ, 
изграђено је још 396 кућа и станова за повратничке 
породице  и породице локалне заједнице.

882 ИзГРАЂЕНА 
СТАМБЕНА ОБЈЕКТА

Изградња и капитална реконструкција 
објеката на КиМ

Помоћ за 705 
домаћинстава на КиМ. 
Подршка одрживом опстанку у 
циљу помоћи за побољшање или 
успостављање услова становања 
социјално  угрожених категорија 
становништва, кроз грађевински 
материјал – Укупна реализована 
средства : 119.844.844,90 динара. 
У периоду 2014-2018, одобрено је 
1408 захтева за испоруку помоћи у 
грађевинском материјалу.

Комплекс „Рајска бања“ у Бањској, Звечан 
Радови на изградњи овог здравствено-рекреативног комплекса су у завршној фази: 
комплетни грађевинско-занатски радови на отвореним базенима са хортикултурним 
уређењем затвореног базена са термалном водом и ђакузијем, изградња зграде велнес 
центра и затвореног базена, уређење отвореног термалног базена, уградња машинских 
инсталација за пречишћавање воде, уређење пријемног дела са свлачионицама, 
гардеробом, тушевима и тоалетима, комплетни лимарски радови, фасадна столарија 
и објекат је прикључен на трафо станицу. Укупна издвојена средства – 478.836.610,00 
динара. 
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Програми који се односе на изградњу, 
реконструкцију, рехабилитацију, 
санацију путева, улица, железничке 
инфраструктуре и путних објеката, 
инфраструктурно уређење терена и 
објеката за спортске намене, партерно 
уређење и уређење електроенергетског 
потенцијала и јавне расвете подржани 
су средствима у укупном износу од 
614.897.648 динара. 

Реализовано 127 пројеката развоја 
инфраструктуре на КиМ 

86

Изградња насеља „Сунчана долина“ 
Покренут је пројекат изградње повратничког насеља 
„Сунчана долина“ на територији општине Звечан, чијом 
изградњом ће бити обезбеђени услови за живот и рад 
за 1.200–1.500 лица (око 300 породица). Планирана 
је изградња 300 стамбених јединица и пратећих 
јавних објеката (школа, црква, тржница, спортски 
терени, обданиште итд). Укупна реализована средства: 
561.500.233,40 динара.

НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ звЕчАН, чИЈОМ 
ИзГРАдњОМ ћЕ БИТИ 
ОБЕзБЕЂЕНИ УСлОвИ зА 
ЖИвОТ И РАд зА 1.200–
1.500 лИЦА

Изградња насеља „Сунчана долина“87



Цркве и манастири на КиМ 
Финансирано је 170 ПРОЈЕКАТА везаних 
за рад и опстанак 43 МАНАСТИРА И ЦРКВЕ 
Српске православне цркве на КиМ и откуп 
земљишта. Издвајају се радови извршени 
у Српској православној Богословији 
св. Кирила и Методија у Призрену и 
манастирима Грачаница, Високи Дечани, 
Свети Архангели у Призрену и Бањска, 
у укупној вредности од 186.310.237,00 
динара.

домови културе на КиМ

Завршена је обнова, санација, опремање, реконструкција домова 
културе и изградња вишенаменских смештајних објеката у оквиру 
домова културе: Дом културе Грачаница, Дом културе Гњилане, 
Дом културе Стари Колашин, Дом културе Доња Гуштерица.

88

89
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Од здравственог центра 
до КБЦ Косовска 
Митровица 
Реновирана су одељења онкологије, 
пулмологије, грудно одељење, скенер 
је почео са радом, набављена су два 
најсавременија санитетска возила и 
најсавременија медицинска опрема. 
За ове намене издвојено је 29.973.263 
динара.

91

Нове здравствене 
установе на КиМ.
У болници ЗЦ Гњилане у селу Пасјане 
инсталирана је комплетна медицинска 
опрема гинеколошко-акушерског 
блока, набављено је санитетско возило, 
опремљени су и адаптирани објекти 
сеоских амбуланти у Косовском 
поморављу. За нови објекат 
Дома здравља Пећ са седиштем у 
Гораждевцу набављена је недостајућа 
медицинска опрема и апарати, и за 
Дом здравља и за амбуланте у саставу. 

92

Пружање правне и социјалне заштите на КиМ
Спречени покушаји Приштине да присвоји имовину РМХК “Трепча” а.д. Звечан и имовину Ски центра  “Брезовица” д.о.о. Штрпце. 
Обезбеђено финансирање  одбране од стране адвоката Србима и неалбанцима на територији АП КиМ који су кривично прогоњени 
од стране Приштине из политичких разлога, и обезбеђена правна помоћ за 5433 корисника са територије КиМ у предметима 
узурпиране или уништене имовине, накнаде штете, катастра, експропријације, прибављања докумената, уписа у евиденције и др. 

Путем Пројекта правне помоћи (Legal Aid) у имовинско-правној области  за лица са КиМ који је финансиран из средстава ЕУ- ИПА 2011 
и ИПА-2013. Исплаћује се новчана помоћ породицама са новорођеном децом, у износу од 10.000,00 динара по детету. У периоду од 
2014. године закључно са 2017. годином исплаћена је ова новчана помоћ за укупно 4.385 породица.

