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На основу члана 14. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање 

државним путевима „Путеви Србије“ („Сл. Гласник РС“, бр. 115/05) и члана 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10), а сагласно Упутству за објављивање информатора о раду 

државног органа („Сл. гласник РС“, бр. 57/05 и 68/10), директор Јавног предузећа 

„Путеви Србије“, Београд доноси 

 

ИИННФФООРРММААТТООРР  ОО  РРААДДУУ  
 

II  ООССННООВВННИИ  ППООДДААЦЦИИ  ОО  ДДРРЖЖААВВННООММ  ООРРГГААННУУ  ИИ  ИИННФФООРРММААТТООРРУУ  

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ 

Јавно предузеће „Путеви Србије“ основано је Одлуком о оснивању Јавног предузећа за 

управљање државним путевима „Путеви Србије“ („Службени гласник РС“, број 

115/2005) и уписано у Регистар привредних субјеката под бројем БД 108625/2006 

Пуно пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД, БУЛЕВАР 

КРАЉА АЛЕКСАНДРА БР. 282 

Адреса: Булевар Краља Александра бр. 282, 11050 Београд – Звездара, Србија 

Матични број: 20132248 

Број регистрације: БД 108625/2006 

ПИБ: 104260456 

Адреса електронске поште за пријем електронских поднесака:  

objedinjena_procedura@putevi-srbije.rs  

Датум оснивања: 20.02.2006. године 

Оснивачи друштва: 

- ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Директор: Зоран Дробњак, ЈМБГ 0309956782822 

Шифра делатности: 4211 

Назив делатности: Изградња путева и аутопутева 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

Датум првог објављивања документа: 25. април 2008. 

Последња измена: 02. фебруар 2023. 

 

Информатор о раду Јавног предузећа „Путеви Србије“из Београда, Булевар Краља 

Александра бр. 282 (у даљем тексту: Информатор) израђен је на основу члана 39. Закона 

о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/04, 

54/07, 104/09 и 36/10) и у складу са Упутством за објављивање информатора о раду 

државног органа („Сл.гласник РС“, бр. 57/05 и 68/10). 
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За тачност и потпуност података објављених у Информатору одговоран је: 

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж. – в.д. директора 

Лица одговорна за тачност и потпуност информација од јавног значаја су: 

 Зоран Дробњак, дипл.инж.грађ., в.д. директора, 

 Невена Југовић, дипл.ек. и Ђорђе Манић, дипл. правник, лица овлашћена за 

поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја 

 

Информатор се објављује на интернет презентацији Јавног предузећа за управљање 

државним путевима „Путеви Србије“: www.putevi-srbije.rs. 

Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје у штампаном облику, на адреси 

ЈП “Путеви Србије”, Булевар краља Александра 282 или се шаље на адресу тражиоца. 

IIII    ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННАА  ССТТРРУУККТТУУРРАА  

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.  

Организациони делови уређени су Правилником о организацији и систематизацији 

послова, који се доноси на основу Закона о раду (члан 24) - "Сл.гласник РС" бр.24/05, 

61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и Статута ЈП "Путеви Србије" (члан 32). - "Сл.гласник РС" 

бр.14/06.  

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у 7 сектора, што са Кабинетом 

директора чини 8 организационих делова Предузећа.  

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора.  

Према Правилнику о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова (од 10.06.2016., 31.10.2016., 29.11.2016. и 13.12.2016., 

године) укупан број извршилаца по систематизацији је 1.723 радника.  

 

Основне организационе целине чине: 

1. Кабинет директора 

2. Сектор за стратегију, пројектовање и развој 

3. Сектор за инвестиције 

4. Сектор одржавања државних путева I и II реда 

5. Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају 

6. Сектор за наплату путарине 

7. Сектор за правне,  кадровске и опште послове 

8. Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове 

Одељење интерне ревизије 

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и 

аутоматске обраде података 

Одељење за односе са јавношћу 
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1. У Кабинету директора обављају се послови управљања и руковођења, ревизије, 

комуникације са јавношћу, контроле надзора, адмнинистративно технички и други 

послови пословодства везани за делатност предузећа и његово пословање. 

 

Одељења која за свој рад директно одговарају директору предузећа су: 

 

1. Одељење интерне ревизије 

2. Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и 

аутоматске обраде података 

3. Одељење за односе са јавношћу 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  office@putevi-srbije.rs 

Телефон:  011/3040-701 

 

2. У Сектору за стратегију, пројектовање и развој (извршни директор је Миодраг 

Поледица, мастер инжењер саобраћаја) из делатности предузећа, обављају се 

послови техничке припреме, стратешког планирања, студија, истраживања, развоја, 

пројектовања, планске документације, припреме и евиденције, као и 

административно технички и други послови везани за делатност сектора. 

У саставу Сектора за стратегију, пројектовање и развој  налазе се следећа одељења: 

1. Одељење техничке припреме 

2. Одељење за стратешко планирање, студије и развој 

3. Одељење за пројектну и планску документацију 

4. Одељење за безбедност саобраћаја 

5. Одељење за заштиту животне средине 

6. Одељење за енергетски менаџмент 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  miodrag.poledica@putevi-srbije.rs  

Телефон: 011/3040-692 

 

3. У Сектору за инвестиције (извршни директор је Гордана Суботички - Ђорђевић, 

дипл.инж.грађ.) из делатности предузећа, обављају се послови припреме, 

реализације, надзора и управљања пројектима, одржавања мостова, као и 

административно технички и други послови везани за делатност сектора. 

У саставу Сектора за инвестиције налазе се следећа одељења: 

1. Одељење за техничку припрему 

2. Одељење за оперативно управљање и надзор на пројектима 

3. Одељење за праћење реализације и планско-аналитичке послове 

4. Одељење за анализу и решавање одштетних захтева 

5. Одељење за финансијско управљање пројектима 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs  

Телефон: 011/3034-937 

 

4. У Сектору за одржавање државних путева I и II реда (извршни директор је 

Зоран Стојисављевић, дипл.инж.грађ.) из делатности предузећа обављају се 

mailto:office@putevi-srbije.rs
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послови надзора на одржавању, заштите и контроле путева и путног земљишта, 

праћења санација клизишта,  као и административно технички и други послови 

везани за делатност сектора. 

 

У саставу Сектора одржавања државних путева I и II реда налазе се следећа 

одељења: 

1. Одељење за техничке послове; 

2. Одељење за путнe објеката; 

3. Одељење за електроинсталација; 

4. Одељење за заштиту путева; 

5. Одељење за Аутопутевe; 

6. Одељење Београд; 

7. Одељење Нови Сад; 

8. Одељење Ниш; 

9. Одељење Ужице; 

10. Одељење Косовска Митровица 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  zoran.stojisavljevic@putevi-srbije.rs  

Телефон: 011/3040-644 

  

5. У Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају (извршни 

директор је Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.), обављају се послови развоја и 

имплементације ИТС и електронских система за наплату путарине, одржавања 

објеката и машинских уређаја, електроодржавања, као и административно 

технички и други послови везани за делатност сектора. 

У саставу Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају  налазе се 

следећа одељења: 

1. Одељење за развој и имплементацију ИТС-а 

2. Одељење за надзор и управљање саобраћајем 

3. Одељење база података 

4. Одељење обраде података 

5. Одељење за одржавање управљачко информационих система 

6. Информативни центар  

7. Одељење квалитета 

8. Одељење за интегрисане менаџмент системе и системе за подршку 

пословању предузећа 

9. Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  zoran.pesovic@putevi-srbije.rs  

Телефон: 011/3040-656 

 

6. У Сектору за наплату путарине (извршни директор је мр Миленко Цаковић, 

дипл.ек.) обављају се послови наплате путарине, видео надзора, аналитике и 

контроле, превоза и заштите новца и објеката, као и административно технички и 

други послови везани за делатност сектора. 

У саставу Сектора за наплату путарине налазе се следећа одељења: 

1. Одељење за надзор наплате путарине  

mailto:zoran.stojisavljevic@putevi-srbije.rs
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2. Одељење за оперативну наплату путарине  

3. Одељење за заједничке послове сектора 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  milenkocakovic1@gmail.com  

Телефон: 011/3084-215 

 

7. У Сектору за правне, кадровске и опште послове (извршни директор је Горан 

Томић, дипл.правник) из делатности предузећа обављају се послови заступања и 

нормативне делатности, накнаде штете, послови јавних набавки веће и мале 

вредности, дисциплински и прекршајни поступак, имовински послови и 

експропријација, кадровски послови и радни односи, послови осигурања имовине и 

лица, општи послови и послови писарнице и архиве, као и административно 

технички и други послови везани за делатност сектора. 

