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Οικονομικό & Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 Η NBS αυξάνει το βασικό επιτόκιο στο 5,75% 

Κατά τη συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της 
Σερβίας – NBS προέβη σε αύξηση του βασικού επιτοκίου κατά 25 μ.β., στο 5,75%. Το επιτόκιο 
καταθέσεων παρέμεινε στο 4,50%, ενώ το επιτόκιο δανεισμού αυξήθηκε στο 7%.   
Σημειώνεται ότι η εν λόγω αύξηση είναι η δωδέκατη κατά σειρά από τον Απρίλιο 2022, με τη 
συνολική αύξηση να ανέρχεται σε 475 μ.β. 
Η επόμενη συνεδρίαση της NBS για την εξέταση της πορείας των επιτοκίων θα 
πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου.  

 
 Η αύξηση του ΑΕΠ στο 0,4% το τέταρτο τρίμηνο του 2022  

Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Σερβίας, η ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 
το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ανήλθε σε 0,4%, και σε 0,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο 
τρίμηνο. Βάσει δραστηριοτήτων, το τέταρτο τρίμηνο του 2022, σημαντική αύξηση της 
σημειώθηκε στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τις επισκευές 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, τις δραστηριότητες μεταφορών και 
αποθήκευσης, τις υπηρεσίες εστίασης και φιλοξενίας (2,8%). Επίσης, αύξηση παρατηρήθηκε 
στους τομείς των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων καθώς και 
των διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (7,2%), καθώς επίσης και στον τομέα της 
ενημέρωσης και επικοινωνιών (7,7%).  Σημαντική πτώση παρατηρήθηκε στον τομέα των 
κατασκευών (12,5%), όπως επίσης και στον τομέα της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας 
(7,8%). 
 

 Πρόβλεψη για οικονομική ανάπτυξη ύψους 2,5% για το 2023 
Σύμφωνα με την Π/Θ της Σερβίας, κα Άνα Μπρνάμπιτς, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται 
να ανέλθει σε 2,5% το 2023. Η Π/Θ σε δηλώσεις της επεσήμανε επίσης, ότι για τη διατήρηση 
της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά 
έργα στον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και υγειονομικών υποδομών. Σύμφωνα με 
την ίδια ο τομέας πληροφορικής πέτυχε εξαιρετικά αποτελέσματα το περασμένο έτος και 
αναμένεται να τα ξεπεράσει το 2023. Τέλος, πρόσθεσε επίσης ότι το περασμένο έτος δόθηκε  
ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση σε νέες αγορές για τις εξαγωγές εγχώριων προϊόντων. 
 

 Το Δημόσιο χρέος της Σερβίας στο 50,2% του ΑΕΠ – Πλεόνασμα 6,1 δις RSD  
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών, το δημόσιο χρέος της 
Σερβίας ανήλθε στα 34,35 δισ. ευρώ στα τέλη Ιανουαρίου, ή σε 50,2% του ΑΕΠ. Τον Ιανουάριο  
πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 6,1 δισ. RSD (περίπου 51 εκ ευρώ). 
Εισπράχθηκαν έσοδα 150,3 δισ. RSD, εκ των οποίων τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 136 
δισ. RSD. Η πλειονότητα των φορολογικών εσόδων αφορά πληρωμές ΦΠΑ, ύψους 68,8 δισ. 
RSD, και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ύψους 43,8 δισ. RSD. Τα μη φορολογικά έσοδα 
πραγματοποιήθηκαν ύψους 13,3 δισ. RSD και η εισροές από δωρεές ανήλθαν σε 1 δισ. RSD 
τον Ιανουάριο. Οι δαπάνες ανήλθαν σε 144,2 δισεκατομμύρια RSD. Οι δαπάνες των 
εργαζομένων ανήλθαν σε 29,4 δισ. RSD, οι πληρωμές τόκων ανήλθαν σε 23 δισ. RSD, οι 
μεταφορές για το Ταμείο Ασφάλισης Συντάξεων και Αναπηρίας, το Εθνικό Ταμείο Ασφάλισης 
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Υγείας, την Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Στρατιωτικού Προσωπικού ανήλθαν σε 17,6 RSD δισ., οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε 17,1 δισ. 
RSD και οι δαπάνες για την προμήθεια χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
ανήλθαν σε 15,6 δισ. RSD. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, τον Ιανουάριο καταγράφηκε 
δημοσιονομικό πλεόνασμα 1,2 δισ. RSD (περίπου 10 εκ. ευρώ) και πρωτογενές 
δημοσιονομικό πλεόνασμα 24,2 δισ. RSD (περίπου 203 εκ ευρώ). 
 