90
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93 Образовање
Изграђен је један објекат за потребе издвојеног 
одељења у селу Видање, ОШ “Радош Тошић“ из 
Осојана, средства 4.971.255,00 динара
Изграђен је један спортски терен у општини 
Косово Поље (за мали фудбал, кошарку и 
одбојку у селу Кузмин, средства 2.261.100,00 
динара) 

У 4 школе су дограђени или реновирани 
објекти (доградња објекта  ОШ “Рајко 
Урошевић“ Готовуша, општина Штрпце 
1.050.287,00 динара; 2.558.810,00 динара 
комплетно урађена фасада на објекту 
ОШ “Јанко Јовићевић“ из Гораждевца; 
1.874.500,00 динара комплетно опремање 
просторија истуреног одељења ОШ “Благоје 
Радић“ у Доњим Варагама општина Зубин 
Поток, 4.636.177,50 динара Штрпце - 

реновирање и опремање просторија истуреног 
одељења ОШ “Шарски Одред“ у Врбештици)
Реконструкција једне балон сале (у селу Угљаре, 
општина Косово Поље, 1.258.040,00 динара)

•	 У 21 школи реализовани су пројекти санирања, 
поправке крова, адаптација, кречења, опремања и 
сл.

•	 У 5 школа су опремљени кабинети за наставу 
•	 У 5 школа су саниране канализационе и водоводне 

мреже, мокри чворови и тоалети

ФАКУЛТЕТИ УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА 
СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ  

Изграђена зграда Медицинског факултета, уведено 
централно грејање и опремљен Медицински 
факултет Савременим наставним и дидактичким 
средствима и стоматолошком столицом  опремљена 
катедра за стоматологију и студентска поликлиника 
Медицинског факултета
Опремљен и отворен Центар за развој каријере 
Факултета Техничких наука
Санирана мрежа централног грејања и набављен 
котао за зграду Економског факултета и Факултета 
уметности.
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Cредствима у укупном износу од 202.472.000,00 динара којима је 
подржано преко 860 пољопривредних домаћинстава набавком 
квалитетних сорти садница воћа, пољопривредне механизације, 
опреме за прераду пчелињих производа, као и набавком 
сточних грла и изградњом стаја за стоку.  
За програме развоја пољопривреде којима је подржано преко 860 
пољопривредних домаћинстава, издвојено је 202.472.000 динара.

УСПЕШНО СУ РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПРИКУПЉАЊА 
ДОНАЦИЈА У ВИДУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА, СТОЧНИХ ГРЛА (79 
јуница, 359 оваца, 22 козе), ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
(5 трактора, 1 балирка за сено), СТОЧНЕ ХРАНЕ, РАЧУНАРСКЕ 
ОПРЕМЕ, БЕЛЕ ТЕХНИКЕ И ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 
(9 шлепера).
ИЗГРАЂЕНЕ СУ И ОПРЕМЉЕНЕ ДВЕ ПИВАРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ ЗВЕЧАН, које су пуштене у рад средином 2017. 
и почетком 2018. године. Укупна реализована средства: 
37.500.000,00 динара.
У току је реализација Програма развоја пољопривреде за 2018. 
годину, на име чега су издвојена средства у укупном износу од 
250.618.000,00 динара за потребе набавке садног материјала и 
опреме, као и крупне и ситне пољопривредне механизације.

Предшколске установе 
Отворено је одељење предшколске установе 
„Наша радост“ Ораховац у  просторијама 
Богословије у Призрену и то као прва васпитно 
образовна установа на територији Призрена 
након 1999. године. За опремање овог објекта, 
издвојена су средства у укупном износу од 
875.884,54 динара.

17 вртића на КиМ је комплетно опремљено 
дидактичким материјалом 

Успешно су реализовани програми развоја 
пољопривреде
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Народни музеј у Београду 

Отворен је за јавност 28. 6. 2018, након 
15 година колико је та установа била 
затворена за посетиоце. Укупна вредност 
радова реконструкције и адаптације износи 
1.621.923.557,33 динара.

Музеј пре реконструкције

Зграде Опере и балета на 
Тргу републике 
Током јесени Министарство културе 
расписује тендер за идејно решење.

96

97
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Музеј савремене уметности у Београду

Отворен je за јавност 20. 10. 2017, након што је 
10 година био затворен за јавност. За радове је 
од 2016. издвојено 685.243.678,58 динара.

Пре реконструкције

Филмски центар 
У 2018. издвојен је највећи буџет у историји за развој 
филмске индустрије: 1.005.230.000 динара. Највећи део 
новца издвојен за снимање филмова, око 50% више 
него претходне године, што представља својеврсни 
подстрек, али и изазов за филмске посленике. Држава 
је учинила максимални напор да створи повољне 
услове за стварање и тако охрабри квалитетне и 
талентоване посленике српске кинематографије и 
подстакне их да учине све како би грађанима Србије 
пружили квалитетне садржаје и допринели да српски 
филм буде запажен на међународном плану.