 

У саставу Сектора за правне, имовинске, кадровске и опште послове налазе се 

следећа одељења: 

1. Одељење за правне послове  

2. Одељење за имовинско-правне послове  

3. Одељење за  радне односе и кадровске послове  

4. Одељење за јавне набавке и уговоре 

5. Одељење за опште послове 

6. Одељење за геодезију 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  goran.tomic@putevi-srbije.rs  

Телефон: 011/3040-705 

 

8. У Сектору за економско-финансијске и комерцијалне послове (извршни 

директор је Бранка Зец, мастер ек.) из делатности предузећа обављају се 

књиговодствени послови, послови плана, развоја, инвестициони послови, послови 

финансијске оперативе и комерцијални послови, као и административно технички 

и други послови везани за делатност сектора.  

 

У саставу Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове налазе се 

следећа одељења: 

1. Одељење рачуноводствених послова 

2. Одељење обрачуна зарада 

3. Одељење финансијских послова 

4. Одељење за план, развој, инвестиционе послове и ино кредите 

5. Одељење за комерцијалне послове 

 

Контакт: 

Ел. адреса:  branka.zec@putevi-srbije.rs  

Телефон: 011/3040-707 

 

mailto:milenkocakovic1@gmail.com
mailto:goran.tomic@putevi-srbije.rs
mailto:branka.zec@putevi-srbije.rs
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 
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БРОЈ РАДНИКА на дан 31.12.2020. 

 

У ЈП "Путеви Србије" је било запослено је 2.084 радника,    

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:  

 

О р г а н и з а ц и о н и   д е о  Систематизација Запослено 

 Кабинет Директора 37 13 

 Одељење интерне ревизије 3 2 

  Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате 

путарине и аутоматске обраде података 

3 3 

  Одељење за односе са јавношћу 6 6 

1.  Сектор за стратегију, пројектовање и развој 42 26 

2.  Сектор за инвестиције 59 35 

3.  Сектор за одржавање државних путева I и II реда 110 81 

4.  Сектор за управљачко–информационе системе у 

саобраћају 

238 178 

5. Сектор за наплату путарине 1711 1572 

6. Сектор за правне, кадровске и опште послове 103 93 

7. Сектор за економско-финансијске и комерц.послове 81 75 

 У к у п н о :  2393 2084 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2020. 

 

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:  

 квалификациона структура   

 године старости 

 радни стаж 

 пол.  

 

 Квалификациона структура  

Највише је заступљена ССС са преко 2/3 укупног броја радника (70.15%), следи 

ВСС (18.18%), ВС (8.10%), КВ радници (1.77%), ПК радници (1.10%), ВКВ (0.47%), док 

је учешће НК радника занемарљиво.   

 

Степен стручне спреме 
Број радника 

Висока стручна спрема (ВСС)   379 

Виша спрема (ВС) 169 

Високо квалификована спрема (ВКВ)   10 

Средња стручна спрема (ССС)   1.462 
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Квалификовани радници (КВ)   37 

Полуквалификовани радници (ПК) 23 

Неквалификовани радници (НК) 4 

У к у п н о :  2084 

 

 Године старости 

Највише је заступљена старосна група 30 до 40 година (26.82%), 40 до 50 година 

(25.19%), до 30 година (23.08%), од 50 до 60 година (20.68% укупног броја радника),  а 

најмање учешће има група преко 60 година (4.22%). 

 

Године старости 
Запослено 

До 30 година  481 

30 до 40 година  559 

40 до 50 година  525 

50 до 60 година  431 

Преко 60 година  88 

У к у п н о : 2084 

 

 

 Радни стаж 

Највише је заступљен радни стаж до 5 година (34.06% укупног броја радника), 

учешће од 15.64% има радни стаж од 5 до 10 година, са 14.20% учествује стаж од 10 до 

15 година; са 11.61% стаж од 15 до 20 година; са 9.35% учествује стаж од 25 до 30 

година; са 8.30% стаж од 20 до 25 година, са 5.90%  стаж од 30 до 35 година, док радни 

стаж преко 35 година учествује са 0.91%.  

 

Радни стаж  
Број  

радника  

До 5 година  710 

5 до 10 година 326 

10 до 15 година 296 

15 до 20 година  242 

20 до 25 година  173 

25 до 30 година 195 

30 до 35 година 123 

Преко 35 година 19 

У к у п н о : 2084 
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Сумарно, 36.09% радника има радни стаж преко 15 година, а 63.91% радника има радни 

стаж до 15 година. 

 
 

 Пол   

Од укупног броја запослених, скоро 2/3 су мушкарци (1300 или 62.38%), а преко 1/3 

жене (784 или 37.62%).  

 

 

Пол  
Запослено 

Мушкарци 1.300 

Жене 784 

У к у п н о : 2084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информатор о раду ЈП „Путеви Србије“   Датум: 2.2.2023 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Страна 12 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

  На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС" број 15/16 и 88/19) члана 43. став 2. Закона о Влади ("Службении гласник 

РС" број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 

и 30/18 – др. закон) и члана 20. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа 

“Путеви Србије” Београд са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС" 

број 82/16), 

Влада доноси   

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 

I  

У Надзорни одбор Јавног предузећа "Путеви Србије" именују се:  

1. За председника: 

- Милош Адамовић, дипл. Економиста из Београда 

2. За члана: 

- Мр Анита Димоски, дипл. Инжењер саобраћаја из Београда, независан члан. 

 

II 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

24 Број: 119-9643/2020 

У Београду, 26. новембра 2020. године 

 

В  Л  А  Д  А 

ПРЕДСЕДНИК 

 

           Ана Брнабић 
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 На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС" број 15/16) члана 17. став 1 и члан 43. став 2. Закона о Влади ("Службении 

гласник РС" број 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – 

УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и члана 20. Одлуке о усклађивању пословања Јавног 

предузећа “Путеви Србије” Београд са Законом о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС" број 82/16), 

Влада доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 

I 

 Разрешава се се проф. др. Милан Мартић дужности председника Надзорног 

одбора Јавног предузећа “Путеви Србије”, независтан члан на лични захтев. 

II 

 Ово решење објавити у “Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

24 Број: 119-6618/2020 

У Београду, 20. августа 2020. године 

 

В  Л  А  Д  А 

ПРЕДСЕДНИК 

 

           Ана Брнабић 
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 На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС" број 15/16) члан 43. став 2. Закона о Влади ("Службении гласник РС" број 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и 

члана 20. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд 

са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 82/16), 

Влада доноси   

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТЕВА СРБИЈЕ" 

I  

У Надзорни одбор Јавног предузећа "Путеви Србије" именују се:  

Именује се проф. Др Милан Мартић, редовни професор Факултета 

организационих наука Универзитета у Београду, за председника Надзорног одбора 

Јавног предузећа “Путеви Србије”, независтан члан. 

 

II 

Ово решење објавити у "Службеном гласнику Републике Србије". 

24 Број: 119-6223/2017 

У Београду, 6. јула 2017. године 

 

В  Л  А  Д  А 

ПРЕДСЕДНИК 

 

           Ана Брнабић 
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 На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС" број 15/16) члан 43. став 2. Закона о Влади ("Службении гласник РС" број 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и 

члана 20. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд 

са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 82/16), 

Влада доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 

I 

 Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора Јавног предузећа “Путеви 

Србије”: 

1. Бајрам Омерагић, 

2. Радиша Драгојевић, 

3. Веселин Осмајлић, 

4. Велимир Копања, представник запослених. 

II 

 Ово решење објавити у “Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

24 Број: 119-9453/2017 

У Београду, 28. септембра 2017. године 

 

В  Л  А  Д  А 

ПРЕДСЕДНИК 

 

           Ана Брнабић 
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 На основу члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима ("Службени 

гласник РС" број 15/16) члан 43. став 2. Закона о Влади ("Службении гласник РС" број 

55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14) и 

члана 20. Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд 

са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 82/16), 

Влада доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТЕВИ СРБИЈЕ” 

I 

 У Надзорни одбор Јавног предузећа “Путеви Србије” imenuju se za članove: 

1. Бајрам Омерагић, дипл политиколог и дипл. Правник, посебни саветник 

министра трговине, туризма и телекомуникација, 

2. Радиша Драгојевић, дипл. Политиколог из Петровца на Млави, 

3. Веселин Осмајлић, дипл. Економиста из Београда, 

4. Велимир Копања, дипл. Грађевински инжењер из Београда, представник 

запослених.  

II 

 Ово решење објавити у “Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

24 Број: 119-9457/2017 

У Београду, 28. септембра 2017. године 

 

В  Л  А  Д  А 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

           Ана Брнабић 
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ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ 

 

Јубиларне награде  

Планирано је да се у 2021. години исплате јубиларне награде радницима по основу 

непрекидног рада у Предузећу 10, 20, 30 и 40 година.  

Висина јубиларних награда утврђена је чланом 59. Колективног уговора ЈП „Путеви 

Србије“:   

- за 10 година – једна зарада,  

- за 20 година – две зараде, 

- за 30 година – три зараде,  

- за 40 година – три зараде и ½ зараде.  