 Μάλι: Το δημόσιο χρέος της Σερβίας θα ανέλθει σε 53-54% του ΑΕΠ το 2023 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών της Σερβίας, κ. Μάλι, το δημόσιο χρέος 
της Σερβίας δεν θα αυξηθεί και, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, θα ανέλθει στο 53% με 
54% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), το οποίο είναι κάτω από το κριτήριο του 
Μάαστριχτ του 60%.  Ο Υπουργός δήλωσε επίσης, ότι το μερίδιο του δημόσιου χρέους προς 
το ΑΕΠ ήταν 50,8% τον Φεβρουάριο και συνεπώς, σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον 
μέσο όρο της ΕΕ, που είναι περίπου 95%. Πρόσθεσε επίσης, ότι για το 2023 έχει προβλεφθεί 
έλλειμμα 3,3%, όπου το 1,9% αφορά το «βασικό έλλειμμα», όπως συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ, 
και το 1,4% θα λειτουργήσει ως αποθεματικό σε περίπτωση που συνεχιστεί η κρίση. 
 

Εμπόριο-Επιχειρηματικότητα 

 Συμφωνία εξαγοράς της Eurobank Direktna από την AIK Banka 
Η AIK Banka υπέγραψε συμφωνία εξαγοράς με την Eurobank Direktna, με την οποία κατέστη 
μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Σερβία. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
της Σερβίας CCIS, κ. Marko Cadez, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως ένα γεγονός μεγάλης 
σημασίας για τον τραπεζικό τομέα και την οικονομία της Σερβίας αλλά και για τον Όμιλο MK, 
και την AIK Banka, η οποία ανεβαίνει στην κορυφή του σερβικού τραπεζικού τομέα με 
μερίδιο αγοράς άνω του 13% και γίνεται μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες με τοπική 
ιδιοκτησία.   
 

 Οι σερβικές εξαγωγές του περασμένου έτους στην Κίνα έφτασαν τα 1,2 δισ. δολάρια  
Σύμφωνα με τον Υπουργό Εμπορίου, κ. Tomislav Momirovic, οι εξαγωγές αγαθών από τη 
Σερβία στην Κίνα το 2022 έφτασαν το ποσό ρεκόρ των 1,2 δις. Δολαρίων, ενώ υπάρχουν 
σημαντικές προοπτικές, ειδικά όσον αφορά τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά αγαθά.  Σε 
συνέχεια συνάντησης με κινεζική επιχειρηματική αντιπροσωπεία, επεσήμανε ότι οι κινεζικές 
επαρχίες είναι ολοένα και πιο ανοιχτές για συνεργασία με τη Σερβία και η Κίνα αναμένεται  
να εισάγει το επόμενο έτος αγαθά αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις χώρες  
ΚΑΕ .  
 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την απόσυρση των δασμών στις εισαγωγές γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων  
Στις 17 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε την απόφαση που αφορά την 
επιβολή δασμών (τελών εισαγωγής) 15 RSD (περίπου 13 λεπτά του ευρώ) ανά λίτρο γάλακτος 
και 30 RSD (περίπου 26 λεπτά του ευρώ) ανά κιλό επτά τύπων τυριών – Emmental, Cheddar, 
Edam, Tilsit, Kashkaval, Maasdam και Gouda. Το Υπουργείο Γεωργίας της Σερβίας 
δημοσιοποίησε την απόφαση στις 20 Φεβρουαρίου. 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε με επιστολή προς την Π/Θ της Σερβίας, κα Άνα Μπρνάμπιτς, 
να αποσύρει το μέτρο ενώ τόνισε ότι η Σερβία δεν προέβη σε διαβουλεύσεις με την ΕΕ πριν 
την εφαρμογή του μέτρου, παραβιάζοντας τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης.  Οι 
παραγωγοί, σύμφωνα με δημοσιεύματα αντέδρασαν θετικά στην εφαρμογή των τελών 
εισαγωγής όσον αφορά το γάλα, αλλά εξακολουθούν να ζητούν την εφαρμογή υψηλότερων 
δασμών στο Kashkaval και στα σκληρά τυριά καθώς επίσης και την αύξηση των 
πριμοδοτήσεων γάλακτος στα 20 RSD (περίπου 15 λεπτά του ευρώ), των επιδοτήσεων σε 
40.000 RSD (περίπου 340 ευρώ) ανά ζώο, και την επιβολή εγγυημένης τιμής για την αγορά 
γάλακτος. 
 