98

99



Очување језика и писма 
Акција „Негујмо српски језик“ наишла је на 
велики одјек широм Србије. У циљу бољег 
регулисања статуса ћирилице у јавном 
саобраћају предложене су измене и допуне у 
Закону о службеној употреби језика и писма. 
Покренута је процедура за оснивање нових 
српских лектората у свету: наспрам 47 лектората 
2000. године, Србија их сада има мање од 10.

100

Зграда Филхармоније 
Усвојен је плански акт, у току је 
пројектовање.

101
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Српско друштво је до 2012. године у сваком погледу  било потпуно дезинтегрисано. Не само да није било никаквих дефинисаних 
циљева дотадашње власти него је занемарен однос према непосредној прошлости. Сећање на стравичне догађаје кроз које је 
пролазио српски народ и поштовање према огромним жртвама није био интерес наших претходника. Највиши представници државе 
водили су удворичку политику прећуткивања злочина над Србима. Једнострана извињавања уклапала су се у стварање слике 
о Србима као  дежурним кривцима за све проблеме на овим просторима. Са таквом влашћу и на таквим претпоставкама наше 
друштво није могло да крене напред. Александар Вучић сматра да будућност можемо успешно да градимо само ако поштујемо 
сопствену прошлост.

102 Подизање националне свести

Александар Вучић је први председник Србије који обележава 
трагедију српског народа Крајине у хрватској акцији „Олуја“ и 
24. март када је почело бомбардовање СР Југославије. Његов 
став је да страдање наших сународника не смемо да препустимо 
забораву. Србија је данас озбиљна и одговорна држава и 
одужиће се својим мученицима. 

Изградићемо меморијалне комплексе и подићи споменике који 
ће за сва времена сведочити о њиховој жртви. Ти споменици 
биће сведочанство цене којом је плаћена наша слобода, биће 
упозорење и завет да више никада и ни због каквих разлога 
нећемо затварати очи пред злочинима који су над нама 
почињени, постаће симбол праведности, части и поноса нашег 
народа и арматура нашег идентитета. 
Са таквим односом према прошлости Александар Вучић 
је државнички покренуо моралну и духовну обнову Србије. 
Са њиме закорачујемо у будућност какву желимо и какву 
заслужујемо!

У нашу националу самосвест, у представе ко смо и шта смо, 
морамо да уградимо памћење на све велике догађаје којима 
обилује наша историја, али посебно на све оне који су страдали 
на том часном путу. На просторима које је победоноснa 
српска војска у Првом светском рату несебично ослобађала, 
двадестак година касније над српским живљем, направљени 
су најстрашнији логори и стратишта за које човечанство зна: 
Јасеновац, Пребиловци, Госпић и многи други. 

У послератној Југославији ти злочини биће прећуткивани и 
зато нам се деведесетих година догодио нови погром. Акције 
хрватске војске „Бљесак“ и „Олуја“, егзодуси и бомбардовања 
избегличких колона, бројни злочини над српским цивилима по 
градовима и селима Хрватске и Босне и Херцеговине, поново су 
остали некажњени, па и без моралне осуде већег дела светске 
јавности. Србија је разарана и цивили су поново немилосрдно 
убијани, у великом броју случајева и деца, када je 1999. године 
НАТО извршио неправну и бруталну агресију на нашу земљу.
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РФ је донирала Србији 6 авиона, уз подршку за ремонт 4 наша 
авиона. Уговорена је донација још 4 авиона истог типа из 
Белорусије, као и њиховог ремонта и модернизације и набавке 
модерног ваздухопловног наоружања, тако да ће Војска Србије, 
након више од двадесет година, располагати ескадрилом од 14 
авиона МиГ-29 са способношћу за контролу и заштиту ваздушног 
простора у наредних 12-14 година. 
Са компанијом "Airbus" из Немачке уговорена је набавка 9 
хеликоптера Н145 од којих 5 комада за МО и 4 комада за МУП.

Након више од 20 година имамо 10 авиона 
МиГ-29 

103

Поново станови припадницима снага 
безбедности 

Усвајањем новог закона припадници снага 
безбедности моћи ће да добију станове по 
посебним условима и субвенционисаним 
ценама. До 2020. године биће изграђено 
укупно 8.086 станова, а изградња наведених 
станова почиње крајем новембра 2018. 

104

Ивршена је набавка 2 нова средња транспортна хеликоптера 
Ми-17В-5 из Руске Федерације и уговорена је испорука додатне 
количине транспортних (3 комада Ми-17В-5) као и борбено-
транспортних хеликоптера (4 комада Ми-35) са припадајућим 
системима невођеног и вођеног наоружања, логистичким 
пакетом и обуком летачког и техничког састава РВ и ПВО. 
Број авиона типа Орао у ресурсу повећан је са 3 на 8, а планира 
се 10 летелица до краја године. Планирана је модернизација 
авиона Орао и Г4 у домаћим развојним капацитетима.
Створени су услови за опремање јединица ВС са 6 комада 
борбених оклопних возила ЛАЗАР, првом батеријом (6 комада 
оруђа) самоходног артиљеријског система НОРА и обезбеђена 
је испорука 30 модернизованих борбених извиђачких оклопних 
возила БРДМ-2М и 30 модернизованих тенкова Т-72Б12.
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Континуирано од 2015. године вршена је набавка теренске униформе за припаднике Војске Србије (преко 45.000 комплета), од чега је у овој 
години набављено више од 22.000 комплета теренских униформи. У истом периоду испоручено је више од 62.000 пари чизама.

