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Zajmovi koji su potpisani i isplaćeni u Srbiji (2013-2017) u milionima evra

■  Ugovoreno i potpisano
■  Isplaćeno

improve lives. 
together.

years

EIB u Srbiji

Evropska investiciona banka (EIB) institucija je Evropske unije namenjena dugoročnom kreditiranju, 

koja je u vlasništvu zemalja članica EU. Aktivna je na Zapadnom Balkanu još od 1977. godine. Od 2001. 

godine, obezbedila je finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 4,8 milijardi dolara za projekte u Srbiji 

koji podržavaju sve ključne infrastrukturne sektore, kao i za mala i srednja preduzeća, industriju, uslužne 

delatnosti i lokalnu samoupravu.

U javnom sektoru, naše osnovno angažovanje odvija se u cilju unapređenja infrastrukture za projekte u 

oblasti auto-puteva, puteva i železnica, kao i drugih ulaganja, kao što su ulaganja u istraživanje i razvoj, 

zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, pravosuđe, energetiku, lokalne opštine i vodosnabdevanje, kanalizaciju 

i odvođenje otpadnih voda. U privatnom sektoru pozajmljujemo finansijska sredstva malim i srednjim 

preduzećima preko lokalnog bankarskog sektora.

Tokom 2010. godine EIB je otvorila Regionalnu kancelariju u Beogradu kako bi olakšala i pospešila razvoj 

svojih aktivnosti u regionu, istovremeno naglašavajući opredeljenost evropskih institucija za pružanje 

podrške zemljama regiona koje su kandidati i potencijalni kandidati za članstvo u EU na njihovom putu ka 

članstvu u Evropskoj uniji.



Istraživanja i razvoj u javnom sektoru - kredit od 200 miliona evra

Projekat obuhvata niz ulaganja u cilju revitalizacije javnih institucija 
za istraživanje i razvoj u Srbiji. Ta ulaganja koja su namenjena celoj 
zemlji, obuhvataju unapređenje postojećih istraživačkih objekata 
i infrastrukture, formiranje novog naučnog centra za promociju 
naučne pismenosti u široj javnosti, izgradnju smeštaja za studente 
i mlade naučnike, unapređenje akademske računarske mreže i 

poboljšanje naučne infrastrukture u oblasti medicinskih nauka. 
Investicioni potprojekti obuhvataju, između ostalog, sledeće: 
Naučni centar u Petnici, Institut Biosense, proširenje objekata 
Elektronskog fakulteta u Nišu, nabavku nove opreme za istraživanja 
i osnivanje naučnih i tehnoloških parkova u Beogradu, Nišu, Novom 
Sadu i Kragujevcu.

PRIMERI KLJUČNIH PROJEKATA POKRENUTIH U NOVIJE VREME

Sektori strateške infrastrukture

Koridor 10 – kredit od 579 miliona evra 

Auto-put E75 - vrednost sredstava 314 miliona evra za rad na dva odeljka koridora 10 (E75) (Grdelica - Caričina Dolina 
i Caričina Dolina - Vladičin Han) i auto-puta E-80, gde je odobren kredit od 265 miliona evra (za rad na deonici Prosek - 
Crvena Reka). 

Koridor 10 se može smatrati ključnim elementom saobraćajne 
mreže na Zapadnom Balkanu. Taj projekat rešava problem jednog 
od samo nekoliko preostalih uskih grla na putnom koridoru koji u 
dužini od 1.500 kilometara povezuje Salcburg, Ljubljanu, Zagreb, 
Beograd, Skoplje, Veles i Solun. Taj projekat je deo šireg investicionog 
programa za panevropski koridor X kojem je cilj razvoj modernih i 
visokokvalitetnih drumskih infrastrukturnih veza između Srbije i 

Bugarske (deonica E-80) i Srbije i Bivše Jugoslovenske Republike 
Makedonije (deonica E-75). Očekivani ekonomski benefiti najvećim 
delom proističu iz uštede u vremenu putovanja i smanjenog broja 
saobraćajnih nezgoda, pored uštede na troškovima putovanja 
i održavanja vozila. Radovi su u toku i njihov završetak se očekuje 
krajem 2018. godine.

Projekat drumskog koridora X (deonica između Pirota i Dimitrovgrada).

Naučnotehnološki park Zvezdara.



Opštinska i regionalna infrastruktura - kredit od 75 miliona evra 

Projekat se odnosi na finansiranje investicionih planova u nekoliko 
sektora, prvenstveno u oblasti saobraćaja i lokalnih/seoskih puteva, 
obrazovanja, kulturnog i istorijskog nasleđa i rehabilitacije javnih 
građevina. Prema trenutnom stanju stvari, kroz navedeni program 
podržano je gotovo 300 projekata, čime je poboljšan kvalitet života 

građana u gotovo svim opštinama širom Srbije. Nekoliko primera 
projekata finansiranih kroz taj zajam obuhvataju: rekonstrukciju 
Jugoslovenske kinoteke; obnovu Narodne biblioteke; izgradnju 
novih bolničkih objekata u opštini Leskovac; rehabilitaciju lokalnih 
puteva u opštini Rača i izgradnju dečjih vrtića u Užicu.