IIIIII    ООППИИСС  ФФУУННККЦЦИИЈЈАА  ССТТААРРЕЕШШИИННАА  

Организује рад Сектора. Одговоран је за законито, благовремено, целисходно и 

квалитетно извршавање свих послова и задатака у Сектору. Организује, координира и 

контролише рад руководилаца одељења и шефова одсека у Сектору. Организује и 

контролише рад одељења у оквиру Сектора. Стара се о законитом и благовременом 

спровођењу свих одлука, закључака и др. из делокруга рада Сектора, донетих од стране 

Надзорног одбора и Директора. Подстиче превентивне мере против могућих грешака у 

раду. Обавља и друге послове по налогу Директора и помоћника Директора. Одговара за 

законито, благовремено, целисходно и квалитетно извршавање свих послова и задатака у 

оквиру Сектора. Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду. За свој рад 

одговоран је председнику Извршног одбора, односно Директору и Надзорном одбору. 

У оквиру Извршног одбора, чији је члан, обавља следеће послове: води послове Јавног 

предузећа и одређује унутрашњу организацију Јавног предузећа, одговара за тачност 

пословних књига, одговара за тачност финансијских извештаја Јавног предузећа, врши и 

друге послове у складу са законом којим се уређује правни положај привредних 

друштава и одлукама надзорног одбора. У вођењу послова Јавног предузећа мора се 

придржавати ограничења која су одређена законом, статутом и одлукама Надзорног 

одбора Јавног предузећа. 

Функције и имена старешина наведени су у делу II “Организациона структура“. 

IIVV    ООППИИСС  ППРРААВВИИЛЛАА  УУ  ВВЕЕЗЗИИ  ССАА  ЈЈААВВННООШШЋЋУУ  РРААДДАА  

Када је у питању јавност рада ЈП “Путеви Србије” у свему поступа према наводима 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и Закона о заштити 

података о личности. Све релевантне податке у вези са радом предузећа објављујемо на 

званичној интернет презентацији www.putevi-srbije.rs.  

 

Прописи правила и одлуке којима се уређује јавност рада: 

Линк за страницу „Регулатива“ 

https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/regulativa  

http://www.putevi-srbije.rs/
https://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/regulativa
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Подаци релевантни за јавност рада предузећа (према тачки 24 упутства за израду и 

објављивање информатора о раду државног органа). 

1. ПИБ: 104260456 

2. Радно време: 7:30 – 15:30h 

3. Лице овлашћено за приступање информација од јавног значаја:  

Невена Југовић, дипл.ек., Булевар краља Александра 282, 11050 Београд,  

тел: 011/30-40-701, 30-40-704, факс: 011/30-40-614, e-mail: office@putevi-srbije.rs, 

 

4. Одељење за односе са јавношћу:  

Руководилац Љерка Ибровић, мастер ек., спец. саоб., Булевар краља Александра 

282, 11050 Београд, тел: 011/30-40-638, e-mail: pr@putevi-srbije.rs, 

 

5. Изгледи и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење 

рада органа – не постоје, 

 

6. Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир 

са грађанима по природи свог посла или линк где се она могу видети – не постоје, 

 

7. Опис приступачности просторија за рад државног органа и његових 

организационих јединица лицима са инвалидитетом – не постоји, 

 

8. Могућност присуства седницама Надзорног одбора ЈП “Путеви Србије” и 

непосредног увида у рад државног органа имају представници министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (на основу дописа поменутог 

министарства), 

 

9. Аудио и видео снимање објеката и активности ЈП “Путеви Србије” допуштено је 

медијима уз претходно обавезно достављање захтева за такву врсту активности и 

уз сагласност ресорног министарства које прибавља ЈП “Путеви Србије”, 

 

10. ЈП “Путеви Србије” поступа у складу са прописима и правилима која уређују рад 

предузећа, без аутентичних тумачења, посебних мишљења и ставова. 

 

 

VV  ССППИИССААКК  ННААЈЈЧЧЕЕШШЋЋЕЕ  ТТРРААЖЖЕЕННИИХХ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈАА  ООДД  ЈЈААВВННООГГ  

ЗЗННААЧЧААЈЈАА  

Најчешће тражене информације од јавног значаја су: 

- одржавање, изградња и реконструкција путева на подручју Србије; 

- пројектна документација  

- финансирање радова на одржавању, изградњи и реконструкцији путева 

 

Начин тражења информација: путем захтева за приступ информацијама од јавног 

значаја, поштом кроз архиву или електронском поштом. 

mailto:office@putevi-srbije.rs
mailto:pr@putevi-srbije.rs
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Линк за вести и радове на путу - Насловна страна Интернет презентације: 

http://www.putevi-srbije.rs 

 

VVII    ООППИИСС  ННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ,,  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА  ИИ  ООББААВВЕЕЗЗАА  

Делатност Јавног предузећа обухвата следеће послове: коришћење државног пута 

(организовање и контрола наплате накнада за употребу државног пута, вршење јавних 

овлашћења и сл.); заштита државног пута; вршење инвеститорске функције на изградњи 

и реконструкцији државног пута; организовање и обављање стручних послова на 

изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута; уступање радова на 

одржавању државног пута; организовање стручног надзора над изградњом, 

реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута; планирање изградње, 

реконструкције, одржавање и заштите државног пута; означавање државног пута и 

вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те 

путеве; управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на 

државном путу.  

 

 

VVIIII    ООППИИСС  ППООССТТУУППААЊЊАА  УУ  ООККВВИИРРУУ  ННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ,,  ООВВЛЛААШШЋЋЕЕЊЊАА  

ИИ  ООББААВВЕЕЗЗАА  

Одељењe за имовинско-правне послове Сектора за правне, кадровске и опште послове: 

1) Послови експропријације/административног преноса непокретности за потребе 

изградње државних путева I и II реда као и за потребе рехабилитације и заштите 

државних путева I и II реда  врше се кроз подношење предлога за утврђивање 

јавног интереса, подношење предлога надлежним локалним самоуправама, 

изјашњавањем на захтеве власника непокретности које се експропришу (захтеви 

за експропријацију преосталог дела и други захтеви), припремом понуда за 

експроприсане непокретности (земља, објекти и биљне културе), закључивањем 

Споразума о накнади у случају прихватања понуде, подношењем захтева за 

ступање у посед (у случају одбијања понуде) и заступањем у ванпарничним 

поступцима пред надлежним судовима за утврђивање накнаде за експроприсану 

непокретност (у случају одбијања понуде), као  и подношењем жалби на решења 

о експропријацији по потреби. 

У вези са горе наведеним, воде се поступци пред Управним судом.   

2) Послови на административном преносу непокретности за потребе других 

предлагача (државних органа и јавних предузећа) – изјашњавање на предлоге, 

подношење жалби на решења по потреби и прибављање изјашњења од Сектора 

за одржавање државних путева I и II реда и Сектора за стратегију, пројектовање 

и развој а у вези са планирањем и безбедношћу државних путева и  саобраћаја. 

3) Послови у предметима реституције – изјашњавање на захтеве и предлоге 

Агенције за реституцију,  и прибављање изјашњења од Сектора за одржавање 

државних путева I и II реда и Сектора за стратегију, пројектовање и развој а у 

вези са планирањем и безбедношћу државних путева и  саобраћаја. 

http://www.putevi-srbije.rs/
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4) Заступање у предметима пред Основним судовима на територији Републике 

Србије а који се тичу имовинско-правних односа 

 

Одељење за јавне набавке и уговоре Сектора за правне, кадровске и опште послове: 

Поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова, обухвата планирање 

потребних набавки на годишњем нивоу за које су предвиђена средства у Програму 

пословања ЈП „Путеви Србије“, покретање појединачних поступака јавних набавки у 

зависности од испуњености услова из Закона о јавним набавкама: 

 

 отворени поступак 

 рестриктивни поступак 

 конкурентни поступак са преговарањем 

 конкурентни дијалог 

 партнерство за иновације 

 преговарачки поступак без објављивања јавног позива 

 набавке на које се одредбе закона не примењују 

 

Затим израду Конкурсне документације, прибављање, јавно отварање  понуда путем 

Портала јавних набавки, стручну оцену понуда, доношење одлуке о додели уговора/ 

обустави поступка, првостепено поступање по евентуалном поднетом захтеву за заштиту 

права понуђача, закључење уговора о јавној набавци и праћење квалитета и обима 

реализације уговорених обавеза од стране испоручиоца добара, пружаоца услуга или 

извођача радова. 

  
Оригинална штампана верзија, одобрена од стране Генералног директора, се чува у 

складу са радом Писарнице и Архиве.  
 

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају: 

 

За потребе државних органа Одељење обраде података (АОП) у оквиру Сектора за УИС 

у саобраћају, на основу пристиглих Захтева,  врши обраду података и доставу посебних 

известаја, односно информација о евидентираним проласцима моторних возила на 

наплатним рампама.  

Одељење базе података на основу Захтева надлежних органа и субјеката, доставља 

податке о саобрацају на државним путевима I и II реда. 

Одељење ИТС-а врши мониторинг и управљање саобраћајем на делу путне мреже 

опремљене ИТС опремом и уређајима. 