Нове униформе и возни парк 

Пројекат 1500 и 1500+
Извршено је опремање снага за реаговање Војске Србије најсавременијим 
пешадијским наоружањем и оптоелектронским средствима кроз пројекат 
1500 чиме су значајно унапређене способности и за осматрање и дејства у 
ноћним условима. Планиран је наставак опремања осталих јединица Војске 
Србије по пројекту 1500+ средствима наоружања и војне опреме за војника 
из домаћег развоја.

Побољшан животни стандард
Припадницима Војске значајно је побољшан животни стандард кроз 
повећање зарада и накнада. Спроводи се стамбено забрињавање у 
МО и ВС, а решено је 3.768 стамбених интересената. Води се и брига о 
породицама погинулих ПВЛ. Деца погинулих припадника Војске Србије 
имају право на накнаду у току редовног школовања и на остале накнаде 
у вези са школовањем – за набавку књига и школског прибора и за 
групну рекреативну наставу, односно екскурзију. Од јануара 2014. до јуна 
2018. исплаћено је укупно 14.233 месечне накнаде за школовање деце 
погинулих припадника Министарства одбране и Војске Србије, 829 накнада 
за књиге и 87 накнада за екскурзије.
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Специјалистички тимови за спасавање 
Формирано је 9 регионалних специјалистичких тимова за спасавање и рад 
на води, са припадајућом специјалистичком опремом: у Београду, Чачку, 
Јагодини, Шапцу, Ваљеву, Пријепољу, Ужицу, Бору и Зајечару. Формиран је 
и један специјалистички тим за спасавање из рушевина, са припадајућом 
опремом и специјално обученим псима у Крушевцу. 



Опоравак одбрамбене индустрије 109
Cа параметрима пораста извоза НВО и броја 
запослених у предузећима ОИС, обимом 
инвестиција у унапређење производних капацитета 
и усвајањем законске регулативе, омогућено је 
даље унапређење одбрамбене индустрије у Р. 
Србији.
Укупан извоз наоружања и војне опреме из Р. 
Србије у 2017. години је достигао вредност од 569.2 
милиона долара.
Током 2014. године, у 8 привредних друштава ОИС 
укупан број запослених и радно ангажованих лица 
по свим основама износио је око 8.500 лица. На 
дан 31. 5. 2018. укупни број запослених и радно 
ангажованих лица по свим основама је 11.780 
лица. Очекивања су да ће до краја године овај број 
достићи цифру од 12.000.

У периоду од 2014. године до данас привредна 
друштва ОИС су сопственим средствима 
инвестирала око 110 милиона евра у развој 
производних капацитета. 

Поред тога, Влада је током 2017. године дала 
сагласност на директна инвестирања Р. Србије у 
9 привредних друштава одбрамбене индустрије 
и 4 установе Министарства одбране и Војске 
Србије, у укупној вредности од око 49.9 милиона 
евра. Акционим планом усвојеним у септембру 
2017, предвиђена су даља улагања у одбрамбену 
индустрију у периоду 2018–2020. године у износу од 
око 60 милиона евра годишње.

Смањена стопа криминалитета
У последњих нешто више од четири године број укупно извршених кривичних дела 
је за 9,6 одсто мањи у односу на исти временски период пре тога. Такође, извршено 
је и 17,6 одсто мање кривичних дела против имовине грађана, 18,6 одсто мање 
убистава, а значајно су повећане заплене наркотика. 

Полиција је у том периоду одузела више од 15,5 тона наркотика, што је за чак 
59 одсто више него у истом периоду пре тога. Прошле године откривена је прва 
лабораторија екстазија у Србији, а заплена синтетичких дрога је значајно повећана. 
У последње четири године одузето је више од 1.840.000 таблета, што је три пута 
више него раније.

110
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Одлуком министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића, значајно је повећан пријем полазника у Центар за основну 
полицијску обуку, што јасно показује и податак да је од 2014. године до данас обуку завршило 1.407 полазника, који су примљени у 
Министарство унутрашњих послова, док је тренутно на обуци још 712 полазника.
Министарство унутрашњих послова је у јуну ове године расписало конкурсе за пријем 900 нових полазника ЦОПО, а они ће до 
краја 2019. године бити велико појачање за полицију. Такође, у последње четири године Министарство унутрашњих послова је 
примило и 630 студената који су завршили Криминалистичко-полицијску академију.
МУП је у 2018. години примио и 96 нових ватрогасаца-спасилаца, а у току је оспособљавање још 57 полазника, који ће бити 
распоређени у ватрогасно-спасилачке јединице у Београду. У јуну месецу ове године расписан је конкурс за пријем нових 100 
полазника за попуну радних места у ватрогасно-спасилачким јединицама на територији Србије. 