Unapređenje objekata pravosudnih organa - kredit od 41 milion evra

Investicioni program ovog projekta ima za cilj unapređenje i 
modernizaciju objekata pravosudnih organa u Beogradu i u celoj 
zemlji. Program obuhvata 22 potprojekta, od kojih se tri potprojekta 
koja finansira EIB realizuju u Beogradu:

• Sveobuhvatno renoviranje zgrade u Katanićevoj ulici broj 15 
(bivši Vojnotehnički institut) za potrebe pravosudnih organa 
(oko 14.180 kvadratnih metara bruto površine) završeno je u 
novembru 2016;

• Renoviranje Palate pravde, zgrade Višeg suda u Beogradu 
(24.000 kvadratnih metara bruto površine). Radovi su u toku i 
očekuje se da budu okončani početkom 2019. godine;

• Izgradnja novog objekta (krila) za tužilaštvo, na mestu postojeće 
zgrade Specijalnog suda, Ustanička broj 29, u Beogradu. 
Očekuje se da ti radovi započnu ove godine.

Jugoslovenska Kinoteka: pre i posle. Narodna Biblioteka Srbije: pre i posle.

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ КИНОТЕКЕ  

МЕСТО УЛАГАЊА Београд 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Реконструкцијом објекта омогућен је рад и коришћење документације, фонда 
филмова, плаката и експоната, изложбених простора, администрације, простора за 
публику, едукацију и истраживање. Реконструисано је 1030м2 површине објекта и 
обезбеђено 480 места за пројекције. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА  

(У ДИН) 
386.678.029 

СТАТУС ПРОЈЕКТА Завршен пројекат 2012.године 

ФОТОГРАФИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пре реконструкције 

 

НАЗИВ ПРОЈЕКТА 
ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЕНТЕРИЈЕРА КОРИСНИЧКОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ  

МЕСТО УЛАГАЊА Београд 

ОПИС ПРОЈЕКТА 

Реконструисана је површина Народне библиотеке Србије од 6.000м2 зa 600 
корисника, што је за 50% већи број корисника него пре реконструкције. 
Корисницима je стављено на располагање 12 читаоница. Обезбеђено je 180 
читалачких места са прикључком за рачунарску мрежу. Затим, затворен je 
атријум библиотеке и претворен у мултифункционални простор у коме се 
одржавају разни културни догађаји, простор је климатизован, поставњен 
противпожарни систем. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА (У ДИН) 

395.969.502 

СТАТУС ПРОЈЕКТА Завршен пројекат 2011.године 

ФОТОГРАФИЈЕ 
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Zgrada pravosudnih 

organa u Katanićevoj 

ulici.



Klinički centri - kredit od 200 miliona evra 

Projekti obuhvataju rad na tehničkom projektovanju, izgradnji, 
opremanju i puštanju u rad novoizgrađenih i rekonstruisanih 
objekata u kliničkim centrima u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i 
Kragujevcu.

Svečano otvaranje prve novoizgrađene bolnice za tercijarnu 
zdravstvenu zaštitu u Nišu organizovano je 17. decembra 2017. 

To predstavlja važan kamen-međaš na putu razvoja sistema 
zdravstvene zaštite u Srbiji jer će se zahvaljujući tom kliničkom 
centru poboljšati mogućnost pristupa visokokvalitetnoj 
zdravstvenoj zaštiti građana Srbije; taj centar će opsluživati oko 
2,5 miliona građana Srbije. Nova bolnica ima površinu od oko 
45.000 kvadratnih metara i u njoj se nalazi više od 600 postelja.

Klinički centar u Nišu.

Strateški ekonomski sektori

Finansiranje malih i srednjih preduzeća: jedan od ključnih prioriteta za EIB

Od 2005. godine finansiranje malih i srednjih preduzeća predstavlja, 
kako se naglašava, jedan od prioritetnih ciljeva Grupacije EIB. 
Uloga Grupacije EIB jeste da olakša i pojednostavi pristup malih i 
srednjih preduzeća finansijskim sredstvima po boljim finansijskim 
uslovima, da usmerava povećane izvore finansiranja i da osnaži 
naše partnerstvo s bankarskim sektorom. Od 2013. godine EIB 
je sklopila i potpisala ugovore o kreditiranju u ukupnom iznosu 
od 775 miliona evra s bankama i lizing kućama u Srbiji, a iz tih 
sredstava podržana su 2.903 ulaganja u potprojekte čiji su nosioci 

mala i srednja preduzeća, preduzeća sa srednjom kapitalizacijom i 
organi lokalne samouprave, u ukupnoj vrednosti od 1,2 milijarde 
evra. U te operacije uključile su se najveće bankarske grupacije u 
zemlji, između ostalih, banke Raiffeisen, Erste, Unicredit, Intesa San 
Paolo, Société Générale, Credit Agricole i ProCredit banku, kao i sama 
Republika Srbija preko APEX programa namenskih kreditnih linija. 
Te kreditne operacije realizovane su s visokim stepenom uspeha, 
čime je pružena znatna podrška sektoru malih i srednjih preduzeća, 
koji trpi posledice tekuće finansijske i privredne krize.

Dodatne informacije o EIB na Zapadnom Balkanu potražite na adresi: www.eib.org/western-balkans

Kontakti s medijima: 

Marco Santarelli  
Zvaničnik za medije 
3 +39 0647191 
U m.santarelli@eib.org 

Press Sekretarijat
3 +352 4379-21000
5 +352 4379-61000
U press@eib.org
www.eib.org/press

Opšti kontakti: 

Evropska investiciona banka
98-100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379 – 1 
5 +352 437704
www.eib.org

Informacioni Desk
3 +352 4379-22000
5 +352 4379-62000
U info@eib.org
www.eib.org

Regionalna kancelarija za 
Zapadni Balkan: 

Dubravka Nègre  
Šef kancelarije
Vladimira Popovića 
38-40. 11070 Beograd, Serbia 
3 +381 113121756 