 

Ενέργεια- Περιβάλλον  

  Τροποποιήσεις στο Νόμο για τη Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Η Κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε το σχέδιο τροποποιήσεων του νόμου για τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο οποίος είχε εγκριθεί τον Απρίλιο του 2021.  Σύμφωνα με το 
Υπουργείο Ενέργειας, οι τροπολογίες θα αναμένεται να εξαλείψουν τα προβλήματα και να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ μέσω της 
πραγματοποίησης δημοπρασιών, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία του διαχειριστή του 
συστήματος μεταφοράς και του εγγυημένου δημόσιου προμηθευτή.  Υπό αυτή την έννοια, η 
ευθύνη του ισοζυγίου, η οποία, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, βαρύνει τον εγγυημένο 
προμηθευτή, με τις τροποποιήσεις, θα μετατραπεί σε ευθύνη του παραγωγού, δηλαδή του 
συμμετέχοντος στις δημοπρασίες. Επίσης, οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν τον περιορισμό 
της έννοιας του αγοραστή μόνο σε αυτούς που συνδέονται στο δίκτυο διανομής.  Τέλος, 
ορίζεται ότι, πλέον, υπεύθυνο για τον καθορισμό της ανώτατης τιμής της εκάστοτε 
δημοπρασίας έργων ΑΠΕ θα είναι το Υπουργείο, αντί του Οργανισμού Ενέργειας, μέτρο που 
στοχεύει στην αποτροπή ενδεχόμενης κατάρρευσης της διαδικασίας δημοπρασίας.  
 

 Διαγωνισμός για την  επίβλεψη του έργου κατασκευής του αγωγού φ.α. Nis-Dimitrovgrad 
Το Υπουργείο Ενέργειας δημοσίευσε διαγωνισμό για την επίβλεψη του έργου κατασκευής 
του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Σερβίας-Βουλγαρίας (IBS).  Οι σχεδιαστικές 
μελέτες προβλέπουν την κατασκευή του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου μέσω των 
εδαφών των πόλεων Nis και Pirot και των δήμων Bela Palanka και Dimitrovgrad.  Ο 
διαγωνισμός είναι ανοιχτός έως τις 19 Απριλίου.  Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες στο έδαφος 
της Σερβίας ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ στο έδαφος της Βουλγαρίας ξεκίνησαν 
τον Φεβρουάριο και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Σεπτέμβριο.  Ο IBS θα έχει συνολικό 
μήκος 170 χιλιόμετρα (109 χιλιόμετρα στη Σερβία) και η χωρητικότητά του θα ανέρχεται σε 
1,8 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ετησίως.  Η συνολική αξία του έργου, σύμφωνα με την εκτίμηση 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, είναι 85,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η ΕΤΕπ θα 
χορηγήσει 25 εκατ. ευρώ ως δάνειο, 49,6 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως επιχορήγηση από την ΕΕ 
(IPA), ενώ το υπόλοιπο κόστος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Σερβίας και ίδια 
κεφάλαια της Δημόσιας Επιχείρησης Srbijagas.  Κύριος ανάδοχος είναι η εταιρεία 
Glavbolgarstroy.   
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 Μπαγιάτοβιτς: Η τιμή του φυσικού αερίου θα αυξηθεί έως και 10% από την 1η Μαΐου 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του  Γενικού Διευθυντή της Srbijagas, κ. Ντούσαν Μπαγιάτοβιτς η 
τιμή του φυσικού αερίου θα αυξηθεί γύρω στο 10% μετά το τέλος της περιόδου θέρμανσης, 
δηλαδή από την 1η Μαΐου.  Σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή, η Srbijagas χρεώνει, κατά μέσο 
όρο, 393 USD για 1.000 κυβικά μέτρα, ενώ αν συνυπολογισθεί το κόστος αγοράς και 
αποθήκευσης του αερίου, θα πρέπει η τιμή να ανέλθει σε 727 USD. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 
συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι στα 560 USD και το αν θα υπάρξει περαιτέρω 
αύξηση της τιμής εξαρτάται από τις τάσεις των τιμών στην αγορά και την τιμή στην οποία η 
Σερβία θα αγοράσει το φυσικό αέριο. 
 