Пријем нових полицајаца и ватрогасаца111
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Набавка нових возила и униформи112

Министарство унутрашњих послова је током 2017. и 2018. године значајно 
унапредило возни парк набавком нових патролних возила, транспортних возила, 
„марица“, теренских возила, ватрогасних возила и модернизацијом борбених 
оклопних возила.

У претходних нешто више од годину дана Министарство унутрашњих послова 
је кроз капиталне пројекте и остале набавке обезбедило више од 1.000 нових 
патролних возила, 65 теренских возила, 72 „марице“, 56 комби возила, већег броја 
возила за потребе криминалистичке полиције, а модернизовано је и потпуно 
реконструисано више од 40 борбених оклопних возила. Министарство унутрашњих 
послова је набавило и нова оклопна возила типа „Лазар“ и „Милош“. 
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Пре набавке нових патролних аутомобила просечна старост возила 
у МУП-у била је 14 година, а полицијски службеници су користили 
аутомобиле од којих су многи прешли више од 250.000 километара.
Такође, Министарство унутрашњих послова је за потребе Сектора за 
ванредне ситуације већ набавило 14 нових ватрогасних возила, док 
ће до краја следеће године бити набављено укупно 60 ватрогасних 
возила. Током ове и следеће године очекује се и испорука четири нова 
хеликоптера.
МУП је набавио и више од 30.000 нових униформи за припаднике 
Дирекције полиције, као и за припаднике Сектора за ванредне 
ситуације.
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Увођење предмета 
„Основи безбедности деце“

113

На иницијативу потпредседника Владе Србије и министра унутрашњих послова 
др Небојше Стефановића Министарство унутрашњих послова је, уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, током школске 2017/2018 у 
све основне школе увело предмет „Основи безбедности деце“.
Овај предмет је у школској 2017/2018 био намењен едукацији ученика четвртог 
и шестог разреда о безбедносним ризицима и претњама којима су изложени, 
начинима превенције и вештинама остваривања безбедносне заштите, са циљем 
развоја њихове безбедносне културе. 

У школској 2017/2018. години, програм је реализован у 1.140 основних школа, у 
којима је одржано укупно 49.013 предавања, на којима је за сваку тему у просеку 
присуствовало 54.815 ученика 4. разреда и 56.150 ученика 6. разреда. 
Тематски садржај програма предвиђа осам наставних јединица: 1.  Безбедност деце у 
саобраћају, 2. Полиција у служби грађана, 3. Насиље као негативна друштвена појава, 
4. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, 5. Безбедно коришћење 
интернета и друштвених мрежа, 6. Превенција и заштита деце од трговине људима, 
7. Заштита од пожара и 8. Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 
непогода.
У школској 2018/2019. години, настављено је са реализацијом програма, а поред 
ученика четвртог и шестог разреда биће обухваћени и ученици првог разреда 
основних школа, кроз три тематске области: "Шта ради полиција", "Заједно 
против насиља", "Безбедност деце у саобраћају" и „Заштита од пожара, поплава и 
земљотреса“. 
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Усвојен је у новембру 2016. године, 
а почео да се примењује 1. 6. 2017. 
Законом су уведене нове хитне 
мере заштите жртве и обавезна 
координација државних органа. Закон 
има превентивне механизме, који нису 
раније постојали у борби против насиља 
у породици. За 16 месеци примене 
Закона, државни органи су размотрили 
60.340 случајева породичног насиља, 
судови су изрекли више од 21.600 
хитних мера, а групе за координацију су 
израдиле скоро 15.000 индивидуалних 
планова заштите и подршке жртвама 
насиља. 

закон о спречавању насиља у породици 

Закон о заштити права на суђење у разумном року
Грађани добијају приоритет за решавање судског спора који траје годинама, а суду 
ствара обавезу приоритетног решавања таквих предмета и обештећења странке, ако је 
право у великој мери повређено, уз уједначавање праксе у погледу одређивања износа 
накнаде. Зато се смањио број уставних жалби и представки пред судом у Стразбуру.

Израда радног текста Уставних измена у области правосуђа
Акциони план за Поглавље 23 предвиђа измену Устава у области правосуђа у циљу јачања независности и одговорности судства, а у 
складу са европским стандардима. Министарство правде је на пролеће 2017. покренуло широк, транспарентан консултативни процес у 
вези са израдом амандмана. Након другог круга јавне расправе и уз уважавање достављених коментара са јавне расправе, усаглашени 
текст нацрта измена Устава у области правосуђа, који је усвојила и Влада РС, прослеђен је 13.4.2018. Венецијанској комисији на мишљење. 
Она је детаљно размотрила текст уставних амандмана и на одређене одредбе дала коментаре и препоруке. Министарство правде је 
11. 9. 2018. објавило нови Радни текст предлога уставних амандмана, који је у потпуности усаглашен са препорукама Венецијанске 
комисије и поводом новог Нацрта организовало још један округли сто, на којем су присуствовали представници свих релевантних 
правосудних институција и организација цивилног друштва, као и међународних институција. Министарство је 15.10.2018. објавило четврту 
верзију Нацрта уставних амандмана у области правосуђа, који је унапређен са коментарима стручне јавности који су били изнети на 
поменутом округлом столу.
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закон о повраћају имовине жртвама 
Холокауста

