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Урадили смо заједно

Драги пријатељи,
Пре девет година заједно смо кренули да градимо
пристојну, модерну и јаку Србију, Србију на коју ћемо
бити поносни, и у којој ће наша деца имати будућност
какву заслужују. Заједно смо сањали и веровали у
напредну и успешну Србију, достојну светског угледа
и поштовања. Корак по корак, велики снови постали
су велика дела, а будућност коју смо некада сањали
постала је садашњост коју поносно живимо.
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Неуморно смо радили на повезивању свих делова
наше земље, јер смо знали да само повезаност
и заједништво могу да Србију воде напред.
Изградњом путева, пруга и мостова будућности
покренули смо историјску револуцију којој данас
заједно присуствујемо: наша привреда напредује
брже него икада; све је више инвестиција и нових
радних места – и све је више прилика за младе.
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Поносни смо што ниједан наш остварени сан
није случајност или срећа, већ увек последица
заједничког труда, рада и борбе, вере у то да Србија
може и треба да буде прва. У овој брошури је само
део онога што смо, ослоњени на поверење које нам
указујете, урадили за нашу земљу. Надамо се да ћемо
наставити да добијамо вашу подршку и у будућности
да бисмо урадили још више за вас и за сву нашу децу.

Новембар 2021.

Хвала вам.
Председник
Републике Србије
Александар Вучић
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Животни стандард:
Наша привреда –
једна од најбрже
растућих у
Југоисточној Европи
Изузетни резултати
чак и у времену кризе
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Feb 27th 2020.

Feb 19th 2020.

Jan 27th 2021.

Nov 10th 2016.

Avg 13th 2019.

Jun 09th 2020.
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Високе стопе раста које
константно остварујемо
резултат су тешких
реформи које смо
спровели. Србија је
данас финансијски
консолидована држава,
са стабилним јавним
финансијама,
контролисаним јавним
дугом и дугорочно
стабилним и одрживим
привредним растом.
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Незапосленост
на историјском
минимуму
Проценат
незапослених
сведен на 9%
Отварањем великог броја радних места, борбом против
рада на црно и другим системским реформама које смо
спровели у последњих 9 година, успели смо да у 2020.
години незапосленост, која је износила чак 25,5%
2012, сведемо на историјски минимум од 9%.
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Инфлација
најнижа у
последњих
50 година

Од банкрота
до стабилне
државне касе

ОБЕЗБЕДИЛИ СМО ЦЕНОВНУ
СТАБИЛНОСТ НА ЗДРАВИМ ОСНОВАМА

Србија је успела да, упркос свим мерама за
ублажавање последица пандемије и никад већим
капиталним издвајањима, задржи јавни дуг на крају
2020. на 58,2% БДП, остављајући иза себе државе
попут Белгије, Ирске, Немачке, Шпаније и Италије итд.

Раст потрошачких цена кретао се око просечних
2% међугодишње, што је уједно и најнижи ниво
инфлације од када се цене слободно формирају. Пре
тога, на сличном нивоу била је само крајем педесетих
година прошлог века, у битно другачијим друштвенополитичким околностима. Захваљујући ценовној
стабилности, наши грађани имају сигурност и
предвидивост на путу ка бољем животном стандарду.
У условима ниске и предвидиве инфлације привреда
послује сигурније и боље, што значи има снажан
раст инвестиција и запослености у приватном
сектору. Републички завод за статистику наводи да
је међугодишња инфлација у Србији у 2020. години
износила 1,3%, док је 2011, приликом доласка на власт
Српске напредне странке, била чак 11%.

Пензије су
сада редовне
ОД 2012. ПЕНЗИЈЕ СУ
ПОВЕЋАНЕ ОКО 30%

ОГРОМНИ ПОМАЦИ ЗА
САМО 1 ДЕЦЕНИЈУ

Удвостручена
просечна зарада
ТЕШКЕ РЕФОРМЕ СУ
ДАЛЕ РЕЗУЛТАТЕ
Поносно истичемо да је у протеклом периоду
привреда Републике Србије једна од најбрже
растућих у Европи. Чак и у времену кризе, коју многи
већ оцењују као највећу од краја Другог светског рата,
бележимо високе стопе раста. Предуслови за ове
историјске резултате створени су тешким реформама
које смо спровели након доласка на власт. Србија
је данас финансијски консолидована држава, са
стабилним јавним финансијама, контролисаним
јавним дугом испод нивоа Мастрихта и дугорочно
стабилним и одрживим привредним растом.

Од 2016. године свим пензионерима исплаћивана је
једнократна помоћ: четири пута по 5.000, једном 3.000
динара, и једном 4.000 динара, а Закон о привременом
смањењу пензија стављен је ван снаге. Пензионер
који је 2012. године имао пензију од 20.000 динара,
сада имати 27.499 динара, док је некадашњих 30.000
динара сада 39.284 динара.

Новембар 2021.
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Инвестиције
Више од 21 ми
страних дире
улагања!
Према оцени fDi Intelligence, Србија је 1. по броју страних
директних улагања. Интересовање страних инвеститора
не јењава: у периоду пандемије коронавируса не само да
ниједан инвеститор није одустао од планираног улагања,
већ је започета реализација и нових, значајних пројеката.
Од 2012. Србија је привукла више од 21 милијарде евра.
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ПРИЛИВ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

2012 1 милијарда €
2020 3 милијарде €

илијарда €
ектних

Новембар 2021.
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Johnson
Electric

Robert
Bosch

65M€ уложено 3.400 запослених

100M€ уложено 2.237 запослених

Светски лидер послује у Србији

Преко 2.000 радних места у две фабрике у Пећинцима

Leoni

NCR

170M€ уложено 14.000 запослених

100M€ уложено 7.500 запослених

Краљево, Ниш, Прокупље, Дољевац
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У Србији отвара највећи кампус у Европи
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Kromberg
& Schubert

Magna
Seating

29M€ уложено 4.000 запослених

14.3M€ уложено 2.250 запослених

Немачки лидер сада у Крушевцу

Magna Seating д.o.o Алексинац и Оџаци

Continental

Ikea

140M€ уложено 3.000 запослених

70M€ уложено 416 запослених

Нови Сад, Србија

Новембар 2021.

После 25 година поново у Београду
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Lidl

Mind Park

205M€ уложено 1.680 запослених

170M€ уложено 4.000 запослених

И развој домаће привреде и нова радна места

Највећи индустријски парк у Југоисточној Европи

Teklas

Mei Ta

11M€ уложено 2.100 запослених

160M€ уложено 3.243 запослених

Фабрике у Владичином Хану и Врању
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Круна напора за опоравак Обреновца од поплава
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Yazaki

Siemens

25M€ уложено 3.203 запослених

100M€ уложено 2.000 запослених

Дупло више радника него што је планирано

Siemens у Крагујевцу и Суботици

Nidec

Aptiv

73M€ уложено 480 запослених

50M€ уложено 8.680 запослених

Фабрикa мотора и развојни центар у Новом Саду

Новембар 2021.

Производи електричне инсталације за светску
аутомобилску индустрију - Лесковац,
Нови Сад, Зајечар
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Балкански ток
Гасовод за енергетску
безбедност Србије
Србија је сада важна транзитна земља и решено је питање
снабдевања гасом и из другог правца, поред оног из
Украјине. Изграђена је и компресорска станица у Великој
Плани, чиме је обезбеђен стабилан и уравнотежен притисак
гаса, и смањени трошкови допремања. Дужина гасовода
кроз Србију износи 403 километра. Прве количине гаса
кроз нашу земљу су кренуле 1. октобра 2021.
16.
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Компресорска
станица
Велика Плана
СТАНИЦА ЗА БУДУЋНОСТ
Све је више капиталних инфраструктурних пројеката.
Изградња компресорске станице један је од
најзначајнијих инфраструктурних пројеката. Тиме
се обезбеђује стабилан и уравнотежен притисак
гаса, односно енергетска сигурност читаве
земље. Балкански ток – због ког је ова велелепна
компресорска станица и изграђена – знатно ће
смањити трошкове допремања гаса, једног од чистијих
енергената. Према плану, прве количине транзитног
руског гаса кроз нашу земљу до средње Европе
требало би да потеку 1. октобра. Дужина гасовода
кроз Србију од Зајечара до Хоргоша, где се спаја са
мађарским делом трасе, износи 403 километра.
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Међународни углед
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Активности
председника
Председник
Републике
Србије састао
се са више од:

60
80
90
70
30
40

ОТВОРЕНИ БАЛКАН –
ПРОЈЕКАТ ЗА БОЉУ
БУДУЋНОСТ СРБИЈЕ
И РЕГИОНА

СРБИЈА, СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА И АЛБАНИЈА
ЗА ЈЕДИНСТВЕНО ТРЖИШТЕ
Отворени Балкан, захваљујући
мањим трошковима преласка
границе, бржем протоку робе,
услуга, капитала и становништва,
омогућиће бржи економски
развој. Овим договором
предвиђена је и сарадња
јединица све три земље у случају
природних непогода.

УКИНУТ РОМИНГ
НА ЗАПАДНОМ
БАЛКАНУ

РЕГИОН ОД 1. ЈУЛА 2021.
ПОСТАО ЗОНА БЕЗ
РОМИНГА
У складу са Регионалним
споразумом о ромингу, укинут
је роминг на подручју Србије,
Албаније, Босне и Херцеговине,
Црне Горе, Северне Македоније и
Косова и Метохије. Позиве, СМС
и интернет саобраћај грађани
плаћају по цени својих матичних
оператора, без обзира у којој се од
ових земаља налазе.

председника

премијера

министара
спољних послова

министара
других ресора

челника и високих
званичника светских
организација

држава је посетио,
неке по неколико пута
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Односи
са ЕУ
СРБИЈА ЈЕ СТРАТЕШКИ
ОПРЕДЕЉЕНА ЗА ЧЛАНСТВО
У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Приступање је конкретизовано кроз
Берлински процес, а Србија, Албанија
и Северна Македонија су у циљу
извршења смерница предвиђених
Берлинским процесом, покренуле
иницијативу Отворени Балкан.
Србија је прихватила методологију
за приступање Европској унији.

СЛОБОДНА ТРГОВИНА
СА ЧЛАНИЦАМА
ЕВРОАЗИЈСКЕ УНИЈЕ
СПОРАЗУМ ЈЕ СТУПИО НА
СНАГУ 10. ЈУЛА 2021.

Споразум о слободној трговини
између Србије и Евроазијске
економске уније и њених држава
чланица – Русије, Казахстана,
Белорусије, Јерменије и Киргиске
републике – један је од најважнијих
споразума о слободној трговини
који је Република Србија закључила
у претходном периоду. Његова
примена значајно повећава извоз
српске робе на тржиште ЕАЕУ,
чиме се доприноси даљем јачању
извозних потенцијала Србије и
укупном економском развоју.

Новембар 2021.

СРБИЈА КОПРЕСЕДАВАЛА
СВЕТСКИМ ФОРУМОМ О
КЛИМАТСКИМ
ПРОМЕНАМА
120 ШЕФОВА ДРЖАВА
И ПРЕДСЕДНИКА ВЛАДА
СУСРЕЛО СЕ У ГЛАЗГОВУ

Основни задаци Конференције
држава чланица Конвенције УН о
климатским променама били су
заштита климе и биодиверзитета,
смањивање емисије угљендиоксида, прелазак на зелену
економију, смањивање глобалног
загревања (умањење ефекта
стаклене баште), помоћ рањивим
земљама у прилагођавању
климатским променама и већа
улагања у зелену економију.
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ВЕЧНО СРПСКО-РУСКО
ПРИЈАТЕЉСТВО

ПРЕДСЕДНИЦИ ВУЧИЋ И ПУТИН
РЕДОВНО СЕ СУСРЕЋУ

Павиљон Србије
на Еxpo 2020
Dubai
СРБИЈА УЧЕСТВУЈЕ НА
ПРЕСТИЖНОЈ ИЗЛОЖБИ
Од октобра 2021. до 31. марта 2022. године,
заједно са 190 земаља из целог света, Србија
учествује на Светској изложби Expo 2020 Dubai.
Тема нашег учешћа је „Србија ствара идеје –
Инспирисани прошлошћу, обликујемо будућност“.
Представљање Србије инспирисано је Винчанском
културом, а величанственост и сва иновативност
ове праисторијске културе огледа се у неколико
револуционарних идеја: прва индустријска
револуција са првом обрадом метала и првом
организованијом пољопривредом, и прво
окупљање и живот људи у протоградовима са
вишеспратним кућама, што је променило смер
развоја читавог човечанства.
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Владимир Путин уручио је Орден Александра
Невског председнику Републике Србије Александру
Вучићу, као искреном пријатељу и заслужном
за унапређење руско-српских односа. Осим
тога, Русија доследно подржава суверенитет
и територијални интегритет Србије у вези са
питањем Косова и Метохије, и свако решење које
ће одговарати Србији и српском народу. Своје
пријатељство Русија је потврдила и током пандемије:
добили смо 11 авиона медицинске помоћи, а на
Институту „Торлак“ почело се са производњом
вакцине Спутњик V. У оквиру војно-техничке помоћи,
Руска Федерација је Србији до дала 6 авиона МиГ 29.

ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ ОДЛИКОВАН
НАЈВИШИМ ПРИЗНАЊЕМ
ЧЕШКЕ РЕПУБЛИКЕ
ЦЕРЕМОНИЈА ЈЕ ОДРЖАНА У
ПРАШКОМ ЗАМКУ

Председнику Александру Вучићу је његов чешки
колега Милош Земан уручио највеће државно
признање Чешке, Орден белог лава. У историји
је овај орден уручен и најпознатијем српском
научнику Николи Тесли.
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Посете
светских лидера
ВРАТИЛИ СМО УГЛЕД СРБИЈЕ У СВЕТУ
Посетили су нас бројни важни званичници: белгијски
премијер Шарл Мишел (сада председник Европског
савета) у априлу 2018. године – пре тога осам година
у Србији није било белгијског званичника тог нивоа,
а Емануел Макрон је 2019. први француски председник
у посети Србији после безмало две деценије.

ОДНОСИ СА ТУРСКОМ

ДЕЛИМО ЕКОНОМСКЕ ИНТЕРЕСЕ И ЖЕЛИМО
ОЧУВАЊЕ МИРА И СТАБИЛНОСТИ У РЕГИОНУ
Тренутно у Србији послује преко 100 турских
привредних субјеката који улажу и у мале средине.
Имајући у виду историјске и културолошке везе,
Турска представља неизбежан фактор у очувању
мира и стабилности на Балкану.

Новембар 2021.

САРАДЊА СА МАЂАРСКОМ

ОДНОСИ СРБИЈЕ И МАЂАРСКЕ
КРЕЋУ СЕ УЗЛАЗНОМ ПУТАЊОМ
Данас су односи између наше две земље на
историјском максимуму. Србија у Мађарској има
чврст ослонац и поузданог партнера и када је у
питању регионална сарадња и када су у питању
европске интеграције. Споразумом о стратешком
партнерству институционализована је сарадња две
земље на највишем нивоу.

НЕРАСКИДИВО СРПСКО-ГРЧКО
ПРИЈАТЕЉСТВО
ПОМОЋ КАДА ЈЕ НАЈПОТРЕБНИЈЕ

По наређењу председника Републике Србије, због
катастрофалних пожара који је захватио грчка острва,
у помоћ су послате Хеликоптерске јединице МУП
Србије, 37 српских ватрогасаца спасилаца, 14 возила
и Хеликоптерска јединица МУП да помогну у гашењу
ватре. Ватрогасци спасиоци из Ниша, Београда, Новог
Сада, Сремске Митровице, Зрењанина, Кикинде,
Јагодине, Крушевца и Краљева су на Евији заједно с
грчким колегама локализовали пожар.

23.
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Челично
пријатељство
и стратешко
партнерство
Србије и Кине
У ПОСЛЕДЊИХ 5 ГОДИНА
УТРОСТРУЧЕНА ЈЕ ТРГОВИНСКА
РАЗМЕНА ИЗМЕЂУ ОВЕ ДВЕ ЗЕМЉЕ
Председник Србије Александар Вучић је у
претходном периоду имао важне састанке са
председником Си Ђинпингом, који су резултурали
низом пројеката. Када је у питању економска
сарадња, Кина је најважнији трговински партнер
Србије у Азији. До 2021. године кинеске инвестиције
у железару у Смедереву достигле су 300 милиона
долара и смањиле незапосленост са 18 одсто на
незамисливих 6 одсто. Србија пружа активну и
снажну подршку глобалној иницијативи „Појас и пут“,
као и механизму сарадње Кина-ЦИЕЗ.

Србија и САД 140 година
дипломатских
односа
СНАЖНИ ОДНОСИ СРБИЈЕ СА САД
ДОПРИНОСЕ СТАБИЛНОСТИ
НАШЕ ЗЕМЉЕ
Давне 1881. године наши преци препознали су
важност и вредност изградње односа са највећом,
економски и војно најснажнијом и најмногољуднијом
земљом западне цивилизације. У години у којој
Србија и САД обележавају 140 година дипломатских
односа, Србија корача сигурним корацима ка
новом партнерству и обнови старог пријатељства
са САД. Удвостручен је српски фокус у америчком
конгресу, укупан обим америчких инвестиција у
нашој земљи приближио се износу од 5 милијарди
долара, америчке компаније у Србији упошљавају
више од 20.000 радника, док српске ИТ и софтверске
компаније остварују велике успехе у САД, укључујући
чак и куповину појединих компанија у чувеној
"Силиконској долини" у Калифорнији. Америка
рапидно постаје и водеће извозно тржиште за
производе српске наменске индустрије, док војници
САД и војници самосталне и војно неутралне Србије,
реализују заједничке вежбе, са циљем учвршћивања
међусобног поверења и партнерства. Све ово чврст
је залог за однос са кључном силом западног света,
заснован на поштовању, поверењу и разумевању, у
интересу наше деце и будућности.
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Београд
светска престоница
дипломатије
Догађај организован у част обележавања
60 година Покрета несврстаних био је највећи
мултилатерални скуп на свету у 2021. години

108 делегација
чланица и посматрача ПНЗ
и специјалних гостију /
3 шефа државе
2 уживо / 1 видео везом /
1 председник владе /
37 МИП 34 уживо / 3 видео везом /
5 других ресорних министара
4 уживо / 1 видео везом /
12 држава гостију позване
на нивоу амбасадора /

120
УКУПНО:

Новембар 2021.

учесника
25.
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Инфраст
26.
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труктура
Новембар 2021.
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Кoридор 10 завршен
после 50 година
Повезаност и у смеру север–југ
и у смеру север–исток
Коридор 10 је један од најважнијих паневропских
саобраћајних коридора који пролази кроз Србију и
повезује Аустрију, Мађарску, Словенију, Хрватску,
Србију, Бугарску, Северну Македонију и Грчку. Осим
тога, повезује и градове и општине: Ниш, Лесковац,
Владичин Хан, Врање, Бујановац и Прешево.
Јужни и источни крак Коридора 10, поред
доброг транзитног саобраћаја, прилика је и
за инвеститоре који ће долазити због нижих
транспортних трошкова.
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Аутопут
„Милош Велики“
Београд–Чачак
120км потпуно новог, унапређеног
и модерног ауто-пута који је
растеретио Ибарску магистралу
и олакшао транспорт.

Новембар 2021.
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У току је
изградња
10 ауто
путева
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Нови Сад - Рума Фрушкогорски коридор /
Рума - Шабац - Лозница /
Кузмин - Сремска Рача са мостом /
Прељина - Пожега /
Моравски коридор /
Сурчин - Нови Београд /
Обилазница око Београда - Сектор Б /
Пожаревац - Градиште - Голубац
брза саобраћајница /
9. Ниш - Плочник полупрофил /
10. Обилазница Крагујевац /
30.
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Умрежили смо
градове Србије

До Црне Горе за 2
сата и 45 минута

ВЕЛИКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ДРУМСКИ
И ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

СРБИЈА УБРЗАНО ГРАДИ СВОЈ
ДЕО АУТО-ПУТА КОЈИ ЋЕ СПОЈИТИ
БЕОГРАД И БАР У ЦРНОЈ ГОРИ

Тек након 2012. године су радови на заосталој
инфраструктури постали приоритет и од тада
су обновљене и изграђене хиљаде километара
локалних и државних путева, ауто-путева и
пруга. Мрежа путева шири се у свим деловима
наше земље и омогућава равномеран развој
целе Србије, чак и оних делова који су
деценијама били запостављени.

Моравски
коридор
НАЈШИРИ АУТО-ПУТ – У ПОТПУНОСТИ
ДИГИТАЛИЗОВАН
Србија ће завршетком радова на коридору Е-761,
од Појата до Прељине, у дужини од 112 километара,
добити најшири ауто-пут и први који ће бити
потпуно дигитализован: од Чачка до Ниша стизаће
се за највише 90 минута, а од Краљева до Ниша
за 75 минута. Дуж целог ауто-пута су оптички
каблови, те ће грађани, поред интернета, имати и
разна обавештења о саобраћају, гужвама, важним
објектима и друго. Моравски коридор спојиће аутопут Београд–Ниш, са ауто-путем „Милош Велики“.

Када аутопут буде завршен, остварићемо скоро
незамисливо: за 2 сата и 45 минута стизаће се
од Београда до црногорске границе. Изградња
аутопута Београд – Јужни Јадран не доприноси
само економском развоју друштва, већ и
зауставља негативне демографске трендове. Боља
повезаност неразвијених и девастираних подручја
са развијеним деловима Србије, уз краће време
путовања, мање путне трошкове и већу безбедност
у саобраћају, омогућиће боље услове живота
локалног становништва, развој предузетништва и
већи животни стандард.

Расте привредни
потенцијал Србије
ИЗГРАДЊА ПУТЕВА
УНАПРЕЂУЈЕ ПРИВРЕДУ
Завршетком Ипсилон крака Коридора 10 на
граничном прелазу Келебија после 30 година,
Суботица је добила много снажнији привредни
потенцијал и привукла мноштво страних улагача.

Ауто-пут Нови
Београд–Сурчин
АУТО-ПУТ БИЋЕ ПРИСТУПАЧНИЈИ
СТАНОВНИЦИМА ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Деоница је практично део постојећег ауто-пута, али
је грађевински веома захтевна јер пролази кроз
насељено подручје Београда. Омогућиће да се
возачи из Војвођанске улице и Јурија Гагарина на
Новом Београду директно укључе на ауто-пут
„Милош Велики“, уместо досадашњег уласка
преко дела ауто-пута Београд–Загреб. Градска
магистрална саобраћајница Нови Београд – Сурчин
имаће по 3 траке у сваком смеру, разделни појас
од 5 метара, пешачке стазе широке 2 метра и
бициклистичке стазе.

Новембар 2021.
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Мост на реци
Врла – градитељско
чудо у Србији
НАЈИМПРЕСИВНИЈА
ГРАЂЕВИНА НА КОРИДОРУ 10
Дугачак је 645 метара и наткрива Владичин
Хан. Стубови моста достижу висину од чак
62 метра, што је захтевало најпрецизнију
технологију и системе градње. На изградњи
овог моста радило је више од 50 радника.
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Обновљен
Жежељев мост
ПОСЛЕ 19 ГОДИНА,
ПОНОВО КРАСИ НОВИ САД
Жeлeзнички сaoбрaћaj прeкo нoвoг Жeжeљeвoг мoстa
успoстaвљeн је 19 гoдинa oд рушeњa стaрoг мoстa у
НATO бoмбaрдoвaњу, 23. 4. 1999. Путнички саобраћај
је пуштен 1. септембра 2018. године.

Отворено 6
међународних
путничких
пристаништа
ДУНАВ НА РЕКАМА ПОНОВО ЖИВИ
Од 2013. године до данас, отворено је 6
међународних пристаништа на Дунаву: у
Београду, Новом Саду, Доњем Милановцу,
Смедереву, Голупцу и Кладову, а до завршетка
2021. године очекује се отварање још 2
међународна путничка пристаништа: у Земуну и
Костолцу. Само у 2019. години број пристајања
крузера прелази 5.500.

