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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2014. ГОДИНУ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "Путеви Србије" за 2014. годину донео је Надзорни одбор 22. априла
2014. године, а Влада Србије дала сагласност 26. маја 2014. године (сагласност објављена у "Службеном
гласнику РС" бр.56/14).
Према Програму пословања, укупно расположиви приходи у 2014. години планирани су у износу од
32.446,9 милиона динара, а расходи који ће се финансирати у 2014. години планирани су у износу од
32.218,1 милиона динара. Разлика прихода и расхода износила је 228,8 милиона динара и односи се на
следеће:
Укупан износ субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину, према Закону о буџету Републике Србије
за 2014. годину („Сл.гласник РС“ бр. 110/13) је 7.700,0 милиона динара. У овом износу садржано је 300,0
милиона динара за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја. Како је Програмом пословања домаће учешће у овом Пројекту у
2014. години планирано у износу од 71,2 милиона динара, односно 228,8 милиона динара мање,
планирана средства субвенције за ову намену неће се искористити у 2014. години.

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину
(прве измене и допуне Програма пословања)
Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за
2014. годину, на седници од 23. јула 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 24. јула 2014. године
(сагласност објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.78/14).
Према првом ребалансу, укупан износ расположивих прихода се није променио, односно остало је
32.446,9 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2014. години се смањио за
71,2 милиона динара, односно са 32.218,1 на 32.146,9 милиона динара.
Код расхода смањен је износ од 71,2 милиона динара, јер није предвиђено учешће Републике Србије у
РРСП.
Разлози за доношење првог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину:
-

Обавеза свих корисника јавних средстава је да у својим програмима искажу сва примљена
средства прикупљена од донација и помоћи наменски опредељених за санацију последица
поплава, како би се обезбедило и осигурало јединствено и транспарентно коришћење тих
средстава

-

Влада Србије је на седници одржаној 13. јуна 2014. године донела Закључак 05 Број: 0235706/2014, којим се налаже јавним предузећима и другим облицима организовања чији је
оснивач Република Србија, која су претрпела штете у поплавама које су задесиле подручје
Републике Србије, да хитно приступе изменама и допунама програма пословања и финансијских
планова за 2014. годину.

Сходно Закључку Владе, у првом ребалансу:
-

извршена је прерасподела средстава која су одобрена Програмом пословања, на санацију штета
од поплава по приоритетима

-

посебно су исказане потребе по пословима за која нису обезбеђена средства.
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ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину
(друге измене и допуне Програма пословања)
Према другом ребалансу, укупан износ расположивих прихода повећава се за 1.464,0 милиона динара,
односно са 32.446,9 на 33.910,9 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2014.
години такође се повећава за 1.464,0 милиона динара, односно са 32.146,9 на 33.610,9 милиона динара.
Разлози за доношење другог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину:
Повећање средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности
саобраћаја) за 1.464,0 милиона динара, и то:
-

планира се финансирање хитних радова из средстава РРСП у износу од 1.470,0 милиона динара
(појачано одржавање и санација локалних оштећења пута), са 100% финансирањем Светске
банке, ЕИБ и ЕБРД

-

за радове из средстава Основног РРСП планирани износ се смањује за 6,0 милиона динара.

ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА ПРИХОДА су следеће:

Детаљније у наредном тексту:
-

Нема промена код групе прихода I Приходи из буџета Републике Србије и II
Сопствени приходи, у односу на усвојени Програм пословања, на који је Влада дала
сагласност («Сл.гласник РС» бр. 56/14 и 78/14).

-

Група прихода III Зајмови се повећава за 1.464,0 милиона динара, односно са 6.186,9
на 7.650,9 милиона динара, сходно повећању средстава РРСП зајма (претходно
објашњено).

-

Тиме се укупан износ расположивих прихода повећава за 1.464,0 милиона динара,
односно са 32.446,9 на 33.910,9 милиона динара.
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-

Посебно исказана група прихода IV Потребна средства за санацију штета од поплава,
повећава се за 1.411,4 милиона динара, односно са 6.047,1 на 7.458,5 милиона динара.
У оквиру тога,


Донације (средства предложена ИПА фонду) се смањују за 173,2 милиона
динара, од чега се смањење за 207,6 милиона динара односи на предлог Сектора
за одржавање, а повећање за 34,4 милиона динара на предлог Сектора за
инвестиције.



РРСП зајам за хитне радове за санацију штета од поплава се уводи овим
ребалансом у износу од 1.470,0 милиона динара, а односи се на хитне радове са
100% финансирањем: из средстава СБ и ЕИБ 1.008,6 милиона динара, а из
средстава ЕБРД 461,4 милиона динара.



Недостајућа средства за санацију државне и локалне путне мреже и
објеката оштећених у поплавама повећавају се за 114,6 милиона
динара, односно са 3.867,0 на 3.981,6 милиона динара. Целокупно повећање
односи се на Недостајућа средства за санацију државне путне мреже и објеката,
која се повећавају са 661,5 на 726,1 милиона динара.
Не мења се износ Недостајућих средстава за санацију локалне путне мреже као
последица поплава (3.255,5 милиона динара).

ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА РАСХОДА су следеће:

4

Детаљније у наредном тексту:




Код позиције 3. ОДРЖАВАЊЕ, укупан износ се не мења, само је извршена прерасподела код
следећих позиција:
3.1.1. Редовно одржавање

повећање

за 390,6 милиона динара

3.1.2. Периодично одржавање

смањење

за 440,6 милиона динара

3.1.3. Ургентно одржавање

повећање

за 50,0 милиона динара

Код позиције 9. Систем наплате путарине, укупан износ се не мења, само је извршена
прерасподела на следећи начин:
o

Трошкови на редовном одржавању система за наплату путарине повећавају се за 22,4
милиона динара

o

Четири позиције неће бити реализоване укупне вредности 22,4 милиона динара, за
колико се повећавају улагања на позицији редовног одржавања система за наплату
путарине.