Република Србија је доношењем Закона о повраћају јеврејске имовине без 
наследника фебруара 2016. постала прва земља бившег социјалистичког блока 
у Европи која је на свеобухватан и потпун начин регулисала сложено питање 
враћања јеврејске имовине. Девет година након доношења Терезинске декларације 
(2009), Србија се од стране Европске уније, САД, Израела, Немачке, Велике 
Британије и других европских држава узима као пример не само за регион – 
Хрватску и Словенију – већ и за неке од највећих европских држава (Пољска) као 
модел за решавање питања реституције.

Закон о заштити узбуњивача
У тренутку усвајања – 2014. године – 
био је један од четири у Европи. Пружа 
ефикасну судску заштиту лица која 
указују на корупцију. За четири године 
примене преко 400 лица је заштићено 
од одмазде послодаваца.
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118



 | 
 1

01

Јавнобележнички систем 
Од септембра 2014. остварен је 
виши степен сигурности правног 
промета, што је довело до побољшања 
инвестиционе климе, растерећења 
судова од несудећих послова и 
елиминисање надриписарства. 

У примени су нови Закон о организацији и 
надлежности државних органа у сузбијању 
организованог криминала, тероризма и корупције, 
реформисан Кривични законик када су у питању 
кривична дела са коруптивним елементом, 
реформисан Закон о одузимању имовине стечене 
кривичним делом, а припремљени су Нацрт закона 
о лобирању и Нацрт закона о спречавању корупције 
(нови назив Закона о Агенцији за борбу против 
корупције).

Од 1. марта 2018. у примени нов сет 
антикоруптивних мера и прописа 
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121 Редовно се исплаћују национална признања и 
стипендије у спорту

Редовно се исплаћују признања за посебан допринос развоју и афирмацији 
спорта за око 550 носилаца на годишњем нивоу, у укупном износу од 
3.785.567.245 динара, као и спортске стипендије за око 400 перспективних 
спортиста на годишњем нивоу, у укупном износу од 1.368.756.253 динара
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ор
тСпортска инфраструктура

Спроведено је 48 пројеката спортске 
инфраструктуре у 43 јединице локалне 
самоуправе, у вредности од 1.774.656.098 
динара у периоду од 2014–2018. године

122



Стипендирани млади таленти123

Донет је нов Закон о спорту и Закон о 
спречавању допинга у спорту125

Стипендирано је и награђено 13.020 ученика и студената стипендијама и 
наградама за остварене резултате на признатим такмичењима у земљи 
и иностранству, у износу од 3.5 милијарде динара. За студије у Републици 
Србији додељено је 6.094 стипендија, за студије у иностранству 1.977 
стипендија, док је ученицима средњих школа додељено 4.949 награда. 
Од 2014. године до данас повећан је укупан број стипендија са 1.000 на 
1.300, а износ стипендија са 250.000 динара на 300.000 динара.

124
СОФА (Студентске и омладинске 
физичке активности)
Први пут је успостављен је програм СОФА (Студентске 
и омладинске физичке активности) у који је потпуно 
бесплатно укључено око 25.000 младих људи узраста 
до 30 година којима је бесплатно доступно бављење у 
25 различитих врста физичких активности и спортова. 
Укупна вредност до сада завршених пројеката износи 
880.560.545,08 динара.
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Успешно је реализовано 136 пројеката кроз које је 
запослено или самозапослено преко 1.000 младих, 
стручну праксу обавило је преко 1.600 младих, 14.000 
младих је побољшало вештине и компетенције које су 
неопходне на тржишту рада и отворено је 10 пословних 
инкубатора. Вредност програма је 276 милиона динара.

Учесници у олимпијским и параолимпијским 
дисциплинама на Олимпијским играма, светским и 
европским првенствима добили су награде у укупном 
износу од 1.500.113.482 динара и то без и једног дана 
кашњења.

Исплаћене новчане награде за освајаче медаља 

запошљавање младих126

127
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Спорт у школе
Овај пројекат на годишњем нивоу укључује преко 
6.500 ученика основних школа који се бесплатно баве 
спортским активностима. Од 2014. у систем школског 
спорта укључено је око 620.000 деце (са трендом 
на годишњем нивоу повећања броја деце за 15%). 
Обновљени су опрема и реквизити у 180 школских 
фискултурних спортских сала у последње две године.

128

Изградња националног 
стадиона 
Стадион ће имати 60.000 места, на 
којем ће, осим утакмица, моћи да се 
одржавају и друге манифестације, 
а Београд ће моћи да организује и 
догађаје по највишим критеријумима 
УЕФА – финале Лиге шампиона или 
Лиге Европе.