Лучка делатност
постаје важно
чвориште
ЛУЧКА ОБЛАСТ И ВОДНИ
САОБРАЋАЈ ДЕЦЕНИЈАМА
ЗАПОСТАВЉАНИ
Од 2013. године покренуте су значајне
инвестиције у ову грану транспорта.
Основана је Агенција за управљање лукама и
представља јединствену лучку управу за
све луке, пристаништа и марине у Србији са
циљем унапређења услова за обављање лучке
делатности. Сви до сада постигнути резултати
омогућили су интензиван наставак инвестиција
у водни саобраћај како би се постигло да српске
луке постану конкурентна и важна економска
чворишта у Југоисточној Европи.

Новембар 2021.
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Аеродром
,,Никола Тесла“
МОДЕРАН АЕРОДРОМ, СПРЕМАН
ЗА СВЕ СВЕТСКЕ ПУТНИКЕ
Јачање ваздухопловног саобраћаја показатељ је
раста туризма, али и снажнијих међународних
односа, који су кључни за економски развој Србије.
Захваљујући уговору о концесији са компанијом Vinci
Аirports, у року од 3 године београдски аеродром
постаће најважније транспортно и путничко
чвориште у југоисточној Европи.

34.

Аеродром
,,Константин Велики“
238% ВИШЕ ПУТНИКА НЕГО 2016. ГОДИНЕ
Године 2017. обновљена је зграда аеродрома. До краја
2022. овај аеродром добиће потпуно нову терминалну
зграду чији ће капацитет бити милион и по путника
годишње. У току 2019. године овим аеродромом
прошло је више од 422.000 путника – чак 2,4 пута
више у односу на 2016. годину
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Од Београда до
Будимпеште возом

Модернизујемо
железницу Србије

ЈЕДНА ДЕОНИЦА ЗАВРШЕНА,
ГРАДЕ СЕ ЈОШ ДВЕ

МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
И ФУНКЦИОНАЛАН ЖЕЛЕЗНИЧКИ
САОБРАЋАЈ

Изграђена је деоница Стара Пазова – Нови Сад, а
граде се још две: Београд – Стара Пазова и Нови
Сад – Суботица. У току су радови на реконструкцији
и модернизацији две двоколосечне деонице од
Београда до Новог Сада, а ускоро ће започети радови
и на трећој – Нови Сад–Суботица. У склопу деонице
за брзе пруге Београд – Стара Пазова, ускоро ће се
завршити и железничка станица у Земуну.

Новембар 2021.

У протекле 4 године великим напорима радили смо
на реализацији пројеката модернизације железничке
инфраструктуре вредних преко милијарду и по евра.
Имамо 48 нових возова, 1 брзи, а ускоро стижу још 2
нова воза за брзине до 200км/сат.
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Пољопривреда

36.

www.sns.org.rs

Млади поново
живе и раде у
селима
ВРАТИЛИ СМО НАДУ У РАЗВОЈ
СРПСКОГ СЕЛА
У оквиру подстицаја за 3.000 младих
пољопривредника, Србија је већ доделила
преко 25 милиона евра. Највише је пројеката у
воћарству, сточарству и повртарству, који нашим
пољопривредницима доносе највећи профит. Тако
јачамо и оживљавамо српско село, основу даљег
развоја прехрамбене и прерађивачке индустрије.

ПОДРШКА МЛАДИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА

СТАРТ-АП ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ОД 2017.
Држава је осмислила посебан програм подршке
за новооснована пољопривредна газдинства.
Право на овај подстицај у остварују пунолетни
примарни пољопривредни произвођачи стари до
40 година. До сада су реализована три конкурса
која су побудила огромно интересовање: већ је
исплаћено 4.640 захтева. Осим тога, обезбеђени
су кредити за младе пољопривреднике са
фиксном каматном стопом од само 1%.

Субвенције
за куће на селу
10.000 ЕВРА ЗА ПОВРАТАК
Држава покрива све трошкове куповине кућа, а
у првој фази очекује се насељавање 400 кућа у
руралном подручју по целој Србији. Конкурс се
завршава крајем 2021. године, а они који добију
средства, остају власници кућа наредних 10 година.

Новембар 2021.

37.

Урадили смо заједно

Здравство
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За 5 година,
1 милијардa €
за здравство.
Улажемо у младе кадрове,
стварамо медицинске стручњаке
Континуирана политика унапређења кадровских
потенцијала нашег здравственог система омогућила
је бројна запошљавања медицинских радника, али и
константно усавршавање здравствених стручњака.
Унапређени су услови за рад и повећана примања,
што додатно подстиче и стимулише младе.

Новембар 2021.

39.

Урадили смо заједно

Изградња „Тиршове 2” после 30 година

Најсавременија клиника за интерне болести у Војводини

КБЦ Ниш - најсавременији клинички центар у региону

Обновљена Универзитетска дечја клиника у Тиршовој

Најсавременија инфраструктура за Клинички центар Србије

Након 40 година Војводина добија модеран Клинички центар

Каменица 3

КБЦ Земун
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Изградили смо и реконтруисали
болнице широм Србије

Општа болница Пирот

Општа болница Врбас

Општа болница Горњи Милановац

Општа болница Лесковац

Општа болница Лозница

Здравствени центар Аранђеловац

Општа болница Смедеревска Паланка

Општа болница Прокупље

Новембар 2021.
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Желимо да
сви наши
грађани
могу да
се лече
ПОДИЗАЊЕ ЦЕЛОКУПНОГ
СТАНДАРДА ЗДРАВСТВА
У ЗЕМЉИ
Од оснивања Буџетског фонда
за лечење обољења, стања или
повреда које се не могу успешно
лечити у Републици Србији до
данас, одобрена су средства за
лечење и контролне прегледе
на иностраним здравственим
установама за 205 пацијената,
а 497 узорака послато је на
дијагностичка испитивања у
иностраним лабораторијама.
Одобрена су и средства за
ангажовање иностраних експерата
за интервенције у здравственим
установама у Србији.

ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ
УСВОЈЕН ЈЕ ПРОГРАМ
БОРБЕ ПРОТИВ
РЕТКИХ БОЛЕСТИ

ЗА 7 ГОДИНА БРОЈ ОБОЛЕЛИХ
КОЈИ СЕ ЛЕЧЕ ИЗ БУЏЕТА,
ПОВЕЋАН СКОРО 25 ПУТА
Од 2008. до 2012. године укупан
број деце, упућен на лечење и
диагностику у иностранство,
износио је 420. У периоду 2013 2021, просечан број деце,
лечене у иностранству је 500
на годишњем нивоу.
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„ТОРЛАК” ПОНОВО ПОНОС
СРПСКОГ ЗДРАВСТВА
ПОСЛЕ 15 ГОДИНА, ДОМАЋА
ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИПА

У 2021. Институт ће произвести
250.000 доза вакцина против
сезонског грипа које ће бити
сукцесивно дистрибуиране
установама. „Торлак“ производи
и БЦГ, антисерум за змијски
отров, пробиотике, тетанус.
Захваљујући вакцинама, Србија
је прошле године прогласила
завршетак епидемије малих богиња.

Према истраживању
Euro Health Consumer
Index (EHCI),
здравствени систем
Србије је лидер у
региону и 18.
у Европи

www.sns.org.rs

СПРЕЧИЛИ СМО ОДЛИВ
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
ОД 2014. МЕДИЦИНАРИ
ОСТАЈУ У СРБИЈИ

У последњих 7 година запослено
је преко 25.614 здравствених
радника и одобрено преко
9.000 специјализација, док је у
2020. години је само до 15. маја
запослено укупно 6.262 радника.

Новембар 2021.

ПРИЈАТНИЈИ ПУТ
КА РОДИТЕЉСТВУ

СТВАРАМО ЗДРАВИЈУ
СРЕДИНУ ЗА РАЂАЊЕ БЕБА
Србија спроводи популационе
мере и непрестано улаже
у здравство, одељења
гинекологије, педијатрије, у
породилишта, институте и
друго. Тако побољшавамо
наталитет у Србији јер улагање у
бољу демографску слику значи
улагање у напредак земље.

НАБАВКА
НАЈСАВРЕМЕНИЈИХ
СКЕНЕРА

ДРЖАВА УЛАЖЕ У
МОДЕРНИЗАЦИЈУ
МЕДИЦИНСКИХ УРЕЂАЈА
Нове скенере добили су: КБЦ
„Звездара“, КЦ Крагујевац, Општа
болница Ваљево, здравствени
центри Неготин и Ужице, Општа
болница Ћуприја, Здравствени
центар Врање, Општа болница
Лозница, АТД Београд, као и КЦС.
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Најмодерније
болнице у
Батајници и
Крушевцу
НОВЕ БОЛНИЦЕ ИЗГРАЂЕНЕ
У РЕКОРДНОМ РОКУ
Осим опремања ковид болница, од кључне
медицинске опреме, за потребе ових здравствених
установа, набављени су и мултислајсни ЦТ скенери,
респиратори, УЗ и рендген апарати, санитетска
возила, мамограм, фрижидери за вакцине,
опремљене су ангио сале…

Ковид болница
Нови Сад
БУДУЋА ГРАДСКА БОЛНИЦА
По окончању борбе с коронавирусом, ово ће бити
новосадска Градска болница од 600 кревета, 400 је
намењено пацијентима на полуинтезивној нези, а 200
кревета резервисано је за најтеже пацијенте.

У рекордном року
организоване
додатне ковид
болнице
АКТИВИРАНИ И ОБЈЕКТИ ВОЈНО
-ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА
За време трајања ванредног стања, у неколико
градова су отворени привремени објекти за
смештај и лечење оболелих. На Београдском
сајму, у београдској Арени, на Новосадском сајму
и у нишком Чаиру успешно је излечено више
хиљада грађана Србије.
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Вакцина против
вируса корона ће
се производити
у Србији!
„ТОРЛАК“ ЗА СПУТЊИК V
На Институту „Торлак“ у Београду 14. априла
2021. године почело је пуњење прве серије
контролних доза руске вакцине против коронавируса
Спутњик V, а до краја године почећемо и са
самосталном производњом руског цепива. Тиме ће
Србија постати прва држава у југоисточној Европи
која је кренула у њену производњу.

Лабораторије
„Ватрено око“
у Београду и Нишу
НАЈМОДЕРНИЈЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА
ТЕСТИРАЊЕ УЗОРАКА НА КОРОНАВИРУС
Ове лабораторије дневно обрађују више од 1.000
узорака. „Ватрено око“ у Нишу саграђено је за
само два и по месеца и ради у оквиру Института за
јавно здравље у Нишу. У односу на лабораторију у
Београду, ова лабораторија унапређена је и посебним
делом који се бави серолошком дијагностиком.

Олакшано
заказивање
вакцинације
ЈОШ ВИШЕ НАЧИНА ЗА
ДОЛАЗАК ДО ВАКЦИНЕ

Фабрика вакцина
ЗА КОНАЧНУ ПОБЕДУ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА
У току је план изградње и пројектовање прве
српске фабрике вакцина која ће производити
вакцину кинеске компаније Синофарм. Поред
тога што ћемо тако спасити животе грађана
Србије, обезбедићемо и довољан број доза за све
земље региона и појединих у свету.

Како би заказивање вакцинације било брже и лакше,
пријављивање за вакцинацију врши се преко портала
еУправе, Вајбер заједнице, телефонски преко
волонтерских центара у локалним самоуправама и
доласком на пункт за вакцинацију.

Новембар 2021.
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Свим медицинским
радницима
повећана примања
ВЕЋ У ПРВИМ МЕСЕЦИМА НАДЉУДСКЕ
БОРБЕ, ВЕЋЕ ПЛАТЕ У ЗДРАВСТВУ
Здравствени радници истински су заслужили
захвалност државе за њихово пожртвовање и оданост
професији. Зато су примања увећана свим запосленима
у здравственим и војно-здравственим установама,
запосленима на пословима здравствене заштите
у установама социјалне заштите, као лекарима у
заводима за извршење кривичних санкција.