Информативни центар обавља посао информисања, кроз дистрибуцију саопштења о 

актуелној ситуацији на државним путевима I и II реда, која се прослеђују средствима 

јавног информисања и неким државним институцијама.  

 

Обједињене процедуре, линк: 

 

http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/uputstvo-za-izdavanje-uslova-u-postupku-

objedinjene-procedure  

http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/uputstvo-za-izdavanje-uslova-u-postupku-objedinjene-procedure
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/uputstvo-za-izdavanje-uslova-u-postupku-objedinjene-procedure
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VVIIIIII    ННААВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  ППРРООППИИССАА    

У вези са јавношћу рада, Јавно предузеће “Путеви Србије”, спроводи осим 

одредаба Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, спроводи и 

следеће прописе: 

- Закон  о заштити података о личности (“Службени гласник РС”, бр. 97/2008, 

104/2009, 68/2012 одлука УС и 107/2012); 

- Закон о заштити пословне тајне (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011); 

- Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016); 

- Закон о јавним путевима (“Службени гласник РС”, бр. 101/2005, 123/2007, 

101/2011, 93/2012 и 104/2013); 

- Закон о облигационим односима (“Службени лист СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 57/89,  

“Службени лист СРЈ” бр. 31/91 и “Службени лист СЦГ 1/2003-Уставна повеља); 

- Закон о парничном поступку (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 49/2013 

одлука УС, 74/2013 одлука УС и 55/2014). 

 

 

IIXX    УУССЛЛУУГГЕЕ  ККООЈЈЕЕ  ООРРГГААНН  ППРРУУЖЖАА  ЗЗААИИННТТЕЕРРЕЕССООВВААННИИММ  ЛЛИИЦЦИИММАА    

На основу Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање државним 

путевима, коју је Влада Републике Србије донела у складу са Законом о јавним 

путевима, ЈП “Путеви Србије” обавља горе наведене делатности и не пружа услуге, нема 

поступак ради пружања услуга нити располаже подацима у вези са пружањем услуга.  
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Напомена: Програми квалитета (позиција 9. у табели Улагања) је садржана у позицији 5. Управљачко-информациони системи у саобраћају (у табели Резиме улагања)  
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XXII    ППООДДААЦЦИИ  ОО  ЈЈААВВННИИММ  ННААББААВВККААММАА  

Извештај о набавкама за 2022. годину: 

- 2022 - Извештај о набавкама 

 

Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2022. годину: 

- 2022 - I квартал 

- 2022 - II квартал 

- 2022 - III квартал 

- 2022 - IV квартал 

 

Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2021. годину: 

- 2021 - I квартал 

- 2021 - II квартал 

- 2021 - III квартал 

- 2021 - IV квартал 

 

Извештај о набавкама за 2021. годину: 

- 2021 - Извештај о набавкама 

 

Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2020. годину: 

- 2020 - I квартал 

- 2020 - II квартал 

- 2020 - III квартал 

- 2020 - IV квартал 

 

Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2019. годину: 

- 2019 - I квартал 

- 2019 - II квартал 

- 2019 - III квартал 

- 2019 - IV квартал 

 

Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2018. годину: 

- 2018 - I квартал 

- 2018 - II квартал 

- 2018 - III квартал 

- 2018 - IV квартал 

 

Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2017. годину: 

- 2017 - I квартал 

- 2017 - II квартал 

- 2017 - III квартал 

- 2017 - IV квартал 

 

 

 

 

 

http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2022-Izvestaj-o-nabavkama.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2022_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2022_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2022_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2022_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2021_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2021_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2021_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2021_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2021-Izvestaj-o-nabavkama.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2020_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2020_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2020_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2020_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2019_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2019_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2019_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2019_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2018_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2018_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2018_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2018_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2017_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2017_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2017_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2017_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
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Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2016. годину: 

- 2016 – I квартал 

- 2016 – II квартал 

- 2016 – III квартал 

- 2016 – IV квартал 

 

 

Извештај о закљученим уговорима у поступцима јавних набавки за 2015. годину: 

- 2015 - I квартал 

- 2015 - II квартал 

- 2015 - III квартал 

- 2015 - IV квартал 

 

 

Извештај о извршењу плана набавки: 

- Извештај о извршењу плана набавки за 2014. годину 

 

План јавних набавки од 2013.- 2020.г. године: 

- План јавних набавки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2016_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2016_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2016_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2016_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2015_1_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2015_2_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2015_3_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/2015_4_kvartal_izvestaj_o_zakljucenim_ugovorima_u_postupcima_javnih_nabavki.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/izvestaj_o_realizaciji_plana_nabavki_za_2014.pdf
http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/plan-javnih-nabavki
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XXIIII    ППООДДААЦЦИИ  ОО  ДДРРЖЖААВВННООЈЈ  ППООММООЋЋИИ  

ЈП “Путеви Србије” не додељује државну помоћ. 

XXIIIIII    ППООДДААЦЦИИ  ОО  ИИССЛЛААЋЋЕЕННИИММ  ППЛЛААТТААММАА,,  ЗЗААРРААДДААММАА  ИИ  ДДРРУУГГИИММ  

ППРРИИММААЊЊИИММАА  

 Подаци о исплаћеним зарадама и другим примањима запослених за 2020.г. и 

2021.г. (основна зарада без минулог рада, пореза и доприноса) 

 

Функција 
Износ 

2020.г. 

Износ фебруар 

2021.г. 

В.д. директор 200.375 207.388 

Помоћник директора 180.465 180.465 

Извршни директор 157.907 157.907 

    
Остали послови 

Износ 

2020.г. 

Износ 

фебруар2021.г. 

Руководилац оделења 112.791 112.791 

Шеф одсека  78.954 78.954 

Самост.стр сарадник 72.186 72.186 

Стручни сарадник 67.675 67.675 

Референт виша спрема 49.628 49.628 

Референт средња спрема 40.605 40.605 

Референт кв спрема  30.454 30.454 

Спремачица 25.942 25.942 

 Исплата зараде за запослене за фебруар 2021.год. – 209.440.076 дин (са порезом и 

доприносима за ПИО, здравствено осигурање и запошљавање – на терет 

запослених и на терет послодавца) 

 Исплата накнаде за рад чланова Надзорног одбора за фебруар 2021.год.502.070 

дин (са порезима и доприносима та ПИО) 

  

XXIIVV  ППООДДААЦЦИИ  ОО  ИИММООВВИИННИИ  ППРРЕЕДДУУЗЗЕЕЋЋАА  ИИ  ССРРЕЕДДССТТВВИИММАА  РРААДДАА  

СТВАРНО И КЊИГОВОДСТВЕНО СТАЊЕ ИМОВИНЕ  

 

 Пописом имовине и обавеза утврђена су следећа стања на дан 31.12.2020. године: 

 

А) Нематеријална улагања  

 
Конто 01- Нематеријална улагања  

  Haбавна вредност Исправка вредности Садашња вредност 

Стање по књигама 106.230.830,56 64.214.815,83 42.016.014,73 
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Стање по попису 106.230.830,56 64.214.815,83 42.016.014,73 

 

 

 

Б) Основна средства у употреби 

 

1. Конто 021 - Путно земљиште  

Конто  Државни пут Стање по књигама Стање по попису Разлика 

02102 

Грађевинско земљиште 

на државним путевима 

IА реда 46.553.685.511,60 46.553.685.511,60 / 

02100 

Грађевинско земљиште 

на државним путевима 

IБ реда 13.311.029.512,45 13.311.029.512,45 / 

02101 

Грађевинско земљиште 

на државним путевима 

IIА  реда 16.044.585.239,64 16.044.585.239,64 / 

02103 

Грађевинско земљиште 

на државним путевима 

IIБ  реда 4.550.618.066,79 4.550.618.066,79 / 

Укупно 021 80.459.918.330,48 80.459.918.330,48 / 

 

2. Путеви доњи строј  

Конто 0224- Путеви доњи строј 

Конто Државни пут Стање по књигама Стање по попису Разлика 

022462 

022472 

IА  реда 

доњи строј 41.291.909.568,11 41.291.909.568,11 / 
022402 

022412 

022422 

IБ реда 

доњи строј 54.590.301.037,02 53.602.544.748,09 - 987.756.288,93 
022432 

022442 

022452 

IIА  реда 

доњи строј 70.050.271.021,61 69.362.644.000,00 - 687.627.021,61 

022482 

022492 

IIБ реда 

доњи строј 19.065.205.000,00 19.065.205.000,00 / 

Укупно 0224 184.997.686.626,74 183.322.303.316,20 - 1.675.383.310,54 

 
Разлика се односи на доњи строј државних путева IБ реда и IIА реда путева на Косову и Метохији. 