Изградња националних 
спортских тренажних 
центара
10 спортова ће добити своје 
националне тренинг центре са 
најсавременијом опремом

129

130
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Српски спортисти освојили су рекордан број медаља 
у периоду од 2014-2018. године на европским 
и светским првенствима и Олимпијским и 
Параолимпијским играма

131
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У Научно-технолошком парку Београд послује 65 технолошко-
развојних компанија (35 стартап компанија и 30 растућих 
компанија) које радно ангажују више од 600  инжењера. 
Остварени приход ових компанија у 2017. години износио 
је 16.400.000,00 евра, од чега из извоза 8.000.000,00 евра, 
а повраћај у буџет износио је 2.400.000,00 евра. Почела 
је изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду. 
Набављена је капитална опрема за научну заједницу Србије 
укупне вредности 14.5 милиона евра, као и материјал за 
истраживачки рад у вредности од 21 милион евра. У плану 
је проширење научно-технолошког парка у Београду, вредно 
4,5 милиона евра. Изградњом новог комплекса од 16.000м2 
створили би се услови за запошљавање нових 1.200 
инжењера.

Завршена је реконструкција, проширење, изградња и 
опремање Истраживачке станице Петница и решено 
питање власништва и укњижбе. Отворена је нова Научно-
истраживачка станица Тршић за истраживаче у области 
друштвено-хуманистичких наука, а почела је и градња научно-
технолошког парка у Нишу.

Научно-технолошки парк на звездари 132

133
Индустријски парк у Борчи
Пројекат изградње индустријског парка 
на левој обали Дунава, непосредно поред 
Пупиновог моста, а који ће се простирати 
на око 300 хектара. Према студији 
изводљивости предвиђено је привлачење 
1.000 компанија и отварање 10.000 директних 
и 15.000 индиректних нових радних места, са 
ефектом на БДП од 2.5 млрд.евра.
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Подршка 
развоју 
иновација 
Буџет за подршку развоју иновација у 
Републици Србији повећан је пет пута.

Индустријски парк у Смедереву
Потписани су иницијални документи о 
изградњи индустријског парка: кинеску 
инвестицију у железару Смедерево 
треба посматрати и у контексту 
Иницијативе „Појас и пут“ и кинеских 
планова за изградњу индустријског 
парка и луке на Дунаву. Изградњом 
индустријског парка планиран је развој 
сектора добављача/подизвођача и 
сектора пласмана у оквиру индустрије 
челика, уз његову постепену 
трансформацију у велику и утицајну 
производну базу која ће бити усмерена 
ка европским тржиштима.

134

135



БиоСенс институт у Новом Саду – 14 милиона евра
БиоСенс је један од водећих европских научноистраживачких института 
посвећен савременим примењеним и тржишно оријентисаним 
истраживањима у области пољопривреде и хране. За пројекат „Антарес“ 
Институт БиоСенс је освојио прво место у Европи у оквиру позива „Хоризонт 
2020 – тајминг“ намењеног стварању европског центра изврсности у 
научним истраживањима. Буџет пројекта "Антарес" је 28 милиона евра, од 
чега 14 милиона представљају бесповратна средства ЕУ, док је 14 милиона 
евра обезбеђено из пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“.

Data Centar – 30 милиона евра
Изградња Државног дата центра у Крагујевцу који ће 
имати око 5.000м2 са око 2.500м2 корисног простора 
за смештај информационо-комуникационе опреме 
државне управе и локалне самоуправе проглашена је 
за пројекат од значаја за Републику Србију. Пројекат 
вреди око 30 милиона евра.

Фаза II Научно-технолошког 
паркa Нови Сад – 20 
милиона евра
Представља наставак изградње 
зграде од 29.000 m2 чијих је 10.000 
m2 намењено Факултету техничких 
наука Универзитета у Новом Саду. 
Ово ће омогућити развој иновативних 
и стартап компанија у Новом Саду и 
представљати прави замајац за ИТ 
индустрију у Новом Саду.

Улажемо у научно - иновациону 
инфраструктуру

136
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Институт за физику у 
Београду – пројекат Верокио 
– 5 милиона евра
Верокио пројекат Института за физику у Београду 
има за циљ да заједно са стратешким партнерима 
– водећим светским центрима као што су CERN, 
INFN (мрежа националних института Италије) 
и DESY (највеће научно постројење Немачке) 
као и Истраживачком станицом Петница поред 
Ваљева – повеже постојеће експертизе на пољу 
суперрачунарства; моделирања комплексних 
система; прикупљања, визуелизације и анализе 
великих скупова података; развоја и примене нових 
неинвазивних мерних система; и да те експертизе 
фокусирају на решавање конкретних проблема 
везаних за развој нових генерација акцелератора и 
детектора, односно за решење друштвених изазова 
у додиру са областима као што су археологија, 
социологија и биомедицина.