Помоћ из
Кине и Русије
СТИГЛА ЈЕ У ПРАВОМ ТРЕНУТКУ
Тим кинеских медицинских стручњака у Србију је
стигао у марту 2020. и помогао нашим лекарима и
кризном штабу, поделивши своје искуство и дајући
савете о мерама потребним за сузбијање пандемије.
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Довољно
вакцина за све
ИМАМО ВАКЦИНЕ 5 ПРОИЗВОЂАЧА
PFIZER-BIONTECH / SPUTNIK V / SINOPHARM /
OXFORD / ASTRAZENECA / MODERNA
За све вакцине је Агенција за лекове и медицинска
средства Републике Србије потврдила безбедност,
ефикасност и квалитет и издала дозволу за употребу.

www.sns.org.rs

Финансијска подршка – Економске мере
за подршку привреди и грађанима
Држава је дала ефикасан одговор на кризу изазвану
пандемијом коронавируса. Економске мере су
имале два циља: очување запослености и помоћ
предузетницима, највише погођеним кризом.
МЕРЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ –
ЗАСТОЈ У ОТПЛАТИ КРЕДИТА

ТРЕЋИ ПАКЕТ ПОМОЋИ ДИРЕКТНА ПОДРШКА
ПРИВРЕДИ ОД 1,3% БДП И ГРАЂАНИМА ОД 1,2%

Дозвољен је застој у отплати (мораторијум)
дужницима на отплату кредита, као и обавеза по
основу финансијског лизинга, не краћи од 90 дана
или од трајања вандредног стања. Дужници неће
платити никакву накнаду трошкова за коришћење
ове могућности.

За директну помоћ привреди у циљу очувања радних
места, у висини половине минималне зараде, у трајању
од три месеца свим предузећима која су показала
интересовање, опредељено је 69,8 милијарди динара.

100€ ПОМОЋИ СВИМ
ПУНОЛЕТНИМ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ
У циљу смањења негативних ефеката
проузрокованих пандемијом Ковида-19, Влада
Републике Србије је током пролећа 2020. године
донела одлуку о уплати једнократне новчане
помоћи у износу од 100 евра свим пунолетним
држављанима Републике Србије.

НЕЗАПОСЛЕНИМА ПОМОЋ ОД 60€
Свима који су били пријављени у Националној служби
за запошљавање, у оквиру трећег пакета помоћи,
држава је исплатила 60 евра. Исплаћено је и три пута
50 одсто од минималне зараде, за коју се пријавило
1.126.000 радника,односно око 230.000 предузећа.

27.000 ДИНАРА ПОМОЋ ПЕНЗИОНЕРИМА
Пензије су усклађиване са економским могућностима
и у неколико наврата свим пензионерима исплаћена је
једнократна помоћ: четири пута по 5.000, једном 3.000
динара, и 4.000 динара у априлу 2020. године. Укупна
помоћ пензионерима износи 27.000 динара.

ПОМОЋ ОД 60€ СВИМ ГРАЂАНИМА СРБИЈЕ
За новчану подршку од 60 евра пријавило се више од
четири милиона грађана. Исплата првих 30 евра почела
је у мају, када је помоћ уплаћена на рачун 640.000
грађана, а других 30 евра је исплаћено у новембру.

СПАС ЗА УГРОЖЕНЕ СЕКТОРЕ
Поред опште помоћи привреди, предвиђена је и
додатна помоћ од 8,3 милијарде посебно угроженим
секторима (угоститељство, аутобуски превоз, одређени
сегмент хотелијерства, туристички сектор). Поред
директне помоћи, обезбеђена су и средства за додатну
ликвидност привреди у износу од 500 милиона евра.

ДОДАТНА ПОМОЋ ДРЖАВЕ
Незапослени у јуну добили су још 60 евра, а пензионери
су у септембру добили помоћ од додатних 50 евра.

3.000 ДИНАРА ПОДРШКЕ
ИМУНИЗОВАНИМ ГРАЂАНИМА
У жељи да што пре развијемо колективни имунитет
и да што већи број грађана прими вакцину против
коронавируса, наградили смо све који су примили
макар једну дозу вакцине.

10.000 ДИНАРА СВИМ
ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА

ПОМОЋ САМОСТАЛНИМ УМЕТНИЦИМА:
90.000 ДИНАРА ЗА ТРИ МЕСЕЦА

У новембру 2020. године исплаћена је једнократна
новчана стимулација од 10.000 РСД свим здравственим
радницима. За то је Репулика Србија из буџета
издвојила око 13 милиона евра. Стимулацију је добило
130.000 људи запослених у здравственој служби од
којих је 120.000 здравствених радника.

Влада је усвојила закључак којим је за 2.353
самостална уметника опредељена помоћ од по
30.000 динара за три месеца – март, април и мај 2020.
Наведена бесповратна средства у укупном износу
од 211.770.000 динара трансферисана су на рачуне
локалних самоуправа ради даље дистрибуције.

Новембар 2021.
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Друштвена
брига и
породица
Новембар 2021.
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БРИНЕМО О НАЈСТАРИЈИМА

У ПОСЛЕДЊИХ 9 ГОДИНА, ИСПЛАТА ПЕНЗИЈА
НИЈЕ ИМАЛА НИ ДАН ЗАКАШЊЕЊА
У Србији данас има око 1,7 милиона пензионера, а
Република Србија сваке године издваја све више
средстава намењених унапређењу друштвеног
стандарда најстаријих и пензионера. Само у 2020.
чак 14.200 корисника упућено је на бесплатну
рехабилитацију, а на бањско и климатско лечење и
опоравак у претходне 3 године – 1.476 особа.

ЗАПОШЉАВАЊЕ ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

НАМЕНСКА СРЕДСТВА ЗА 48 ПРЕДУЗЕЋА
У 2021. години додељена су средства предузећима
која се баве професионалном рехабилитацијом и
запошљавањем особа са инвалидитетом у укупном
износу од 175 милиона динара. То представља подршку
државе развоју конкурентности тих предузећа, која
запошљавају 957 особа са инвалидитетом.

Београд добија
модеран центар
за развој деце и
инклузију
ОБЈЕКАТ ЋЕ СЕ НАЛАЗИТИ НА
БЕЖАНИЈСКОЈ КОСИ
У плану је изградња Центра за рани развој деце
и инклузију, са терапеутским, дијагностичким,
едукативним и научно-истраживачким делом,
са унутрашњим двориштем које ће бити важан део
Центра и продужетак терапеутске целине. Дизајн
пројекта рађен је по специјалним процедурама
водећи рачуна о достојанству особа са
развојним потешкоћама.

50.
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Регионални
стамбени пројекат
ЖЕЛИМО ДА СВИ ИМАЈУ ДОМ
У оквиру реализације Регионалног стамбеног
пројекта (РСП), у Србији је додељено скоро 6.000
стамбених решења, 2.000 пакета грађевинског
материјала, 305 монтажних кућа, 1.575 сеоских кућа
са окућницом и 1.941 стамбена јединица. У оквиру
истог пројекта, уручени су и кључеви 75 станова за
избегличке породице у Нишу.

ОБНАВЉАМО ГРАДСКЕ И ОПШТИНСКЕ
ОБЈЕКТЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

БОЉИ ПОЛОЖАЈ
ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

Завршена је реконструкција 24 објекта који се
налазе на територији 22 града и општине, чиме је
побољшан квалитет боравка у овим објектима,
а тренутно се ради на реконструкцији још 5
објеката на територији 3 града.

Успели смо да створимо услове за
даље континуирано повећање плата запослених у
образовним установама. Верујемо у образовање и
посебно ћемо радити на бољем положају радника у
просвети и награђивању изузетности.

ИЗДВОЈЕНО ВИШЕ ОД 3,1 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА

Новембар 2021.

ПЛАТЕ ПОВЕЋАНЕ ЗА 39%
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СИГУРНЕ ЖЕНСКЕ КУЋЕ
ЖЕНЕ СУ НАЈЧЕШЋЕ ЖРТВЕ
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Чак 92% жртава су жене, због чега је неопходно да
цело друштво стане на страну борбе против насиља у
породици и насиља над женама. Зато смо унапредили
рад сигурних женских кућа које представљају
прихватилишта намењена свим женама и њиховој
деци, који су угрожени физичким, сексуалним,
психичким и економским насиљем у породици. Оне
женама и деци пружају заштиту и подршку у првим
корацима које су начинили при бекству из насиља.

EПИДУРАЛНА АНЕСТЕЗИЈА ЗА
СВЕ ПОРОДИЉЕ У СРБИЈИ

Живимо у
равноправном
друштву
УСВОЈЕН ЗАКОН О РОДНОЈ
РАВНОПРАВНОСТИ И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ЗАКОНА О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ
Закон о родној равноправности уредио је и
унапредио питање родне равноправности, ојачао
институционалне механизме за родну равноправност,
и прецизирао обавезе послодаваца и органа јавне
власти у погледу планирања и спровођења мера за
унапређења родне равноправности.

ОД 1. ЈАНУАРА 2016. ЕПИДУРАЛНА
АНЕСТЕЗИЈА ЈЕ БЕСПЛАТНА

Сада свака жена у Србији има право на
олакшан и безболан порођај уколико
тако одлучи.

БАЛАНС РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
У ИЗВРШНОЈ ВЛАСТИ

НАЛАЗИМО СЕ МЕЂУ ПРВИХ 10 ЗЕМАЉА СВЕТА
Промене у новом саставу Владе не шаљу само
позитивну слику наше земље у свет, већ и јасну
поруку за све грађане Србије. Само друштво
у којем сви имамо једнаке шансе за раст и
развој јесте друштво које може да иде напред.

Субвенционисани
стамбени кредити
за младе породице
са децом
УЛАГАЊЕ ОД 500 МИЛИОНА ЕВРА
Ово улагање опредељено је за изградњу станова
и повољне стамбене кредите како за младе у
градским, тако и у сеоским насељима. Поред
економског раста, ова ће обезбедити и одрживе
позитивне демографске тенденције кроз раст
наталитета и успориће негативне ефекте
миграција становништва.
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Први пут предузете
мере популационе
политике
ФИНАНСИЈСКИ ПОДСТИЦАЈ
ПОРОДИЉАМА
Новим Законом за финансијски подстицај породице
прописано је да за прво дете мајке добијају
једнократно 100.000 динара, за друго дете – 10.000
динара месечно две године, за треће дете –
12.500 динара месечно у току 10 година, а за четврто
18.000 динара током 10 година. Такође, утврђени су
и нови износи родитељских додатака, који су знатно
повећани у односу на период пре 2018. године.

IT ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ

ЗА 3 ГОДИНЕ 2.000 ПОЛАЗНИКА
Програми преквалификације у Србији дали су
значајне резултате: највећи број полазника је
одмах након преквалификације успео да нађе боље
плаћен посао и стално запослење. Програм IT
преквалификације осмишљен је са циљем да брзо
допринесе понуди талената на тржишту рада,
а циљ – да обучи људе који одговарају потребама
индустрије, које су утврђене на основу анкетирања
компанија. Чак 72% полазника је пронашло ново
запослење, од тога 48,2% у IT сектору.

Новембар 2021.
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Животна
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а средина
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Веће површине
под заштићеним
подручјима
ЗАШТИТА ПОДРУЧЈА – НАЈКРАЋИ
ПУТ ДО ОЧУВАЊА ПРИРОДЕ
У 2014. је површина под заштићеним подручјима
износила 6,37% Србије; од доношења Закона о
националним парковима 2015, проглашено је још
15 заштићених подручја. Сада их је 471, од чега је
87 подручја од националног интереса. Површина
заштићених подручја сада износи око 7,8%, а стратешки
циљ је да под заштитом буде 12% наше територије.

НОВА НАЦИОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА АНАЛИЗУ ВОДЕ, ВАЗДУХА И
ЗЕМЉИШТА
У СЕДИШТУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Зграда Националне лабораторије почела је да се
гради 2018, а њен главни задатак биће праћење
промена квалитета медијума животне средине
спровођењем хемијских испитивања загађујућих
материја. Национална лабораторија је једна
од најсавременијих у региону, у потпуности
хармонизована са стандардима који се примењују у
еминентним светским лабораторијама.
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Нова постројења
за пречишћавање
отпадних вода
ПРОЈЕКТИ ВРЕДНИ БЛИЗУ
3 МИЛИЈАРДЕ ЕВРА
Да би се побољшао еколошки статус низводних
ресурса површинских вода и пратеће инфраструктуре,
Србија инвестира у изградњу постројења за
пречишћавање отпадних вода и тако умањује ниво
насталог отпада и суспендованих материја.
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Пошумљавамо
Србију
29% СРБИЈЕ ПРЕКРИВЕНО ЈЕ ШУМАМА
Данас је у Србији око 3 милиона хектара под шумама.
Већа шумовитост даје бољи квалитет ваздуха, а само
1 хектар шума произведе око 800 тона кисеоника
годишње. Управо зато настојимо да обезбедимо више
средстава за пошумљавање и озелењавање јавних
површина. Од 2018. до данас, определили смо више
од 206, 5 милиона динара за пошумљавање.