Конто 0224  Путеви  доњи строј - Косово и Метохија 

Конто Државни пут Стање по књигама 

022422 IБ реда доњи строј Косово и Метохија 987.756.288,93 

022452 IIА  реда доњи строј Косово и Метохија 687.627.021,61 

Укупно 0224 1.675.383.310,54 

 

КОНТО 0224  Путеви горњи строј – стање по књигама 

Државни 

пут 
Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IА  реда 

022460 

022470 
81.571.074.221,05 28.640.262.540,32 52.930.811.680,73 

IБ реда 

022400 

022410 

022420 

97.603.416.811,11 67.763.266.375,08 29.840.150.436,03 

IIА  реда 

022430 

022440 
118.073.126.109,15 96.438.324.669,01 21.634.801.440,14 
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022450 

IIБ реда 

022480 

022490 
43.351.205.395,92 38.620.252.633,56 4.730.952.762,36 

Укупно 340.598.822.537,23 231.462.106.217,97 109.136.716.319,26 

 

Конто 0224 -Путеви горњи строј - стање по попису 

Државни пут Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IА реда 81.571.074.221,05 28.640.262.540,32 52.930.811.680,73 

IБ реда 96.396.159.127,16 66.842.740.871,88 29.553.418.255,28 

IIА  реда 117.166.093.156,60 95.782.469.795,19 21.383.623.361,41 

IIБ реда 43.351.205.395,92 38.620.252.633,56 4.730.952.762,36 

Укупно  338.484.531.900,73 229.885.725.840,95 108.598.806.059,78 

Разлика 

(стање по 

књигама-

попис) 

-2.114.290.636,50 -1.576.380.377,02 -537.910.259,48 

Разлика се односи на горњи строј државних путева IБ и IIА реда на Косову и Метохији. 

 

Конто  0224 - Путеви горњи строј – Косово и Метохија - стање по књигама 

Државни пут Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IБ реда 

022420 
1.450.934.551,67 1.008.372.010,98 442.562.540,69 

IIАреда 

 022450 
1.326.316.354,10 786.214.772,19 540.101.581,91 

Укупно 2.777.250.905,77 1.794.586.783,17 982.664.122,60 

 

Аналитичка евиденција за путеве на Косову и Метохији постоји само за део државних путева IБ и 

IIА реда за горњи строј на северу Косова на којима је било улагања последњих година. У наставку се 

приказује табела дела аналитике конта 022420 и 022450 која се налази у пословним књигама Предузећа. 

 

 

Конто  0224 - Путеви горњи строј – Косово и Метохија - стање по попису 

Државни пут Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IБ реда 

022420 
243.676.867,72 87.846.507,78 155.830.359,94 

IIА  реда 

022450 
419.283.401,55 130.359.898,37 288.923.503,18 

Укупно 662.960.269,27 218.206.406,15 444.753.863,12 
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Ред.

број
Шифра Назив

Инв.

Број

Коли

чина

Набавна

 вредност

Отписана

 вредност

Садашња 

вредност

Коли

чина

Набавна

 вредност

Отписана 

вредност

Садашња 

вредност

4844 12443

МОСТ ПРЕКО

КАМЕНИЧКЕ РЕКЕ  / 1 22,259,237.83 6,566,475.21 15,692,762.62 1 22,259,237.83 6,566,475.21 15,692,762.62

4845 12467

МОСТ ПРЕКО ИБРА

ПОСТЕЊЕ-

ЛЕПОСАВИЋ  / 1 821,056.24 242,211.62 578,844.62 1 821,056.24 242,211.62 578,844.62

4846 12479

ПРИШТИНА

ДРАГОДАН-М2  / 1 4,407.26 1,696.78 2,710.48 1 4,407.26 1,696.78 2,710.48

4847 12481

ОБИЛАЗАК

ЛИПЉАНА  / 1 42,735,523.04 16,453,176.40 26,282,346.64 1 42,735,523.04 16,453,176.40 26,282,346.64

4848 12482

К.МИТРОВИЦА

УРОШЕВАЦ

РАСКРСНИЦА 

ЗА ОБИЛИЋ  / 1 2,581,082.32 993,716.70 1,587,365.62 1 2,581,082.32 993,716.70 1,587,365.62

4849 12485

ПРИШТИНА

КОСОВО ПОЉЕ  / 1 103,332,789.74 39,783,124.02 63,549,665.72 1 103,332,789.74 39,783,124.02 63,549,665.72

4850 12486

МОСТ ПРЕКО

СИТНИЦЕ И

ЈАЊЕВСКЕ РЕКЕ  / 1 11,920,069.08 3,516,420.42 8,403,648.66 1 11,920,069.08 3,516,420.42 8,403,648.66

4851 12487

OОБИЛАЗАК

ГЊИЛАНА  / 1 32,078,722.93 12,350,308.31 19,728,414.62 1 32,078,722.93 12,350,308.31 19,728,414.62

4852 12488

ОБИЛАЗАК

ПРИЗРЕНА  / 1 4,451,865.37 1,713,968.11 2,737,897.26 1 4,451,865.37 1,713,968.11 2,737,897.26

4853 17523

ПРИШТИНА ПЕЋ-

ГРАНИЦА СА 

ЦРНОМ ГОРОМ 1 12,206,879.01 3,234,822.98 8,972,056.03 1 12,206,879.01 3,234,822.98 8,972,056.03

4854 17765

КОСОВСКА

МИТРОВИЦА-

ЗУБИН ПОТОК 1 7,577,430.50 2,008,019.06 5,569,411.44 1 7,577,430.50 2,008,019.06 5,569,411.44

4855 17766

КОСОВСКА

МИТРОВИЦА-

ЛЕПОСАВИЋ 1 3,707,804.40 982,568.17 2,725,236.23 1 3,707,804.40 982,568.17 2,725,236.23
  

243,676,867.72   87,846,507.78

  

155,830,359.94   243,676,867.72

  

87,846,507.78

  

155,830,359.94

Ред.

број
Шифра Назив

Инв.

Број

Коли

чина

Набавна

 вредност

Отписана

 вредност

Садашња 

вредност

Коли

чина

Набавна

 вредност

Отписана 

вредност

Садашња 

вредност

7209 12163

БЕЛО БРДО

СУВО РУДИШТЕ  / 1 4.257.697,46 1.532.771,12 2.724.926,34 1 4.257.697,46 1.532.771,12 2.724.926,34

7210 12263 ДРЕН-РАКОШ  / 1 43.200.727,87 15.552.262,04 27.648.465,83 1 43.200.727,87 15.552.262,04 27.648.465,83

7211 12264 ОСОЈАНЕ-РАКОШ  / 1 25.313.609,48 9.112.899,44 16.200.710,04 1 25.313.609,48 9.112.899,44 16.200.710,04

7212 12265

БЕЛО БРДО-

СУВО РУДИШТЕ  / 1 3.703.862,07 1.333.390,32 2.370.471,75 1 3.703.862,07 1.333.390,32 2.370.471,75

7213 12483

ДРАГАШ-

РАСТЕЛИЦА  / 1 24.062.287,96 8.662.423,68 15.399.864,28 1 24.062.287,96 8.662.423,68 15.399.864,28

7214 12489

ЗУБИН ПОТОК-

ДРЕН  / 1 318.654,87 114.715,72 203.939,15 1 318.654,87 114.715,72 203.939,15

7215 12490

НОВО БРДО-

КОСОВСКА 

КАМЕНИЦА  / 1 59.586.795,91 21.451.246,56 38.135.549,35 1 59.586.795,91 21.451.246,56 38.135.549,35

7216 17439

КОСОВСКА 

КАМЕНИЦА-

ТУЂЕВЦЕ 1 28.498.548,15 6.839.651,53 21.658.896,62 1 28.498.548,15 6.839.651,53 21.658.896,62

7217 17440

БРЕЗОВИЦА-

ВРБЕШТИЦА 1 5.770.928,32 1.385.022,81 4.385.905,51 1 5.770.928,32 1.385.022,81 4.385.905,51

7218 17441

МУШОШИШТЕ-

ВРБЕШТИЦА 1 1.571.648,24 377.195,61 1.194.452,63 1 1.571.648,24 377.195,61 1.194.452,63

7219 17546

КОСОВО ПОЉЕ-

ОБИЛИЋ 1 268.364,46 64.407,46 203.957,00 1 268.364,46 64.407,46 203.957,00

7220 17547

МОСТ У СЕЛУ 

МУШОТИШТЕ 1 229.293,30 51.590,97 177.702,33 1 229.293,30 51.590,97 177.702,33

7221 17767

ДРЕН-БРЗЕЋЕ-

БЕЛО БРДО-БРУС 1 33.603.008,46 8.064.722,02 25.538.286,44 1 33.603.008,46 8.064.722,02 25.538.286,44

7222 17768

БАЊСКА-

ЛОЗИШТЕ 1 45.270.904,40 10.865.017,06 34.405.887,34 1 45.270.904,40 10.865.017,06 34.405.887,34

7223 17769

ЗУБИН ПОТОК-

РАКОШ 1 4.593.443,00 1.102.426,36 3.491.016,64 1 4.593.443,00 1.102.426,36 3.491.016,64

7224 17770

ГЊИЛАНЕ-

БОСТАНЕ 1 139.033.627,60 33.368.070,62 105.665.556,98 1 139.033.627,60 33.368.070,62 105.665.556,98
  

419,283,401.55

  

130,359,898.37

  