Научно-технолошки парк Ниш – 10 милиона евра
Изградњом Научно-технолошког парка Ниш добиће се простор од око 11.000 m2 за обуку студената за коришћење напредних 
технологија и учење кроз праксу. Простор ће садржати и бизнис инкубатор за око 30 старап компанија, док ће постојати и одвојен 
простор за истраживање и развој производа већих компанија.
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Пројекти у Београду 
Завршено
• 20 хиљада метара квадратних пешачке зоне у центру града – Обилићев 

венац, Змај Јовина, Цара Лазара, Вука Караџића и Краља Петра
• Реконструисане гараже Обилићев венац, Зелени венац и Масарикова
• Реконструисан Цветни трг
• Реконструисан Косанчићев венац
• Реконструисани Трг Славија и Булевар Ослобођења
• Изграђена фонтана на Тргу Славија 

• Реконструисане Рузвелтова и Улица Мије 
Ковачевића

• Уређен плато испред Цркве Светог Марка 
• Реконструисан Булевар кнеза Александра 

Карађорђевића 
• Реконструисани Улица Војводе Степе и 

кружни ток Аутокоманда
• Реконструисан Бранков мост
• Изграђене северне приступне саобраћајнице 

Мосту на Ади
• Изграђене приступне саобраћајнице станици 

Прокоп и отворена станица
• Реконструисан стадион „Ташмајдан“
• Изграђене су приступне саобраћајнице од 

Тошиног бунара до Моста на Ади – Булевар 
xероја Кошара
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Пројекти у току

• Метро у Београду, остварићемо стогодишњи сан. 
Потписан је амандман на споразум и уговор са Владом 
Републике Француске у износу од 1.8 милиона евра 
за израду студије изводљивости и пројекта за две 
линије београдског метроа. Oчекује се да 2020. почне 
изградња.

• Завршетак изградње станице Прокоп – завршена прва 
фаза, а Град 2019. године почиње изградњу приступних 
саобраћајница са аутопута

• Уређење Сава променаде – крајем 2018. и почетком 
2019. биће преуређен део од Београдског сајма до Аде 
Циганлије

• Реконструкција Трга Републике – радови започети у 
августу 2018. 

• Реконструкција Карађорђеве улице са Савским кејом – 
радови започети у септембру 2018. 

• Реконструкција Парка Ушће – радови у току, завршене 
прве две фазе

• Реконструкција Каленић пијаце – радови у току, 
завршетак 2020. године

• Изградња пасареле на Калемегдану – радови у току, 
завршетак у марту 2019. године 

• Пројекат изградње постројења за третман и одлагање 
комуналног отпада у депонији Винча – почетак изградње: 
2019. 

• Изградња нове аутобуске станице у Блоку 42 – радови 
почели почетком 2018. године  

• Изградња гондоле која повезује Ушће и Београдску 
тврђаву – тендер за извођача у октобру 2018. године, а 
почетак радова у јануару 2019. године

• Реконструкција Улице кнеза Милоша са изградњом 
подземне гараже – планирани почетак радова: март 
2019. 

• Реконструкција улица Краљице Марије, 27. марта, Џорџа 
Вашингтона и Цара Душана – планирани почетак радова: 
март 2019. 

• Изградња подземне гараже на Студентcком тргу – 
планирани почетак радова: 2019.

• Изградња Новог савског моста на месту Старог 
трамвајског моста – планирани почетак радова јун 2019. 

• Изградња Градског тунела који повезује Карађорђеву 
и Булевар деспота Стефана – распис тендера: јyн 2019; 
могући почетак изградње: почетак 2020. 

• Изградња Топчидерског тунела – распис тендера: 
средина 2019; планирани почетак радова 2019. 

• Изградња Моста код Аде Хује – распис тендера: средина 
2019; планирани почетак изградње: 2020. 

• Обилазница око Београда – радови у току, рок: мај 2020. 
• Изградња Унутрашњег магистралног полупрстена: 

усвојени урбанистички планови, експропријација у току, 
планирани почетак радова: 2020. 

• Изградња средњег магистралног прстена – планирaни 
почетак изградње: март 2019. 

• Изградња Националне велетржнице – прву фазу 
завршио Град, преговарамо са Министарством 
пољопривреде о изградњи друге фазе и спајању у 
Националну велетржницу, планирани почетак радова 
2019. године

• Пројекат изградње Блока 18, преко пута Београда на води 
– завршен урбанистички и архитектонски конкурс

• Изградња стамбено-пословног комплекса на Макишком 
пољу – завршен урбанистички и архитектонски конкурс

• Реконструкција Музеја града Београда у Ресавској улици 
– до крajа 2018. године

• Изградња научно-истраживачког центра „Никола Тесла“ у 
згради старе електричне централе „Светлост“ – тендер за 
идејно решење на јесен 2018, а реконструкција може да 
почне до краја 2019. 

•  Изградња регионалног водоводa Макиш–Младеновац 
– радови у току, изграђено 26 km од 56 колика је дужина 
водовода, радови се завршавају 2021. 



Импресум:

 

Српска напредна странка

Палмира Тољатија 5/3, Београд

 

Уредништво: Служба за информисање

informativna-sluzba@sns.org.rs

 

http://www.sns.org.rs/

https://vucic.rs/

 

https://www.facebook.com/snssrbija

https://www.facebook.com/vucicaleksandar

 

https://twitter.com/sns_srbija

https://twitter.com/avucic