Највећи ветропарк
на западном
Балкану
ПРВИ ВРЕДАН ПРОЈЕКАТ У ЕНЕРГЕТСКОМ
СЕКТОРУ НАКОН 30 ГОДИНА
Отварањем овог ветропарка 2019. у Ковину, једног
од највећих у Европи, допринели смо енергетској
безбедности и сигурности снабдевања струјом у
Србији. Са 57 турбина и инсталисаном снагом од 158
мегавата, снабдеваће електричном енергијом 113.000
домаћинстава и смањиће емисију угљен-диоксида за
око 370.000 тона годишње.

Србија прва у
региону емитовала
зелене обвезнице
ОБЕЗБЕЂЕНО ФИНАНСИРАЊЕ
ЕКОЛОШКИХ ПРОЈЕКАТА
Овим смо обезбедили финансирање еколошких
пројеката по веома повољним условима, а
средства ће бити употребљена за финансирање
и рефинансирање капиталних зелених пројеката,
важних за подизање стандарда животне средине и
бољи квалитет живота свих нас.

Новембар 2021.
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Петка – будућа
највећа соларна
електрана у србији

Субвенције
за енергетску
ефикасност

СРБИЈА У ИНТЕГРАЦИЈИ С ОКРУЖЕЊЕМ

МИЛИЈАРДУ ДИНАРА ЗА
10.000 ДОМАЋИНСТАВА

Започели смо експлоатацију соларне енергије у
циљу повећања коришћења обновљивих извора у
укупној производњи електричне енергије. Соларна
електрана Петка у Костолцу биће снаге 9,9
мегавата, чиме представља највећу електрану тог
типа у Србији и први значајни искорак за ЈП ЕПС и
Републику Србију у примени чистих технологија и
одрживог развоја.
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Од 2021. Србија је увела посебан програм
за унапређење енергетске ефикасности у
домаћинствима. Чак 10.000 домаћинстава добиће
50% износа од процењених радова за унапређење,
а један од критеријума и предности за остварење
јесу лошија столарија, једноструки прозори и број
чланова домаћинства.
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Трајно решење за
депонију у Винчи
ДЕПОНИЈА У ВИНЧИ ЈЕ ГОДИНАМА
ЦРНА ТАЧКА ПРЕСТОНИЦЕ
Град Београд је – након 46 година – покренуо пројекте
за отклањање ове еколошке претње, а када се заврше
и изгради нова брана, Београд ће коначно отпадом
управљати попут других европских градова.

Уклоњено преко
2.000 тона отпада
12 ЛОКАЦИЈА ОЧИШЋЕНО ОД
ИСТОРИЈСКОГ ОПАСНОГ ОТПАДА
Током 2017. и 2018. покренута је акција откривања
локација на којима је опасни отпад нелегално
складиштен. Откривено је чак 12 локација које су у
рекордном року у потпуности очишћене.

Новембар 2021.
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Нове
генерације,
иновације
и наука
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Отворен највећи
Будуће генерације
научно-технолошки ће променити свет
парк у земљи
ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ
У ЈУНУ 2020. ОТВОРЕН ЈЕ НАУЧНО
-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК (НТП) У НИШУ
Простор од 14.000 квадрата намењен је студентским
тренинзима за коришћење савремених технологија.
Пословни инкубатор овог НТП има више од 30
новооснованих предузећа – за само годину дана овај
НТП је стекао 46 чланова и 462 запослена. План је
да до краја 2023. овде буде још 1.058 запослених, 16
технолошко-развојних компанија, 23 стартап компаније
и 7 виртуелних чланова. Укупно, са свим виртуелним
члановима, НТП Ниш имаће око 4.000 запослених.

СМО УДВОСТРУЧИЛИ

Фонд за младе таленте Републике Србије „Доситеја“
стипендира 1.000 најбољих студената завршне
године основних академских студија и 500 студената
завршне године мастер академских студија са
високошколских установа чији је оснивач Република
Србија. У 2021. на Конкурс Фонда за младе таленте
пријавио се највећи број заинтересованих студената
у последњих 10 година, што показује да Србија има
будућност којом треба се поноси.

ЕТФ Ниш
има ново крило
НОВЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, ВИШЕ СТУДЕНАТА
Електронски факултет Универзитета у Нишу је
врхунска образовна и научно-истраживачка
институција, а отварањем нових лабораторија у
новоизграђеном крилу зграде омогућава и упис већег
броја студената: 700 годишње, уместо досадашњих
540. Пројекат ове зграде добио је и награду на 43.
Архитектонском салону у Београду.
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Дигитализација
школства
ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ОБЕЗБЕДИЛА 65 МИЛИОНА ЕВРА
ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ
Овом инвестицијом основне и средње школе у Србији
увешће дигиталну опрему, брзе интернет везе и
створиће се капацитети за обуку 50.000 наставника и
њихово стицање дигиталних вештина. Уз то, до сада
је опремљено и 10.000 дигиталних учионица.

Нова зграда
Института BioSens
ПОЧЕЛА ЈЕ ИЗГРАДЊА У НОВОМ САДУ
Нова зграда истраживачко-развојног института за
информационе технологије биосистема БиоСенс
гради се у Новом Саду. Овај објекат биће јединствен
у Србији, а посебне антивибрационе карактеристике
омогућиће коришћење најсавременије научне
опреме неопходне за развој микро и нано
електронике, сензора и других уређаја.
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Крагујевац

Шабац

Трстеник

Ужице

Суботица

Свилајинац

Студентски домови
у новом руху
УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ У
ЈОШ БОЉЕМ ОКРУЖЕЊУ
Извршена је реконструкција, изградња, доградња
и опремање ученичких и студентских домова у
вредности од приближно 11.000.000 евра.

ЗА 3 ГОДИНЕ РАСТ ОД 30% У
ОБЛАСТИ ИНОВАЦИЈА

ПРЕМА ИЗВЕШТАЈУ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ,
СРБИЈА ОСТВАРИЛА ЗНАЧАЈАН НАПРЕДАК
Европска комисија о оцени иновација (European Innovation
Scoreboard) у свом извештају је закључила да је напредак
Србије у областима људског капитала, дигитализације,
иновативне привреде и других параметара, дупло бржи
од напретка држава чланица ЕУ. У свим областима
забележили смо значајан раст и сада смо на коначном
нивоу 66,2% просека ЕУ. Осим тога, Србија је регионални
лидер на овој листи: број запослених у IT индустрији је за
4 године дуплиран и у 2021. износи преко 40.000.
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ЗАЈЕДНО ГРАДИМО СРБИЈУ
КОЈА НЕГУЈЕ РАЗВОЈ ЗНАЊА
СРБИЈА ДАНАС ИМА 5 НАУЧНО
-ТЕХНОЛОШКИХ ПАРКОВА

Научно-технолошки паркови у Београду, Нишу,
Крагујевцу, Чачку и Новом Саду подржавају развој и
комерцијализацију иновативних производа и услуга.
У овим центрима обучавају се млади предузетници,
а студенти се упознају са основама предузетништва
кроз различите програме подршке. Циљ оснивања
научно-технолошких паркова јесте развој знања
и стварање синергије, које подстичу привредни
регионални развој Србије.

ДРЖАВНИ ДАТА ЦЕНТАР У КРАГУЈЕВЦУ
ЈЕДАН ОД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ

Дата центар омогућава унапређење рада јавне управе,
што доводи до поједностављења свакодневног живота
грађана и пословања привреде. Зато је ово један од
најважнијих инфраструктурних пројеката у Србији.
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,,Моја прва плата“
2 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА ИЗ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Циљ програма је подстрек за запошљавање младих.
Младима са завршеним средњим образовањем
обезбеђена је месечна новчана накнада у износу од
20.000,00 динара, док за оне са завршеним високим
образовањем накнада износи 24.000,00 динара.
Поред износа који исплаћује држава, послодавци
могу да исплате и додатна средства.

ОПЕНС 2019 –
Омладинска
престоница Европе
Нови Сад
НОВИ САД ЈЕ ЕВРОПСКА
ПРЕСТОНИЦА МЛАДИХ ЗА 2019.
Титулу додељује Европски форум младих
(организација цивилног друштва ЕУ) градовима који
покажу највећу посвећеност активном учешћу младих
и развоју локалних омладинских политика, чиме се
они повезују са процесима на европском нивоу кроз
које се ради на очувању европских вредности.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – МЛАДИ СУ САДА
КОНКУРЕНТНИ НА ТРЖИШТУ РАДА
ТЕОРИЈА, ПРАКСА И РАД КОД ПОСЛОДАВЦА –
СВЕ ВЕЋ ТОКОМ ШКОЛОВАЊА

Дуално образовање је део система средњег
образовања и васпитања кроз које се ђаци усавршавају
и изграђују знања, вештине, способности и ставови
у складу са стандардом квалификације и планом
и програмом наставе и учења. Увођење дуалног
образовања започето је 2016. године, а 2017. усвојен је и
Закон о дуалном моделу студија у високом образовању.

СТАНОВИ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ДОДЕЉУЈЕ СТАНОВЕ
Млади истраживачи ће станове добити кроз
Фондацију за решавање стамбених потреба
наставном, научно-истраживачком и уметничком
кадру. Завршетком конкурса 95 младих истраживача
имаће решено стамбено питање.

Новембар 2021.
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Беог
66.
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град
Новембар 2021.
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Београд на води

Сава променада

ПРВИ РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКАТ
СИЛАСКА ГРАДА НА РЕКУ

НОВО ЛИЦЕ БЕОГРАДА

Београд на води за грађане Србије представља више
од грађевинског пројекта: остварен је вековни сан
Београђана, због чега овај подухват има историјски
значај. За само неколико година, од мочварног
подручја направљен је најлуксузнији део престонице.

68.

Једно од најлепших шеталишта у Србији, поред
модерне бициклистичке и пешачке стазе, паркова
за најмлађе, барова и амфитеатара испод Бранковог
моста, сада има и један од највећих тржних
центара у Европи. На изради пројекта радио је
чувени светски архитекта из Лос Анђелеса, Гердо
Акино. Целокупно замишљена и остварена по узору
на светске метрополе, Сава Променада је нови бисер
престонице и понос свих Београђана.
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Обновили смо
Савски трг
ЈАНУАРА 2021. СВЕЧАНО ЈЕ ОТВОРЕН
НАЈВЕЋИ ТРГ У СРБИЈИ
Пажљивом реконструкцијом очувани су сви историјски
слојеви, а трг је добио потпуно нов изглед и пешачку
зону. Централно место припада споменику Стефану
Немањи, дело руског вајара Александра Рукавишњикова.
Споменик је висок 23 метра и тежак више од 60 тона, а у
постаменту се налази отворени музеј.

Уредили смо
паркове
БЕОГРАД ИМА 168 НОВИХ И
ОБНОВЉЕНИХ ЗЕЛЕНИХ ТАЧАКА
Игралишта, теретане, платои сада красе све крајеве
Београда. Циљ је да у сваком крају главног града
наши суграђани имају уређене зелене површине и
мини кутке за одмор, спорт или рекреацију.

Више стотина
нових фасада
ОД ПОЧЕТКА 2017. УРЕЂЕНО 120 ФАСАДА
Овим пројектом ће укупно бити обновљено скоро 200
фасада у Београду. Обнављамо целокупну културноисторијску целину Косанчићев венац, са 35 објеката.
У току је и спровођење мера техничке заштите на 54
објекта широм престонице.

Новембар 2021.

УРЕЂЕНО ВИШЕ ОД 20
СТАНАРСКИХ ГАРАЖА

СВЕ ГАРАЖЕ СУ ИСТОГ КВАЛИТЕТА
КАО СВУДА У ЕВРОПИ
Корисницима су сада на располагању
1.314 новоуређених паркинг места за аутомобиле
и 214 паркинг места за моторе на 35.600 квадрата.
Отворена је и гаража у Гандијевој улици.

OБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА

ЈЕДИНО РЕШЕЊЕ КОЈЕ ЋЕ БЕОГРАД
СПАСИТИ ОД ГУЖВЕ
Изградњом Обилазнице омогућиће се одговарајуће
преусмеравање саобраћаја са преоптерећене
основне мреже градских саобраћајница Београда:
• скратиће се време путовања за транзитне токове;
• смањиће се загушења на делу најоптерећеније
основне мреже градских саобраћајница;
• смањиће се број саобраћајних незгода на делу
најоптерећеније основне градске мреже;
• смањиће се трошкови експлоатације возила;
• биће мање штетних гасова и буке од возила
на ужем градском подручју.
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Бринемо о нашем
народу на Косову
и Метохији
Новембар 2021.
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Урадили смо заједно

НОВО ЛИЦЕ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ

КОСОВСКА МИТРОВИЦА НАЈВЕЋА ЈЕ ГРАДСКА
СРПСКА СРЕДИНА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Током последњих девет година Косовска
Митровица се из године у годину трансформише
у савремено градско језгро. Током 2016. године
отворена је атрактивна пешачка зона у Улици
краља Петра, а уследило је уређење овог
данас омиљеног шеталишта. На Видовдан исте
године постављен је и Споменик цару Лазару у
центру Косовске Митровице. Гради се и Духовна
академија која ће прерасти у Мултимедијални
центар. Реконструисане су водеће саобраћајнице,
кружни ток, мост преко Дудиног крша, и обновљене
и опремљене све образовне установе.

ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДИ

СВЕ СНАЖНИЈА ПОДРШКА ПОЉОПРИВРЕДНОМ
РАЗВОЈУ У СРПСКИМ СРЕДИНАМА НА КИМ
Само од 2014. до данас помогнуто је 1.600
домаћинстава и уложено 750 милиона динара.
Међу највећим пројектима су изградња и опремање
фарме кока носиља код Приштине, нова фабрика
жестоких алкохолних пића и вина у Ораховцу и
опремање две пиваре које су пуштене у рад 2017. и
2018. године. Само у 2021. години подржали смо 514
пољопривредника и 8 газдинстава, отворило се 25
привредних субјеката и запослено је 168 људи.

ТРИ НОВЕ БОЛНИЦЕ

ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ОВДЕ ЈЕ РОЂЕНА 141 БЕБА
Породилиште у Пасјану, подигнуто 2015.
опремљено је најсавременијом здравственом
опремом и улагања ће се наставити. Грачаница ће
после 22 године добити нов клиничко-болнички
центар, а у изради је пројекат за капиталну
реконструкцију, надоградњу и доградњу Клиничкоболничког центра у Косовској Митровици.

РАЈСКА БАЊА

НОВ СИМБОЛ ЗВЕЧАНА
На месту некадашњих бањских терми, крајем
2015. године почела је градња овог јединственог
здравствено-рекреативно-туристичког комплекса.
До сада су изграђени и пуштени у рад отворени и
затворени базени са термалном водом, велнес центар,
модерни хотел с апартманима и рестораном, и урађен
већи део завршних радова, а почетком следеће
године планиран је завршетак последње фазе градње:
болнички стационар за рехабилитацију пацијената.

НОВЧАНА ПОМОЋ ЗА
СВАКОГ НАШЕГ ЧОВЕКА НА КИМ

БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ ЗА НАШ НАРОД
Ове године одвојили смо додатне 4 милијарде динара
за капиталне пројекте и помоћ нашем народу на КиМ,
од тога су сви незапослени добили по 200, а деца
пензионери и запослени – 100 евра.

Стамбено
збрињавање
КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКАТ – УСЛОВ ЗА
ОДРЖИВ ОПСТАНАК И ОСТАНАК НАШЕГ НАРОДА
Од маја 2014. до септембра 2020. године,
реконструисано је 2.956 станова и кућа, и изграђено
253 индивидуалних стамбених објеката. Гради се чак
17 нових стамбених зграда са укупно 204 нова стана,
намењених стамбеном збрињавању младих брачних
парова, породица интерно расељених лица као и
социјално угроженог становништва, а ту су и станови
за наш наставни кадар на КиМ. Подељено је и 450
пакета грађевинског материјала за градњу и санацију
кућа, а следеће године планирана је изградња нових
18 зграда са 216 станова и подела 900 пакета помоћи
у грађевинском материјалу.
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Цркве и манастири

Сунчана долина

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КИМ ФИНАНСИРАЛА
ПРОЈЕКТЕ ЗА 37 ЦРКАВА И МАНАСТИРА

ПРИВОДИ СЕ КРАЈУ ИЗГРАДЊА
ЈЕДИНСТВЕНОГ ПОВРАТНИЧКОГ НАСЕЉА

Тиме је омогућен рад и опстанак 37 манастира и
цркава, и несметано функционисање народних
кухиња. Најкрупнији радови изведени су на
манастирима Грачаница, Високи Дечани, Драганац,
Пећка патријаршија и Свети Архангели. Такође,
обезбедили смо и средства за обнову цркве
Богородица Љевишка у Призрену, бисера светске
културне баштине и српског средњег века на
Косову и Метохији.

Код Звечана на северу Косова и Метохије никла
је Сунчана долина која ће обезбедити услове за
живот и рад 1.200 до 1.500 Срба, односно око 350
повратничких породица. Ово савремено насеље имаће
135 различитих објеката, са укупно 355 стамбених
јединица и све неопходне пратеће објекте – школу,
цркву, дом здравља, спортске терене, обданиште…

НОВА ЗГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА

НАКОН 22 ГОДИНЕ, ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА
УНИВЕРЗИТЕТУ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
Већ 22 године ова високошколска установа је
измештена у привремене објекте, али сада ће у
новој згради на 4 спрата бити смештене просторије
Природно-математичког факултета, Економског
факултета, Правног факултета и зграда Ректората.
Зграда ће поседовати све потребне кабинете,
учионице, лабораторије, библиотеке, и IТ центар.

Новембар 2021.

ОБРАЗОВАЊЕ

УЛАГАЊЕ У ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ УЛАГАЊЕ У
БУДУЋНОСТ ЈЕДНОГ НАРОДА
У годинама за нама отворено је много издвојених
одељења предшколских установа, а бројни објекти у
којима бораве најмлађи су реновинарни. Средином
2021. године отворен је вртић у селу Јажице код
Штрпца, почела је градња вртића у Гораждевцу, а
следи градња новог вртића у Бадовцу. Реконструисане
су бројне школе, опремљене најсавременијим
дидактичким и наставно-научним материјалима,
паметним таблама, компјутерима, IТ центрима, a свака
школа и вртић су покривени видео надзором. Завршава
се градња Ученичког дома у Лешку.
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Култура
и традиција
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Завршени
радови на Храму
Светог Саве
60 МИЛИОНА ЕВРА ЗА
ЗАВРШЕТАК РАДОВА
У последње три године радови на Храму Светог
Саве приведени су крају. Унутрашње уређење
поверено је руском академику Николају Мухину,
сликару и иконописцу, који је водио радове
на импозантном мозаику површине 15.000
квадратних метара.
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Након 15 година
Народни музеј
је отворен за
посетиоце
ДРАГУЉ У ЦЕНТРУ
ПРЕСТОНИЦЕ ПОНОВО СИЈА
Обновљени Народни музеј у Београду постао је
поново омиљено место Београђана и туриста.
Током последњих година, упркос пандемији, музеј је
посетило више од 500.000 људи.
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Музеј савремене
уметности поново
на светској сцени

Први споменик
Стефану Немањи

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ ДАНАС МОЖЕ ДА
УГОСТИ СВЕТСКЕ ИЗЛАГАЧЕ

Споменик великом жупану Стефану Немањи
заузима централно место на тргу испред зграде
Железничке станице, која ће бити претворена
у Музеј средњег века. Дело је руског скулптора
Александра Рукавишњикова, члана Руске
академије уметности и једног од најбољих
скулптора на свету. Споменик је откривен на
Савиндан 2021. године.

Током 2019. године МСУБ имао је част да представи
комплексну ретроспективу „Чистач“ Марине
Абрамовић, светске звезде перформанса, која се
тим пројектом вратила у родни Београд после 44
године. Изложбу је видело близу 70.000 посетилаца.

Новембар 2021.

КОНАЧНО СПОМЕНИК ДОСТОЈАН
УТЕМЕЉИВАЧА СРПСКЕ ДРЖАВНОСТИ
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Реконструисана
галерија Матице
српске

Реконструисана
голубачка тврђава

ГАЛЕРИЈА ПОНОВО ОТВОРЕНА ЗА ЈАВНОСТ

Током 2018. године Голубачку тврђаву посетило је
више од 80.000 туриста. Исте године отворено је и
међународно путничко пристаниште у Голупцу, а у
октобру је Тврђава Голубачки град званично постала
и први лучки оператер који ће своју делатност
обављати на пристаништу у Голупцу.

На 170 година од оснивања, 1. јуна 2017, завршени су
десетогодишњи радови. Зграда је потпуно обновљена,
а галеријски простор је, уградњом лифта, постао
доступан и особама с инвалидитетом. Отворена је и
нова стална поставка српске уметности 20. века.

78.

ТВРЂАВА НА ДУНАВУ
ПОВРАТИЛА СТАРИ СЈАЈ
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Након деценија,
у Србији сазидана
нова зграда за
библиотеку
ПРВИ ПУТ ОД 1990, ИЗГРАЂЕНА
ЈЕ ПОТПУНО НОВА ЗГРАДА МАТИЧНЕ
БИБЛИОТЕКЕ У ЧАЧКУ
Нова зграда Градске библиотеке „Владислав Петковић
Дис“ у Чачку је најмодернија и највећа зграда јавне
библиотеке у Србији, са великом читаоницом, научним
одељењем, интернет клубом, две конференцијске сале
и дигиталном читаоницом.

Закон о употреби
српског jезика и
очувању ћирилице
СРПСКИ ЈЕЗИК И ПИСМО УТКАНИ СУ
У ИДЕНТИТЕТ НАШЕГ НАРОДА
Ово су најважнији делови српског културног наслеђа,
а Закон је донет и усвојен и у Републици Српској,
на празник Дана српског јединства, слободе и
националне заставе, 15. септембра.

Новембар 2021.

Дара из Јасеновца
СРПСКИ КАНДИДАТ ЗА ОСКАРА
Ова историјска драма говори о нашим страдањима
за време Другог светског рата, а филм – под
редитељском палицом Предрага Антонијевића –
снимљен је уз подршку Филмског центра Србије. Тема
је многољудно страдање нашег народа у највећем
стратишту, логору Јасеновац, а од 5. фебруара
2021. године са успехом се приказује у биоскопима с
обе стране Алтлантика.
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МУП и одбрана
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Унапређен
животни стандард
запослених у
МУП-у
ЗАПОСЛЕНИМА И НАМЕШТЕНИЦИМА У
ВИШЕ НАВРАТА УВЕЋАНА ПРИМАЊА
У Министарству унутрашњих послова додељују се
и неновчане награде запосленима и једном члану
породице или пратиоцу, у трајању од седам дана у виду
боравка у објектима овог министарства намењеним за
одмор, као и објектима органа и правних лица са којима
Министарство има закључен споразум.

Бринемо о свим
породицама
НЕ ЗАБОРАВЉАМО ПОРОДИЦЕ ОНИХ
КОЈИ СУ СТРАДАЛИ НА ДУЖНОСТИ
Од 2016. у МУП-у је запослено 382 лица,
супружника или деце лица која су изгубила живот
или су рањена у вршењу дужности или поводом
њега. Кроз Фонд за солидарну помоћ исплаћује се
и солидарна помоћ у случају лечења од последица
рањавања запосленог, као и стипендије деци
погинулог или рањеног припадника, средства за
набавку уџбеника и школског прибора, за боравак
детета у предшколској установи или за адекватно
решавање стамбеног питања.
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Изградња
станова за снаге
безбедности Србије

Подстиче се
домаћа производња
ватрогасних возила

ПОКРЕНУТ ПРОЈЕКАТ СТАНОГРАДЊЕ ЗА
ПРИПАДНИКЕ СЛУЖБИ БЕЗБЕДНОСТИ

ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА
ЗА ПРОИЗВОДЊУ

У седам градова Србије (Београду, Новом Саду,
Нишу, Врању, Крагујевцу, Краљеву и Сремској
Митровици) у оквиру прве фазе овог пројекта, у
изградњи је 7.802 стана које припадници служби
безбедности могу да купе по изузетно повољним
условима. Изградња ових станова представља
општи интерес од значаја за јачање система
националне безбедности Републике Србије.