288,923,503.18   419,283,401.55

  

130,359,898.3

  

288,923,503.18

Конто 022420

Укупно:

Конто 022450

Укупно:  
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3. КОНТО 022463, 022403, 022433 - ТУНЕЛИ стање по књигама 

Државни пут Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IА реда 5.277.143.238,69 1.245.630.758,41 4.031.512.480,28 

IБ реда 7.072.620.000,00 4.196.032.500,00 2.876.587.500,00 

IIА реда 1.655.510.000,00 691.685.750,00 963.824.250,00 

Укупно 14.005.273.238,69 6.133.349.008,41 7.871.924.230,28 

 

 

КОНТО 022463, 022403, 022433 - ТУНЕЛИ стање по попису 

Државни пут Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IА реда 5.277.143.238,69 1.245.630.758,41 4.031.512.480,28 

IБ реда 
7.072.620.000,00 4.196.032.500,00 2.876.587.500,00 

IIА реда 
1.655.510.000,00 691.685.750,00 963.824.250,00 

Укупно 14.005.273.238,69 6.133.349.008,41 7.871.924.230,28 

 

4. КОНТО 022465, 022475, 022405, 022415,022435, 022445, 022485 и 022495 - МОСТОВИ 

стање по књигама 

Државни пут Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IА реда 61.268.927.120,15 14.146.552.363,38 47.122.374.756,77 

IБ реда 56.581.030.845,09 15.504.814.725,61 41.076.216.119,48 

IIА реда 33.190.288.952,13 9.663.430.215,47 23.526.858.736,66 

IIБ реда 6.037.353.000,00 1.807.046.150,00 4.230.306.850,00 

Укупно 157.077.599.917,37 41.121.843.454,46 115.955.756.462,91 

 

 КОНТО 022465, 022475, 022405, 022415, 022435, 022445, 022485 и 022495 - МОСТОВИ 

стање по попису 

Државни пут Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

IА реда 61.268.927.120,15 14.146.552.363,38 47.122.374.756,77 

IБ реда 56.581.030.845,09 15.504.814.725,61 41.076.216.119,48 

IIА реда 33.190.288.952,13 9.663.430.215,47 23.526.858.736,66 

IIБ реда 6.037.353.000,00 1.807.046.150,00 4.230.306.850,00 

Укупно 157.077.599.917,37 41.121.843.454,46 115.955.756.462,91 

 

 

5. КОНТО 0220  Пословне зграде (конто: 02200, 02201, 02202, 02203, 02204, 02205, 

 02206, 02207) 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
2.245.426.206,64 355.766.760,09 1.889.659.446,55 

Вредност по попису 2.245.426.206,64 355.766.760,09 1.889.659.446,55 
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6. КОНТО 02220 - Одмаралиште ЗЛАТИБОР 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 19.784.320,00 1.285.980,80 18.498.339,20 

Вредност по 

попису 19.784.320,00 1.285.980,80 18.498.339,20 

 

7. КОНТО 0225 – Грађевински објекти – остали (базе) и помоћни (солане) 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 1.313.468.280,70 44.386.581,14 1.269.081.699,56 

Вредност по 

попису 1.313.468.280,70 44.386.581,14 1.269.081.699,56 

 

 

В) ОПРЕМА     

 

1. КОНТО 02301  Постројења – електрорасвета на  НС (наплатним станицама) 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
137.159.048,90 23.239.231,89 113.919.817,01 

Вредност по 

попису 
137.159.048,90 23.239.231,89 113.919.817,01 

 

2. КОНТО 02310  Канцеларијска опрема 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
182.058.299,57 111.492.040,16 70.566.259,41 

Вредност по 

попису 
170.453.268,50 100.714.016,48 69.751.499,52 

Расход 11.535.194,47 10.720.434,58 814.759,89 

Мањак 69.836,60 57.589,10 12.247,50 

 

3. КОНТО 02311, 02312 и 02319 - Рачунарска опрема    

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
1.026.642.965,24 657.310.575,77 369.332.389,47 

Вредност по 

попису 
1.021.774.025,07 652.441.635,60 369.332.389,47 

Расход 4.868.940,17 4.868.940,17 / 

 

4. КОНТО 02313 Комуникациона опрема 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
167.826.301,63 70.004.066,75 97.822.234,88 

Вредност по 

попису 
166.248.367,82 68.447.321,65 97.801.046,17 

Расход 236.001,83 232.475,98 3.525,85 

Мањак 1.341.931,98 1.324.269,12 17.662,86 
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5. КОНТО 02314 и 023141  Електронска и фотографска опрема 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
2.356.292.735,30 1.175.508.358,91 1.180.784.376,39 

Вредност по 

попису 
2.350.065.120,25 1.172.070.126,62 1.177.994.993,63 

Расход 6.215.890,57 3.426.507,81 2.789.382,76 

Мањак 11.724,48 11.724,48 / 

 

6. КОНТО  02315  Клима уређаји 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
27.378.673,95 19.559.192,60 7.819.481,35 

Вредност по 

попису 23.838.093,60 16.382.955,58 7.455.138,02 

Расход 3.504.994,90 3.140.651,57 364.343,33 

Мањак 35.585,45 35.585,45 / 

 

7. КОНТО 02317 Опрема за копнени саобраћај 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
309.729.697,90 200.121.991,11 109.607.706,79 

Вредност по 

попису 
309.729.697,90 200.121.991,11 109.607.706,79 

 

8.КОНТО  023  Остала опрема 

(конто: 02316, 02318, 02320, 02330,  02332, 02333, 02334, 02335, 02336, 02337, 02340, 02360, 

02370, 02371, 02372, 02373) 

 Набавна вредност Исправка Садашња вредност 

Вредност по 

књигама 
391.377.366,52 263.202.770,56 128.174.595,96 

Вредност по 

попису 
390.876.307,61 262.758.078,07 128.118.229,54 

Расход 396.986,13 396.986,00 0,13 

Мањак 104.072,78 47.706,49 56.366,29 

 

Г) ОСНОВНА СРЕДСТВА У ИЗГРАДЊИ 

 

1. КОНТО 026  Инвестиције у току 

 Набавна вредност Садашња вредност 

Вредност по књигама 19.612.780.947,83 19.612.780.947,83 

Вредност по попису 19.612.780.947,83 19.612.780.947,83 

 

2. КОНТО  028   Аванси за некретнине, постројења и опрему 

 Укупно  

Вредност по књигама 1.256.076.128,48 

Вредност по попису 1.256.076.128,48 

 

3. КОНТО  048   Дугорочни депозити код банака у земљи 

 Укупно 

Вредност по књигама 75.857,57 

Вредност по попису 75.857,57 
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ОПИС СТВАРНОГ И КЊИГОВОДСТВЕНОГ СТАЊА ИМОВИНЕ  

 

Централна пописна комисија сматра да треба указати на неке карактеристике стања 

утврђених пописом, у циљу иницирања одређених мера ради утврђивања реалне 

вредности имовине Предузећа, па у том смислу указује на следеће: 

 

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 

 

1. На конту 01 – Нематеријална улагања књиговодствена вредност је 

106.230.830,56 динара. Извршена је исправка вредности у износу од 64.214.815,83 

динара, тако да садашња вредност износи 42.016.014,73 динара. 

 

ОСНОВНА СРЕДСТВА У УПОТРЕБИ 

 Праћење евиденција вредности некретнина, постројења и опреме 

дефинисано је међународним рачуноводственим стандардима (МРС 16 - 

Некретнине, постројења и опрема).  

  

2. У табелама на страни 3, 4 и 5, у оквиру конта 0224 – Путеви доњи строј и у 

оквиру конта 0224 – Путеви горњи строј исказане су разлике, књиговодствене у 

односу на пописану вредност, а које се односе на путеве на Косову и Метохији.  

Евидентно је неслагање главне књиге и аналитике ЈППС о путевима на нивоу 

Косова и Метохије, које је настало због немогућности преношења аналитичке 

евиденције путева и немогућности пописа путева без такве аналитике. Део аналитике 

путева са тог подручја формиран је на основу извршених улагања у периоду после 1992. 

године (конто 022420 и 022450). 

3. На конту 0220 – Пословне зграде (наплатне кабине, грађевински објекти за 

потребе стручних служби, грађевински објекти водовода, метеор. станице, 

надстрешнице...) набавна вредност износи 2.245.426.206,64 динара. Извршена је 

исправка вредности по основу амортизације у износу од 355.766.760,09, тако да је 

садашња вредност 1.889.659.446,55 динара. 

 

ОПРЕМА  

4. На конту 02301 – Постројења - електрорасвета на НС, набавна вредност 

износи 137.159.048,90 динара. Извршена је исправка вредности по основу амортизације 

у износу од 23.239.231,89 динара, тако да је садашња вредност 113.919.817,01 динара. 

         5. На конту 02310 - Канцеларијска опрема, књиговодствена вредност износи 

182.058.299,57 динара.  