 ΔΝΤ: Συγκράτηση μισθών και συντάξεων – αύξηση των τιμών ενέργειας 
Ο κ. Donal McGettigan, ο νέος επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ στη Σερβία, ανέφερε σε 
δηλώσεις του, ότι η Σερβία θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει περιοριστική 
δημοσιονομική πολιτική και ότι το ΔΝΤ θα επιμείνει σε αυτήν. Υπενθυμίζοντας ότι η νέα 
συμφωνία standby ύψους 2,1 δισ. ευρώ βασίζεται στη μεταρρύθμιση του ενεργειακού τομέα, 
των δημοσίων εταιρειών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεπώς θα πρέπει να 
περιοριστεί η αύξηση των μισθών και των συντάξεων, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και 
του φυσικού αερίου θα πρέπει να αυξηθούν. Τέλος, συμπλήρωσε ότι η EPS θα πρέπει να 
περάσει από ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης λόγω της κακής διαχείρισης και των χαμηλών 
επενδύσεων των προηγούμενων ετών. 
 

 Η Σερβία δέσμευσε 300 εκατ. κ.μ. φυσικού αερίου στον τερματικό σταθμό LNG της 
Αλεξανδρούπολης 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Srbijagas, κ. Ντούσαν Μπαγιάτοβιτς, ανακοίνωνε ότι η Σερβία 
έχει ήδη δεσμεύσει 300 εκατ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στον τερματικό σταθμό LNG στο 
ελληνικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τον ίδιο η Σερβία θα διαφοροποιήσει τις 
πηγές προμήθειας φυσικού αερίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα χρειάζεται, εκτός από τα 
δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που αγόρασε από τη Ρωσία, άλλα δύο 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα για να είναι πλήρως ασφαλής  και να είναι σε θέση να παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια.   

Χρηματοδότηση  

 Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης: Δωρεά 35 εκατ ευρώ για το 
Νοσοκομείο Παίδων Tirsova II 
Ο Yπουργός Δημοσίων Επενδύσεων,  κ. Μπλαγκόγεβιτς και ο Διοικητής της Τράπεζας 
Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Κάρλο Μοντιτσέλι υπέγραψαν στο Παρίσι 
Συμφωνία Επιχορήγησης, ύψους 35 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή του νοσοκομείου παίδων 
Tirsova 2. Ο Υπουργός δήλωσε ότι η δωρεά της ΕΕ αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των 
κεφαλαίων που απαιτούνται για την κατασκευή του νοσοκομείου και πρόσθεσε ότι 
πρόκειται για τη μεγαλύτερη δωρεά που έχει εγκρίνει ποτέ η ΕΕ. Σύμφωνα με τον 
Μπλαγκόγεβιτς, οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι τα τέλη της 
άνοιξης. 
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 Παγκόσμια Τράπεζα: Δάνειο ύψους 150 εκ. ευρώ για την πράσινη μετάβαση της Σερβίας  

Το Πρώτο Δάνειο του Προγράμματος Αναπτυξιακής Πολιτικής για την Πράσινη Μετάβαση 
της Σερβίας εγκρίθηκε στις 9 Μαρτίου από το Συμβούλιο Εκτελεστικών Διευθυντών της 
Παγκόσμιας Τράπεζας. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, το δάνειο, ύψους 149,9 εκ. 
ευρώ έχει ως στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών της Σερβίας προς την ενίσχυση των 
θεσμών του δημόσιου τομέα σε μια πορεία προς την επίτευξη μιας ανθεκτικής, πιο πράσινης 
και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης. Το δάνειο, όπως ειπώθηκε, είναι το πρώτο 
σε μια προγραμματική σειρά δύο σταδίων. Το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας 
υποστηρίζει πολιτικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την «καλύτερη ευθυγράμμιση της 
δημοσιονομικής διαχείρισης με την πράσινη ατζέντα, αυξάνοντας τη διαφάνεια των 
δημοσιονομικών δαπανών για δραστηριότητες που σχετίζονται με το κλίμα και για το 
περιβάλλον». Στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια μέσω 
μεταρρυθμίσεων της ενεργειακής αγοράς και τη διενέργεια έργων ΑΠΕ, ώστε να καταστήσει 
την δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού- EPS, βιώσιμη, προστατεύοντας παράλληλα τους 
ευάλωτους στην ενέργεια καταναλωτές. Βοηθά επίσης τη Σερβία να ευθυγραμμίσει την 
εγχώρια νομοθεσία της με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και το 
περιβάλλον, με έμφαση στη διαχείριση των απορριμμάτων και την ποιότητας του αέρα. Το 
πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από τη Γαλλική Αναπτυξιακή Υπηρεσία (Agence Française 
de Développement, AFD) και τη Γερμανική Τράπεζα Ανάπτυξης (Kreditanstalt für 
Wiederaufbau, KfW).  
 