У државним компанијама „Застава Терво“ из
Крагујевца и „ФАП“ из Прибоја покренута је ова
иницијатива, чиме би се први пут у последњих
неколико деценија вршила комплетно домаћа
производња, набавка и дистрибуција 8 различитих
типова ватрогасних возила.
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БИА
СВЕ
ЈАЧА

ОД ЈУНА 2017.
ДО ОКТОБРА 2021.
У БИА ОГРОМНА
УНАПРЕЂЕЊА

Инфраструктурна
побољшања
ЗАВРШЕНИ СУ ПРОЈЕКТИ И У
СЕДИШТУ БИА И ИЗВАН ЊЕГА
Зграда БИА сада има нову главну капију и
гаражни простор, реконструисани објекат
за прихват високих страних делегација,
нов Ситуациони центар и Ватрогасну
јединицу Сектора за ванредне ситуације…
Реконструисани су објекти у Краљеву, на
Јастрепцу, у Новом Саду, на Златибору, у
Крагујевцу, Нишу, Бору, Бачкој Паланци и
бројним другим местима широм Србије.

Учињени су максимални
напори у циљу јачања
људских и материјалнотехничких капацитета,
односно укупног
усавршавања и
модернизовања.
Данас је Агенција
модерно организована и
опремљена институција
са обученим и
мотивисаним кадровима
и најсавременијим
условима за рад.
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Модернизација РВ
и ПВО Војске Србије
Само у протекле 3 године Војска Србије у употребу
је увела 100 система наоружања и војне опреме.
Највише је уложено у набавку и осавремењавање авиона,
хеликоптера, беспилотних летелица, ваздухопловних
убојних средстава, система за противваздухопловна
дејства, радара за ваздушно осматрање, земаљске
опреме и изградњу инфраструктуре.

14 ловачких авиона
МиГ-29 из Русије и Белорусије /
29 нових система за
опслуживање ваздухоплова /
14 школских авиона Ласта В-54 /
Нови хеликоптери /
Хибридни топовско
-ракетни систем „Панцир С1“ /
11 тенкова Т-72МС,
најбољих у ширем окружењу /
10 оклопно-извиђачких
возила БРДМ 2МС /
6 беспилотних летелица
ЦХ-92А из Кине /
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Настављено
побољшање
материјалног
положаја
припадника
војске
ЗАРАДЕ ПРИПАДНИКА ВОЈСКЕ
СРБИЈЕ СУ ВЕЋЕ НЕГО ИКАДА
У 2021. години, просечна зарада запослених у
Министарству одбране износила је 77.725 динара,
што је за 119,05 % више у односу на 2008. годину,
када је просечна зарада износила 35.483 динара.
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Улажемо у
наменску
индустрију
РАСТ ИЗВОЗА СРПСКЕ НАМЕНСКЕ
ИНДУСТРИЈЕ СЕ У ПОСЛЕДЊИХ 10
ГОДИНА УВЕЋАО ЧАК 3 ПУТА
Српска одбрамбена индустрија има традицију дугу
180 година и јаку научно-техничку и научну базу
која је ишколовала неколико хиљада стручњака
и инжењера. Одбрамбену индустрију чини 52
предузећа и 7 научних института, а у оквиру овог
система ангажовано је око 20.000 радника.
Држава ће задржати све погоне који су део наменске
индустрије и ниједна фабрика није на продају.
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„Лазар“, „Милош“
и „Нора Б52“ понос
српских копнених
јединица и Војске
Србије
РАЗВИЈАМО ОКЛОПНА ВОЗИЛА ЗА
ДОМАЋИ СИСТЕМ ОДБРАНЕ
Војнотехнички институт, крагујевачка „Застава Терво“
и прибојски ФАП раде на развоју више фамилија
транспортера у којој су и „Лазар 3“ и „Милош“, а у
плану је развој још једног модела. Возило „Милош“
је намењено за извиђање, противтерористичку,
противгерилску борбу, контролу територије и превоз и
подршку јединица за специјалне операције. „Лазар 3“
може да дејствује по циљевима и на земљи и у ваздуху.
„Нора Б52“ је самоходни топ-хаубица, ватрена
подршка свим јединицама.

Новембар 2021.

Завршени
кључни објекти
УНАПРЕЂУЈЕМО ИНФРАСТРУКТУРУ
На аеродрому у Нишу изграђен је хангар, на
Војном аеродрому Морава оспособљене стазе
писте и сигнализација, реновиран је објекат
за смештај Специјалне бригаде у Панчеву, у
Батајници је реновиран објекат за смештај
ученика, као и објекат за смештај кадета на Војној
академији, уређен је објекат за смештај у Војној
гимназији, уређене су стрељане и спортски терени
на Војној академији, и изграђени стамбени објекти
на Бежанијској коси са 160 станова.
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Правосуђе
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Палата правде
ПАЛАТА ПРАВДЕ У БЕОГРАДУ У
ПОТПУНОСТИ РЕНОВИРАНА
Реконструкција највеће зграде правосудних органа
у земљи трајала 29 месеци, а данас је запосленима,
судијама и тужиоцима обезбеђен модеран услов рада.

Реконструкција
КПЗ у Нишу
НОВО ПРИЈЕМНО ОДЕЉЕЊЕ,
ОБНОВЉЕНА УПРАВНА ЗГРАДА
Казнено поправни завод у Нишу после
реконструкције 2017. године добио је нови изглед.
Највећи затвор на југу Србије овом реконструкцијом
добио је нових 4.000 квадрата, улазну пријемну
капију, а повећао је свој капацитет за 15%. Услови и за
запослене и за затворенике су у овој установи бољи
чак и од неких земаља ЕУ. У 2020. години по први
пут путем интернета у нишком Казнено-поправном
заводу одржавају се радионице за контролу беса. У
њима учествују 64 осуђеника којима су тренери други
осуђеници који су прошли обуку.
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Суд у
Катанићевој
улици
НЕКАДАШЊИ ВОЈНО-ТЕХНИЧКИ
ИНСТИТУТ САДА ЈЕ НАМЕЊЕН
ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА
За нешто више од 16 месеци урађена је
комплетна реконструкција објекта. Објекат је
овом пренаменом и реконструкцијом добио 16
судница, велики број канцеларија, кантину за
запослене, писарницу са пространом шалтер
салом и шалтером поште док је нова намена
захтевала и изградњу 12 притворских јединица.
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Стратегија за
борбу против
корупције
УСВОЈЕНА ЈЕ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА
ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Општи циљ Стратегије је да се корупција, као
препрека економском, социјалном и демократском
развоју Републике Србије, отклони. Само системском
борбом свих државних органа Србија може да
постане земља у којој је корупција искорењена.

Закон о заштити
узбуњивача
НАШ ЗАКОН ЈЕ У СВЕТСКОЈ СТРУЧНОЈ
ЈАВНОСТИ ОКАРАКТЕРИСАН КАО
„ЗЛАТНИ СТАНДАРД“
Закон је добио највише оцене и похвале од
међународне заједнице, а резултати његове примене
огледају се у позитивном тренду и стабилној стопи
пресуда у покренутим споровима.

Закон о
заштити суђења у
разумном року
ВАЖНО ЈЕ ДА УНАПРЕЂУЈЕМО
ЗАКОНОДАВСТВО И ДОСЛЕДНО
СПРОВОДИМО ПРОПИСЕ
Грађани добијају приоритет за решавање судског
спора који траје годинама, а суду се ствара
обавеза 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
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Законом о јавном
бележништву
уведена нотарска
служба
НОТАРИ РАСТЕРЕТИЛИ СУДОВЕ И
УБРЗАЛИ ПРОЦЕС ОВЕРЕ ДОКУМЕНАТА
Након увођења јавнобележничке професије у Србији
2014, грађанима је далеко доступније завршавање
низа послова у нотарској канцеларији него у суду
или општини. Судови су од јуна 2016. почели да и
оставине поверавају јавним бележницима, чиме
је остварена уштеда од 500 милиона динара
годишње. Јавни бележници бесплатно оверавају
документа за упис у предшколске установе,
основне и средње школе и на факултете, документа
потребна на конкурсима за коришћење ученичких
и студентских стипендија и кредита, потписе и
преписе или фотокопије докумената који се користе
за остваривање права из обавезног социјалног
осигурања, социјалне заштите, борачко-инвалидске
заштите и заштите цивилних инвалида рада, као и
исправе којима се обезбеђује финансијска подршка
породицама са децом, али и документација потребна
за остваривање права жртава породичног насиља.
представки пред судом у Стразбуру.

ОБНАВЉАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ШИРОМ СРБИЈЕ
У ЧИТАВОЈ СРБИЈИ УНАПРЕЂЕНИ
СУ ПРАВОСУДНИ ОБЈЕКТИ

Краљево – зграда Вишег суда;
Београд – зграда Аероинжењеринга,
сада зграда Првог основног суда;
Београд – зграда Прекршајног суда у
Устаничкој улици;
Ужице –
зграда Прекршајног и
привредног суда.
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Спорт
92.
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Олимпијске
игре у Токиjу
најуспешније у
историји Србије
СРПСКИ СПОРТИСТИ
ОСВОЈИЛИ 9 ОДЛИЧЈА
Наш олимпијски тим освојио је највише медаља и
међу земљама бивше Југославије. Награде за српске
спортисте који су освојили олимпијске медаље су,
у односу на прошле Олимпијске игре, дуплиране.
Ове Олимпијске игре су још једна потврда великог и
константног напретка који остварује српски спорт у
протеклих неколико година.

Рекордан број
медаља
РЕЗУЛТАТ СИСТЕМСКОГ И ОДГОВОРНОГ
РАДА, ПРАЋЕЊА И КОНТИНУИРАНОГ
УЛАГАЊА У СПОРТ
Српски спортисти данас освајају за 265% више
медаља годишње него што је то био случај у периоду
од 2000. до 2013. године. У периоду од 2014. па
закључно до данас, наши спортисти су освојили
укупно 251 медаљу. Само 2018. године наши
спортисти освојили су рекордних 47 медаља.

Финални турнир
лиге шампиона
у ватерполу
РАЗВОЈ ВАТЕРПОЛА И ПРОМОВИСАЊЕ
СРБИЈЕ КАО СПОРТСКЕ ТУРИСТИЧКЕ
ДЕСТИНАЦИЈЕ
Резултати организације овог такмичења, које ће се
наредне 3 године одржавати у Београду, вишеструки
су: српски ватерполо добија представника на
финалном турниру ЛЕН Лиге шампиона, а Србија и
Београд после више година враћају се на клупску
ватерполо мапу Европе.
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ПО ПРВИ ПУТ У ИСТОРИЈИ, СРБИЈА
ЈЕ БИЛА ДОМАЋИН НАЈВЕЋИХ
МЕЂУНАРОДНИХ ТАКМИЧЕЊА
ИЗНОВА ДОКАЗУЈЕМО КОЛИКО СМО
ДОБРИ СПОРТСКИ ДОМАЋИНИ

Србија је била домаћин великих међународних
такмичења, а само неки од њих су:
• Светско првенство у рукомету за жене;
• Светско првенство у кик-боксу;
• Европско првенство у атлетици у дворани;
• Европско првенство у ватерполу;
• Европско првенство у каратеу;
• Европско првенство у рукомету за мушкарце;
• Европско првенство у мачевању;
• Европско првенство у кошарци за жене;
• Европско првенство у кајаку и кануу;
• Европско првенство у футсалу;
• Европско првенство у ваздухопловству;
• Европско првенство у самбу;
• Европско првенство у кендоу;
• Фајнал фор Евролиге у кошарци;
• Oлимпијски квалификациони турнир у кошарци;
• Светска лига у ватерполу;
• Светски купoви у веслању, џудоу, каратеу, кајаку;
• Светска и европска првенства у школском спорту
(фудбал, кошарка, одбојка и др.);
• Светска и европска првенства у млађим категоријама
(у свим спортовима); и многа друга.
Србија је већ сада предвиђени домаћин за бројна
велика такмичења која следе.