6.  На конту 02311 - Рачунарска опрема у канцеларијама, на конту 02312 - Нова 

рачунарска опрема која је набављена кроз Модернизацију система наплате путарине, и 

конту 02319 - Рачунарска опрема у кабинама и НС, књиговодствена вредност износи 

1.026.642.965,24 динарa.  

7. На конту 02313 – Комуникациона опрема, књиговодствена вредност је 

167.826.301,63 динара.  

         8. На конту 02314  – Електронска и фотографска опрема и конту 023141 -

Електронска и фотографска опрема из модернизације – сигнализација, 

књиговодствена вредност је 2.356.292.735,30 динарa. 
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. 

9. На конту 02315  – Клима уређаји, књиговодствена вредност је 27.378.673,95 

динара.. 

    10. На конту 02317  – Опрема за копнени саобраћај, набавна вредност је 

309.729.697,90 динара, извршена исправка вредности у износу од 200.121.991,11 динара, 

тако да је садашња вредност 109.607.706,79 динара. Комисија за попис пописала је 138 

аутомобила у власништву ЈП „Путеви Србије“.  

Такође, пописна комисија је пописала у посебној пописној листи 71 аутомобил који су 

узети на лизинг.  

11. Код остале опреме која је евидентирана на конту 023, књиговодствена 

вредност је 391.377.366,52 динара.  

           12. Пописна комисија је кроз посебне пописне листе пописала и туђа основна 

средства из лотова, која ће прећи у власништво ЈП „Путеви Србије“, као и основна 

средства у власништву „Србијапута“, а која користе запослени у  ЈП „Путеви Србије“ у 

Булевару краља Александра 282, у реновираним просторијама у подруму и приземљу. 

 

ОСНОВНА СРЕДСТВА У ИЗГРАДЊИ  

13. У вези са инвестицијама у току у Извештају о попису, констатован је износ на 

конту 026 - „Основна средства  и опрема у припреми“ – салдо на дан 31.12.2020. 

године износи 19.612.780.947,83 динара. 

          А) Од укупних инвестиција у току, у путну инфраструктуру  инвестирано је  

укупно 18.467.407.134,16 динара (94,16% од укупних инвестиција у току).  

У структури инвестиција у току, у путној инфраструктури: 

 експропријација износи 1.795.823.629,11 динара што је 9,73% укупних 

инвестиција у току у путну инфраструктуру,  

студије и пројектна документација са издацима за техничку контролу  износи  

2.177.297.564,01   динара, што је 11,79% од укупних инвестиција у току,  

грађевински радови износе 13.952.725.172,65 динара, што је 75,55% од укупних 

инвестиција у току,  

надзор над извођењем грађевинских радова износи 107.912.472,33 динара, што је 

0,58% од укупних инвестиција у току и  

остала непоменута улагања која износе 433.648.296,06  динара што је 2,35% од 

укупних инвестиција у току.  

У структури инвестиција у току која се односе на остала непоменута улагања 

учествују таксе надлежних министарстава и других републичких и локалних органа, 

накнаде за дозволе, решења, сагласности, издавање локацијских услова јавно-

комуналних предузећа (ЕПС-а, ЈП „Србија воде“, ЈП „Србија шуме“, ЈП „Железнице 

Србије“, „Телекома“ и др.), накнаде за услуге РГЗ, накнаде за обезбеђење документације 

за добијање употребних дозвола, решења, сагласности, накнаде за вештачења за 

утврђивање економских интереса код експропријација (Градски завод за вештачења и 

др.), накнаде  по судским пресудама.  
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ИНВЕСТИЦИЈЕ ПО ПУТНИМ ПРАВЦИМА 

По попису инвестиција у току на дан 31.12.2020.године, наjвећи део инвестиција     

се односи на следеће пројекте, односно деонице путева IА реда и то: 

- Инвестиције које се односе на обилазницу око Београда износе 638.117.164,78 

динара. 

- Инвестиције које се односе на пут Београд - Пожега износе 958.114.556,63  динара. 

- Инвестиције које се односе на пут Појате - Прељина износе 428.293.381,10  динара. 

- Инвестиције које се односе на пут Београд – Шид  - износе 2.068.097.481,17 динара. 

- Инвестиције које се односе на пут Ниш - Мердаре износе 489.445.070,25 динара. 

- Инвестиције које се односе на пут Суботица- Нови Сад- Београд-Ниш износе 

720.450.770,94 динара.                       

- Инвестиције које се односе на модернизацију наплате путарине на свим деоницама, 

износе  1.018.914.168,11 динара. 

Инвестиције које се односе на путеве IБ реда, од којих су најзначајније за: 

рехабилитацију путева IБ-35 износе 1.932.486.057,20 динара, IБ-28 износе 

1.251.772.446,07 динара, IБ-23 износе 1.041.755.579,96 динара, I-Б 13/21 износе  

545.486.677,47 динара.                      

Инвестиције које се односе на путеве IIA реда, од којих су најзначајније за: 

рехабилитацију путева IIA-130/131 износе 267.951.632,33 динара, IIA-197/198 износе 

396.029.554,62 динара. 

Б) Остатак инвестиција у износу од  1.145.373.813,67 динара (5,84% од укупних 

инвестиција у току),  који се налази на конту 026, чине: 

- Инвестиције на конту групе 0263 – Грађевински објекти  износе 236.842.691,09 

динара од тога се на конту  02630 - Грађевински објекти – пословне просторије у 

припреми износе 54.829.122,48 динара,  на конту 02631 - Грађевински објекти 

(кабине и надстрешнице) износе 157.483.981,72 динара и конто 02632 - Грађевински 

објекти  солане и остало  у припреми износе 24.529.587,39 динара. 

- Поред ових инвестиција у току, на конту групе 0269 - Постројења и опрема у 

припреми  налази се укупно 908.531.122,58 динара, од тога је на конту 026914 -

Комуникациона опрема износ 9.285.500,00 динара, на конту 026915 - Електронска и 

фотографска опрема износ 10.657.120,80 динара, на конту 02694 - Модернизација 

техничког система наплате путарине износ 502.327.440,91 динара, конту 026945 -

Опрема система наплате у припреми износ 382.836.490,00 динара и  конту 02699 -

Опрема за комуникациони центар износ 3.424.570,87 динара. 

У 2020. години активирано је инвестиција у току у износу од 22.330.567.017,18 

динара. 

      Постоје инвестиције које су завршене и деонице се користе за саобраћај, али због 

недостатка окончаних ситуација, пријема радова и употребних дозвола надлежног 

министарства, оне се још увек воде у нашим пословним књигама као инвестиције у току. 

Радови на појединим деоницама трају и по неколико година, а активирање се врши 
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одмах по добијању потребне документације на чијој изради треба активирати све 

стручне службе Предузећа.  

   

14. На конту 028 - Аванси за некретнине, постројења и опрему, исказан је 

износ од 1.256.076.128,48 динара, који се највећим делом односи на: 

 

- Дате авансе за инвестиције на изградњи, реконструкцији и рехабилитацији, који 

се финансирају из домаћих и ино-кредита (конто 0287) – 666.900.402,53 динара, од чега 

се 86% датих аванса односи на дате авансе за инвестиције које се финансирају из РРСП 

зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја). 

 Од датих аванса за инвестиције које се финансирају из домаћих и ино-кредита 

(конто 0287), чији салдо износи 666.900.402,53 динара, највећи износ се односи на 

Integral inženjering doo (443.816.144,31 динара). Следећи по износу је Осијек Котекс 

(100.457.563,52 динара), Strabag d.o.o. Београд – огранак Зајечар (50.494.494,87 динара), 

Војпут доо 19.530.204,06 динара. 

- Дате авансе за инвестиције на изградњи, реконструкцији и рехабилитацији за 

део који се финансира из сопствених средстава (конто 0288) – 261.513.386,17 динара 

Од датих аванса за инвестиције на изградњи, реконструкцији и рехабилитацији за 

део који се финансира из сопствених средстава (конто 0288), чији је салдо 261.513.386,17 

динара, највећи износ се односи Уноградња ВВ доо, Вождовац (212.260.655,76 динара), 

МБА Ратко Митровић Нискоградња Београд (36.081.627,66 динара).  

- Дате авансе за изградњу путева који се у целини финансирају из сопствених 

средстава Предузећа (конто 0280) – 168.509.229,79 динара,  

Од датих аванса за потребе изградње путева који се у целини финансирају из 

сопствених извора (конто 02800), чији салдо износи 129.003.865,06 динара, највећи 

износи се односе на следеће извођаче радова: Уноградња ВВ доо Вождовац 

(40.705.882,29 динара), ЕПС Дистрибуција доо (34.489.281,15 динара), Путеви Ужице 

(25.805.311,84 динара),  Ратко Митровић Нискоградња/ГП Планум (17.619.390,00 

динара).  

- Дате авансе за земљиште у припреми (конто 0286) – 141.416.271,39 динара. 

