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Поштована, 
 
 
Путна мрежа Републике Србије је једна од највећих капиталних вредности и чини је 16.179,892 км 
државних путева I и II реда чија се вредност процењује на око 4,5 милијарде евра.  
Државних путева I А реда (ауто-путева) има укупно 747,009 км (април 2017.г.) и то су: 
 
 

• Државни пут IА реда број 1: државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - 
Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз 
Прешево) – изграђено је 569.963 км 
 

• Државни пут IА реда број 2: Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - 
Прељина - Чачак – Пожега- изграђено је 38.384 км 
 

• Државни пут IА реда број 3: државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – 
Београд – изграђено је 95,444 км 

 
• Државни пут IА реда број 4: Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском 

(гранични прелаз Градина) – изграђено је 43.218 км 
 
 
Детаљне информације о дужини и деоницама државних путева I и II реда можете пронаћи у 
Референтном систему мреже државних путева Републике Србије на сајту ЈП „Путеви Србије“, 
директан линк http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/referentni-sistem  
 
У периоду од 2012.г. до 2017.г. за саобраћај су отворене следеће деонице ауто-путева где је ЈП 
„Путеви Србије“ инвеститор: 
 
 

• 03.05.2012. Батајница-Добановци са петљом Добановци, дужина 6,1км – пун профил 
• 15.06.2012. Орловача – тунел Стражевица, дужина 5,5км  - једна трака завршена 
• 04.09.2013. део Обилазнице око Новог Сада, дужина 3,7км – пун профил 
• 24.08.2013. Левосоје – Прешево, дужина 21,25км - пун профил 
• 12.12.2014. Ауто - пут Е 763, деоница Уб – Лајковац, дужина 12,5км 
• 11.07.2015. Петља Батајница, дужина 3,9км - пун профил 
• 20.04.2016. Добановци – Остружница, дужина 10,05км  - пун профил 
• 02.08.2016. Крагујевац – Баточина, дужина 6км - једна трака завршена 
• 07.11.2016. Ауто – пут Е 763, деоница Љиг – Прељина, дужина 40,4км 
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У току су радови на изградњи следећих деоница: 
 

• Крагујевац – Баточина, изградња друге траке 
• Српска кућа – Левосоје, дужина 8км,  
• Изградња другог моста преко реке Саве код Остружнице на Обилазници око Београда 
• Изградња ауто-пута, Е 763, деоница Обреновац – Уб, дужина 26,2км 
• Изградња ауто-пута, Е 763, деоница Лајковац – Љиг, дужина 24км 
• Изградња ауто-пута, Е 763, деоница Сурчин – Обреновац, дужина 17,6км 

 
За остале информације о изградњи ауто-путева на јужном и источном краку Коридора 10 и 
Коридора 11 молимо Вас да се обратите предузећу „Коридори Србије“. 
 
 
 
 

                                
ЈП "Путеви Србије"  

Одељење за односе са јавношћу 