ПОНОВО СМО ПРЕСТОНИЦА БОКСА
СРБИЈА ДОМАЋИН СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА
У БОКСУ ПОСЛЕ ПУНЕ 43 ГОДИНЕ

Светско првенство се одржало од 24. октобра до
6. новембра у Београдској арени: учествовало је
преко 650 бораца из целог света које је пратило
130 тренера. Први пут у историји овог такмичења
учествовали су борци у чак 13 категорија. Наш
боксер Владимир Мирончиков донео је нашој земљи
бронзану медаљу и тако обрадовао целу нацију.

ОПРЕМАЊЕ ФИСКУЛТУРНИХ САЛА

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗАПОЧЕТ 2018. ГОДИНЕ
Новом спортском опремом и реквизитима
опремљене су 273 школске фискултурне сале у
свим регионима Србије. Сада ће ђаци уживати у
кошарци, одбојци, рукомету, фудбалу…

НОВА СПОРТСКА ХАЛА У КРЧАГОВУ
РАЗВИЈАМО СПОРТ У УЖИЦУ

Ова спортска хала површине је 1.555 квадратних
метара са капацитетом од око 200 гледалаца.
Опремљена је најсавременијом спортском опремом
и у њој ће се одржавати утакмице из различитих
спортова. Набављена је посебна спортска опрема како
би у њој могле да уживају и особе са инвалидитетом.

„СПОРТ У ШКОЛЕ“

БЕСПЛАТНЕ СПОРТСКЕ ВАННАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА ОШ
Пројекат је започет 2012. године са жељом да се
пруже бесплатне додатне спортске ваннаставне
активности под надзором професора физичког
уз употребу ситних спортских реквизита који су
намењени деци тог узраста. Данас се пројекат
реализује у 245 школа широм Србије.

ФАЈНЛ ФОР 2018

БЕОГРАД – ЦЕНТАР КОШАРКАШКОГ СВЕТА
Финални турнир Евролиге Фајнал-фор одржан је
у Београду, у Штарк арени од 18. до 20. маја 2018.
године. То је била највећа спортска манифестација
те године, током које је Београд посетило 15.000
туриста, а укупно је зарађено око 20 милиона евра.
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Тури
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Снажна визија
туризма Србије

Гостопримство
које осваја

СРБИЈА ЋЕ БИТИ ГЛОБАЛНО ПРЕПОЗНАТА
ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА

ТРАДИЦИЈУ СПАЈАМО СА
САВРЕМЕНИМ ТРЕНДОВИМА

Државном стратегијом, до 2025. године туризам
у Србији и са њиме повезане делатности постаће
једна од доминантних привредних грана која
ефикасно обезбеђује нову додату вредност и
одрживо запошљавање.

Туристичку понуду ћемо ускладити са глобалним
смерницама и читавом свету понудити аутентична
искуства, доживљаје и производе високог квалитета
и традиционално гостопримство, што је основа наше
препознатљивости у односу на конкуренцију.

98.
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ТУРИЗАМ ГРАДИ ИМИЏ СРБИЈЕ У СВЕТУ
НАЈЛЕПШИ ВИД ПРОМОЦИЈЕ

Србија је модерна, атрактивна дестинација за
краће посете, одмор и пословање. Својим сталним
осавремењивањем, прихватањем и преузимањем
глобалних стандарда и модела пословања и
управљања, туризам Србије ће на светској лествици
конкурентности бити високорангирана и популарна.

ЧУВАМО СВОЈЕ КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
ИСТОРИЈА КАО СНАГА БУДУЋНОСТИ

Препознајући значај и очување културног наслеђа за
одрживи развој туризма, од 2012. до 2021. уложили
смо скоро 600 милиона динара у пројекте који се
односе на средњовековне тврђаве и археолошка
налазишта. Тако смо сачували археолошка налазишта
Виминацијум, Дреновац, Сирмијум, Лепенски вир и
Феликс Ромулијана, али и тврђаве Голубачки град,
Калемегдан, Маглич, Нишка тврђава, Новопазарска
тврђава, Милешевац – Хисарџик. Средствима
из фондова ЕУ у потпуности је финансирана
ревитализација Голубачке тврђаве.

Гондола Брзеће –
Копаоник
ИНВЕСТИЦИЈА КОЈА ДОПРИНОСИ
РАЗВОЈУ ЦЕЛОКУПНЕ ОПШТИНЕ БРУС
Гондола Брзеће-Мали Караман једна је од најзначајнијих
инвестиција у српском туризму. Гондола која за 12
минута да превози скијаше и туристе од подножија до
врха Мали караман на Копаонику. Сада сви они, који
одседају у Брзећу, могу на веома једноставан начин
да се прикључе у систем скијалишта, а на тај начин
ће бити смањен број возила у самом центру планине,
самим тим и емисија штетних гасова. Гондола је укупне
хоризонталне дужине 3.741 метар.

БАЊСКИ ТУРИЗАМ

БИСЕРИ СРПСКОГ ТУРИЗМА
Српске бање су прави еколошки центри који обилују
природним лепотама, минералним водама и чистим
ваздухом. Праћењем трендова и коришћењем
њихових природних предности, данас су много
више од центара за рехабилитацију и имају
садржаје за све генерације.
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После 30 година
поново је
успостављена
линија
Београд– Њујорк
СРПСКИ НАЦИОНАЛНИ АВИО-ПРЕВОЗНИК
ЕР СРБИЈА ИМА РЕДОВНЕ И ЧАРТЕР
АВИОНСКЕ ЛИНИЈЕ КА СВИМ ВАЖНИМ
ДЕСТИНАЦИЈАМА У ЕВРОПИ, НА
БЛИСКОМ ИСТОКУ И МЕДИТЕРАНУ.
Трансформација компаније започета 2013. године
остварила је значајан економски утицај на Републику
Србију, што показује студија спољних консултаната из
компаније Луфтханза консалтинг из новембра 2020.
године. Операције Ер Србије имају значајан утицај
на српску економију, запошљавањем становника у
Републици Србији, куповином од локалних добављача,
довођењем међународних посетилаца у земљу и
омогућавањем приступа глобалним тржиштима.

ЦЕЛОВИТА И РАЗНОЛИКА
ТУРИСТИЧКА ПОНУДА
НАША ЗЕМЉА ИМА
ПОНЕШТО ЗА СВАКОГА

Туристички производи од посебног значаја за развој
туризма Србије, на чијој промоцији интензивно радимо,
јесу: туризам градова, манифестације и догађаји,
планински туризам, здравствени туризам, тематске
руте, наутички туризам, градски одмори, упознавање с
културним наслеђем, транзитни туризам…

ВИНСКИ ПУТЕВИ СРБИЈЕ
ДЕКАДЕНТНО УЖИВАЊЕ

Вински путеви и оазе имају немерљив туристички
потенцијал. У Србији постоји чак 9 винских путева
– Фрушка Гора, Жупа, Шумадија, Суботица, Вршац,
Неготин, Ниш–Књажевац, Подунавље и Јагодинско
виногорје, и 8 винских оаза – Чока у Чоки, Виндуло
у Темерину, „До краја света“ у Ковиљу, „Art wine“ у
Грошници код Крагујевца, подрум Шомођи, винарија
B&D Kojčić, винарија Гвожђан и Тарашки виногради.
Зато ћемо их интензивно промовисати широм света.

РАЗВОЈ ХОТЕЛИЈЕРСТВА

ОД 2012. ДО 2021. ОТВОРЕНО ЈЕ
СКОРО 100 НОВИХ ХОТЕЛА
Значај Србије као туристичке дестинације огледа
се и у броју новоотворених хотела. У Београду их је
отворено 78, на Копаонику – 7, у Врњачкој бањи – 9 и
у Бајиној Башти – 2. Осим тога, забележен је и снажан
улазак међународних хотелских ланаца.

MICHELIN GUIDES

ПОСЛЕДЊИХ НЕКОЛИКО ГОДИНА
ОСТВАРУЈЕМО ИНТЕНЗИВНУ САРАДЊУ
Michelin Green Guide – Le Guide Vert Week&GO јеформат
који представља веће градове идеалне за краћи
одмор. У 2020. изашло је издање посвећено Београду,
са делом о Новом Саду. Током 2019. завршена је
прва фаза светски познатог Michelin водича у којој
су истражени гастрономски потенцијали Београда и
Новог Сада, а друга фаза је у току.
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Србија у очима света
Водећи светски медији Србију
виде као топ дестинацију
2. место на
листи од 18
дестинација

Најбоља
дестинација у
Европи

6. место на
листи 10 места
која треба
посетити у
2020.

1 од земаља које
обавезно треба
посетити након
пандемије

Србија је
једна од земаља
са највећим
гостопримством
на свету

Србија једна
од земаља
са највећим
туристичким
потенцијалом

Србија 1 од топ
5 дестинација
за здравствени
туризам

Србија једна
од најбољих
алтернативних
ски дестинација

Србија 4. од
13 дестинација
које се не смеју
заобићи

Дорћол је међу 50
најпривлачнијих
четврти у Европи

Атомска
бања међу
топ 10 Спа
дестинација
у Источној
Европи

Београд међу
топ 10 city break
дестинација
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мо заједно
Извештај грађанима
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Мапа обновљених
и изграђених
здравствених установа

Дом здравља /
Амбуланта

Здравствени
центар

Болница

Ковид
болница

Универзитетски клинички
центар / Институт

5

104.

Број здравствених установа
на означеном месту
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Мапа обновљених
и изграђених
образовних установа

Вртић

Основна
Школа

Средња
Школа

Ученички
дом

Студентски
дом

Институт за
политичке науке

Факултет

Научнотехнолошки парк

2
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Број образовних установа
на означеном месту
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Мапа отворених
фабрика и
инвестиција

Хотели

До 500
радних места

500–1.000
радних места

Више од 1.000
радних места

3

108.

Број фабрика / инвестиција
на означеном месту
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Модернизација и
реконструкција железничке
инфраструктуре
Пројекти у току
реализације

Реконструкција / модернизација
Брзина до 200 km/h

Реконструкција
Брзина до 120 km/h

· Београд Центар – Стара Пазова / 34,5 km
· Стара Пазова – Нови Сад / 40,4 km
· Нови Сад – Суботица – граница са Мађарском / 108,1 km

· Јајинци – Мала Крсна / 60,4 km
· Ниш – Брестовац / 23,4 km

Обнова на пројектовано стање
· Свилајнац – Деспотовац / 24,5 km
· Матејевац – Књажевац / 57 km
· Кикинда – MCK Кикинда / 6 km
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Модернизација и
реконструкција железничке
инфраструктуре
Планирани пројекти

Реконструкција / модернизација
Брзина до 200 km/h

Реконструкција / модернизација
Брзина до 160 km/h

· Београд Центар – Ниш / 230 km
· Стара Пазова – Шид · граница са Хрватском / 92 km

· Брестовац – Прешево – граница
са Македонијом / 136 km

Реконструкција
Брзина до 120 km/h

Изградња нових пруга

· Сићево – Димитровград / 80 km
· Суботица – граница са Мађарском (Сегедин) / 26 km
· Суботица · граница са Мађарском (Чикерија, Баја) / 13 km
· Панчево Главна – Вршац – граница са Румунијом / 75 km
· Ваљево – Врбница – граница са Црном Гором / 210 km
· Сталаћ – Краљево / 72 km
· Краљево – Рудница / 77 km
· Батајница – Остружница / 20 km

112.

· Обилазна пруга око Ниша (Поповац – Сићево) / 22 km
· Обилазна пруга око Београда
(Бели Поток – Винча – Панчево) / 29 km
· Собовица – Лужнице – крак Баточина / 15 km
· Ваљево – Лозница / 68 km

www.sns.org.rs
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Мапа изграђених
путева и путева
у изградњи

Аутопутеви и брзе саобраћајнице
изграђене 2012-2021. године

Аутопутеви и брзе саобраћајнице
у изградњи

Постојећи аутопутеви и
брзе саобраћајнице

Постојећа мрежа
државних путева
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Мапа
планираних
путева

Аутопутеви и брзе саобраћајнице
изграђене 2012-2021. године

Аутопутеви и брзе саобраћајнице
у изградњи

Аутопутеви и брзе
саобраћајнице у плану

Постојећи аутопутеви и
брзе саобраћајнице

Постојећа мрежа
државних путева
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