На датим авансима за земљиште у припреми (конто 0286) чији је салдо 

98.246.285,74 динара, највећи износ односи се на Интермост у износу од 97.845.372,08 

динара, а који представља авансе из ранијих година. Интермост је отишао у стечај, а 

износ је пријављен у стечајну масу. На контима 02861 и 02863 дати аванси за земљиште 

у припреми у износу од 43.169.985,65 налазе се износи за експропријацију који су дупло 

плаћени (редовним путем из наших средстава и принудном наплатом) и за које се 

покрећу тужбени захтеви за повраћај средстава. 

 

Напомињемо да су сви дати аванси условљени одговарајућим уговорима са 

извођачима и да су се они преносили у динамици коју диктирају закључени уговори са 

извођачима, као и рокови правдања истих. 
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XXVV  ППООДДААЦЦИИ  ОО  ННААЧЧИИННУУ  ИИ  ММЕЕССТТУУ  ЧЧУУВВААЊЊАА  ННООССААЧЧАА  

ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈАА    

У  Јавном предузећу „Путеви Србије“ начин одржавања носача информација уређен је  

1) Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе (Сл. Гласник РС, 

бр.80/92) 

2) Уредбом о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања (Сл. Гласник 

РС, бр.44/93) 

3) Правилником о канцеларијском и архивском пословању у Јавном предузећу „Путеви 

Србије“ бр. 953-04-4046 од 09.05.2008. године 

На основу ових аката, носачи информација предузећа се чувају у: 

- архиви писарнице (најдуже до истека наредне године у односу на годину када је 

предмет решен) 

- у архивском депоу (по истеку рока чувања у писарници) 

 

XXVVII    ВВРРССТТАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈАА  ОО  ППООССЕЕДДУУ    

- Записници са седница Надзорног одбора; 

- Записници са седница Извршног одбора; 

- Тонски и видео снимци (медиа мониторинг); 

- Дописи грађана; 

- Примњена електронска пошта; 

- Јавни позиви и понуде на Јавним набавкама; 

- Подаци о извршеним плаћањима; 

- Документа запослених; 

- Службене белешке. 

 

 

XXVVIIII  ВВРРССТТЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈАА  ККООЈЈИИММАА  ДДРРЖЖААВВННИИ  ООРРГГААНН  

ООММООГГУУЋЋААВВАА  ППРРИИССТТУУПП      

Овлашћено лице за приступ информацијама од јавног значаја на захтев подносиоца, 

доставиће тражену информацију, осим уколико исто није ограничено Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја и уколико тражена информација 

представља пословну тајну. 

Радно време је од 7:30 до 15:30 сваког радног дана. 
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XXVVIIIIII    ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈЕЕ  ОО  ППООДДННООШШЕЕЊЊУУ  ЗЗААХХТТЕЕВВАА  ЗЗАА  ППРРИИССТТУУПП  

ИИННФФООРРММААЦЦИИЈЈААММАА  ООДД  ЈЈААВВННООГГ  ЗЗННААЧЧААЈЈАА  

Према члану 5 Закона о слободном приступу  информацијама од јавног значаја  „свако 

има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од 

јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.  

 

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће 

му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на 

копију тог документа као и право да му се на захтев копија упути поштом, факсом 

електронском поштом или на други начин“. 

 

Према члану 15 Закона о слободном приступу  информацијама од јавног значаја 

односилац захтева  свој захтев може да достави: 

 

- у писаном облику, и то  

1) на писарницу ЈП „Путеви Србије“, Бул. краља Александра 282, 11050 Београд, 

са назнаком „за лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ 

информацијама од јавног значаја“ (поштом или лично) , и  

 

2) електронским путем, на електронску адресу office@putevi-srbije.rs  

 

- усмено, саопштавањем у записник, на адреси ЈП „Путеви Србије“, Бул. краља 

Александра 282, 11050 Београд, 2. спрат, Кабинет директора (канцеларија 14), 

сваким радним даном од 9 до 15 часова.  

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.  

 
Захтев мора да садржи:  

- назив органа власти,  

- име, презиме и адресу тражиоца 

- што прецизнији опис информације која се тражи 

 

Уколико захтев не садржи наведене елементе тј. уколико је захтев неуредан, овлашћено 

лице је дужно да позове подносиоца захтева да исти уреди у року од 15 дана. Уколико су 

и након истека овог рока недостаци захтева такви да се по захтеву не може поступити,  

доноси се решење о одбацивању захтева као неуредног.  

 

Према члану 16 Закона о слободном приступу  информацијама од јавног значаја “Орган 

власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 

тражену информацију односно изда му или упути копију.  

 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица односно за угрожавање или заштиту здравља 

становништва и зивотне средине , орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању 

те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, 

mailto:office@putevi-srbije.rs
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односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема 

захтева. 

 

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1 овог 

члана обавести тражиоца...дужан је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди 

накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева“ 

 

Увид у документ, као и копија документа који садржи тражену информацију, 

бесплатан је.  

 

Према члану 16 Закона о слободном приступу  информацијама од јавног значаја „ако 

орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му 

изда односно упути копију тог документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева 

и то да решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна 

средства која може изјавити против таквог решења.“ 

 

Према члану 22 Закона о слободном приступу  информацијама од јавног значаја 

тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења 

органа  власти, ако: 

 

1) орган власти одбије да обавести тражиоца о томе да ли поседује одређену 

информацију од јавног значаја или му је она иначе доступна, да му стави на увид 

документ, да му изда тј. упути копију документа, или ако то не учини у 

прописаном року. 

 

2) орган власти не одговори у прописаном року на захтев тражиоца. 

 

3) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију 

односно не изда копију тог документа на начин који је Законом предвиђен. 

 

4) поднослица захтева има право жалбе на закључак којим се захтев одбацује као 

неуредан.   

 

Државни орган може да наплати само трошкове умножавања и упућивања копије 

документа који садржи тражену информацију. 

 

Линк за формулар захтева:  http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/zahtevi/ijz_zahtevlat.doc 

Линк за жалбу/тужбу: http://www.poverenik.rs/sr/kome-se-zaliti-pi.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/zahtevi/ijz_zahtevlat.doc
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XXIIXX    ППРРЕЕГГЛЛЕЕДД  ЗЗААХХТТЕЕВВАА  ИИ  ЖЖААЛЛББИИ,,  ККААОО  ИИ  ООДДЛЛУУККАА  ППРРЕЕДДУУЗЗЕЕЋЋАА  

ППООВВООДДООММ  ППООДДННЕЕТТИИХХ  ЗЗААХХТТЕЕВВАА  

ПРЕГЛЕД ЗАХТЕВА/ЖАЛБИ ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

ЗАХТЕВИ 

  Тражилац  

информације 

Бр. 

поднетих 

захтева 

Бр.усвојених-     

делимично усвојених                       

захтева 

Бр. одбачених 

захтева 

Бр. одбијених 

захтева 

грађани 36                   0               0             1 

медији 1                   0               0              0 

невл.орг. и  

удружења 

грађана 

 

16 

 

      0 

 

              0 

      

0 

политичке 

странке 

0                   0               0              0  

органи 

власти 

0                   0               0              0 

остали 27                   0                0              0    

УКУПНО 80                   0               0              1 

 

ЖАЛБЕ/ТУЖБЕ 

  Тражилац  

информације 

Укуп.бр. 

ж/т 

Бр.ж/т због  

одбијања 

захтева 

Бр. ж/т нзакључак 

о одбацивању 

захтева 

Бр. ж/т због 

непоступања 

 

Бр. 

осталих      

ж/т 

грађани 4 0               0            0 4 

медији 0 0               0             0 0 

невл.орг. и  

удружења 

грађана 

0  

0 

 

              0 

      

0 

 

0 

политичке 

странке 

0 0               0              0  0 

органи 

власти 

0 0               0              0 0 

остали 0 0               0              0    0 

УКУПНО 4 0               0              0 4 

 

ТРОШКОВИ ПОСТУПАКА: Трошкови се не наплаћују 

ДАТУМ ИЗРАДЕ: 25.4.2008.године 

ДАТУМ ПОСЛЕДЊЕГ АЖУРИРАЊА: 11.01.2021.године 

ОДРЖАВАЊЕ ОБУКЕ: редовно се одржавају 

ОДРЖАВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА: редовно се одржавају 

ВРСТЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА       БРОЈ ПОДНЕТИХ ЗАХТЕВА 

Заштита здравља и животне средине                                   0 

БУЏЕТ ( плате, донације, спонзорства, 

уговори…) 

                                  9  

Јавне набавке                                   6   

Имовина јавних функционера                                   0  
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XXXX    ООССТТААЛЛИИ  ППООДДААЦЦИИ  ООДД  ЗЗННААЧЧААЈЈАА  ЗЗАА  ЈЈААВВННООССТТ  РРААДДАА    

Јавно предузеће „Путеви Србије“ донело је следећа општа акта: 

- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу 

„Путеви Србије“ број 953- 00- 3218/08-8 од 18.04.2008.године.  

- Правилник о начину и условима коришћења службених возила број 953-6741 од 

10.06.2009. године. 

 

 

 

 

 