 Συμφωνία δανεισμού από την  EBRD ύψους 300 εκατ. USD για τη μεταρρύθμιση της EPS 
Η Σερβία υπέγραψε συμφωνία δανεισμού ύψους 300 εκατ. δολαρίων από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) για τη μεταρρύθμιση της Δημόσια 
Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ενέργειας -Elektroprivreda Srbije (EPS).  Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο δάνειο της ΕΤΑΑ προς τη Σερβία, η οποία 
έχει προβεί μέχρις στιγμής σε επενδύσεις ύψους  7,9 δισ. ευρώ.  Η χρηματοδότηση θα 
εξασφαλιστεί μέσω δύο δόσεων, με εγγύηση του Υπουργείου Οικονομικών και θα 
χρησιμοποιηθεί από την EPS, η οποία αντιμετώπισε σημαντική πτώση ρευστότητας τη 
φετινή χειμερινή περίοδο λόγω της εισαγωγής μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας.  
Ο Υπουργός δήλωσε ότι θα γίνουν προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση της EPS, η οποία 
πρέπει να έχει ισχυρότερη εταιρική διαχείριση και καλύτερες ικανότητες διαχείρισης. Στη 
συνάντηση των εκπροσώπων της κυβέρνησης της Σερβίας και της EBRD, ειπώθηκε επίσης, 
ότι οι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί στη Σερβία παρέχουν περίπου το 30% της ενέργειας, 
ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, αποτελούν 
λιγότερο από το 3% της παραγωγής. Σημειώνεται ότι το 2022, η EBRD παρείχε συνολικά 650 
εκατ. ευρώ στη Σερβία, από τα οποία, περισσότερα από τα τρία τέταρτα διατέθηκαν σε έργα 
στον ιδιωτικό τομέα. 
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Κατασκευαστικά  

 Εγκρίθηκε το  έργο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Kraljevo-Novi Pazar  
Ο Υπουργός Κατασκευών, Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας, κ. Γκόραν Βέσιτς, 
ανακοίνωσε ότι εγκρίθηκε το έργο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου από το Κράλιεβο στο 
Νόβι Παζάρ και, μετά την έγκριση αυτού του εγγράφου, επρόκειτο να ακολουθήσει η 
προετοιμασία της προμελέτης και η έκδοση της άδεια κατασκευής, για την οποία η Δημόσια 
Επιχείρηση Roads of Serbia είχε επιλέξει μελετητή. Ο Υπουργός, πρόσθεσε ότι η κατασκευή 
του δρόμου αναμένεται να ξεκινήσει το 2024, και το  συνολικό μήκος μήκος της διαδρομής 
Κράλιεβο-Νόβι Παζάρ θα είναι 83,4 χιλιόμετρα.  Μετά την ολοκλήρωσή του θα χρειάζονται 
λιγότερο από δυόμισι ώρες για να ταξιδέψει κανείς από το Νόβι Παζάρ στο Βελιγράδι, το 
οποίο θα  συμβάλλει στην ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων στις πόλεις του Νόβι 
Παζάρ, της Ράσκα και του Κράλιεβο . 
  

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 
2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ-Βελιγραδίου, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό 

μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας (ecocom-belgrade@mfa.gr). 
3. .Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 
από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon. 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές(Κρατική Στατιστική Υπηρεσία, 
Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.),όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 
Γραφείο ΟΕΥ –Βελιγραδίου  τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

mailto:ecocom-belgrade@mfa.gr
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