Промене по позицијама детаљно су дате на стр. 8 Образложења.


Повећава се позиција улагања 11. Изградња, реконструкција и рехабилитација из
средстава ино-зајмова, за 1.464,0 милиона динара.
Повећање се односи на позицију 11.4. Пројекат рехабилитације путева и унапређења
безбедности саобраћаја, РРСП, од чега се:
-

радови из средстава Основног РРСП смањују за 6,0 милиона динара (са 106,4 на 100,4
милиона динара)

-

уводе хитни радови из средстава РРСП, износ 1.470,0 милиона динара.

Остале позиције расхода се не мењају.
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Према Ребалансу Програма пословања, укупно расположиви приходи у 2014. години планирани су у
износу од 32.910,9 милиона динара, а расходи који ће се финансирати у 2014. години планирани су у
износу од 33.610,9 милиона динара. Разлика прихода и расхода износи 300,0 милиона динара и односи
се на следеће:
Укупан износ субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину, према Закону о буџету Републике Србије
за 2014. годину („Сл.гласник РС“ бр. 110/13) је 7.700,0 милиона динара. У овом износу садржано је 300,0
милиона динара за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и
унапређења безбедности саобраћаја. Како Ребалансом Програма пословања домаће учешће у овом
Пројекту у 2014. години није планирано (финансирање у 2014. години 100% из средстава ино-зајмова),
планирана средства субвенције за ову намену неће се искористити у 2014. години.

Посебно исказана позиција расхода 12. Потребна улагања на санацији штета од поплава
повећава се за 1.411,4 милиона динара, односно са 6.047,1 на 7.458,5 милиона динара,
сходно повећању на приходној страни.

Следи детаљније образложење измена по позицијама улагања.

3. ОДРЖАВАЊЕ
(у милионима динара)
Ред.
бр.

3.

Опис

Одржавање

План
2014.

15.873,8

Ребаланс
2014.

15.873,8

Укупан износ ове позиције се не мења, само је извршена прерасподела улагања.
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

Разлика

/
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Детаљан приказ по позицијама Одржавања, даје се у наредној табели.

7

8
9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ
(у милионима динара)
Ред.
бр.

9.

Опис

Систем наплате путарине

План
2014.

820,0

Ребаланс
2014.

820,0

Разлика

/

Укупан износ ове позиције се не мења, само је извршена прерасподела улагања, на следећи начин:


Повећава се позиција Редовно одржавање система за наплату путарине за 22,4 милиона динара
(са 161,0 на 183,4 милиона динара), у оквиру позиције 9.2.1. Трошкови одржавања опреме



Не планирају се следеће позиције:
o

Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва,
заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама (претходни износ 3,4 милиона
динара), такође у оквиру позиције 9.2.1. Трошкови одржавања опреме

o

Вакум цеви за транспорт новца на физички раздвојеним наплатним станицама Нови Сад
југ (претходни износ 3,0 милиона динара), у оквиру позиције 9.4.1. Опрема

o

Израда надстрешница на наплатној станици Стара Пазова за 2 нова канала (претходни
износ 8,0 милиона динара), у оквиру позиције 9.5.3. Објекти наплате путарине

o

Радови на изградњи мокрих чворова и бушење бунара на наплатним станицама Дољевац
село, Брестовац и Прешево (претходни износ 8,0 милиона динара), такође у оквиру
позиције 9.5.3. Објекти наплате путарине.

Укупно смањење за ове 4 позиције износи 22,4 милиона динара, тако да се укупан износ за
позицију 9. Систем наплате путарине не мења.

У наредној табели даје се упоредни приказ Плана, Ребаланса и Разлике, код основних група позиције 9.
Систем наплате путарине. Посебно су дате позиције код којих има промена у Ребалансу у односу на
План.

9
11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА
(у милионима динара)
Ред.
бр.

11.

План
2014.

Опис

Изградња, реконструкција и рехабилитација
из средстава ино-зајмова

6.186,9

Ребаланс
2014.

Разлика

7.650,9

1.464,0

Ова позиција улагања је повећана за 1.464,0 милиона динара.
Целокупно повећање односи се на позицију 11.4. Пројекат рехабилитације путева и унапређења
безбедности саобраћаја, РРСП, и то:
-

уводе се хитни радови из средстава РРСП, износ 1.470,0 милиона динара (за појачано
одржавање и санацију локалних оштећења пута, као последица поплава)

-

радови из средстава Основног РРСП се смањују за 6,0 милиона динара.

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели:
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12. ПОТРЕБНА УЛАГАЊА НА САНАЦИЈИ ШТЕТА ОД ПОПЛАВА
(у милионима динара)
Ред.
бр.

Опис

План
2014.

12.

Потребна улагања на санацији штета од поплава

6.047,1

Ребаланс
2014.

Разлика

7.458,5

1.411,4

Ова позиција улагања је повећана за 1.411,4 милиона динара.
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

***
У Ребалансу Програма пословања за 2014. годину извршене су и следеће измене:


Због промена код позиција улагања, мењају се следеће табеле (обрасци за квартално
извештавање):


Јавне набавке (Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и
услуга за обављање делатности)



Готовински еквиваленти и готовина



Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној
активи и пасиви јавног предузећа



Промене су и код биланса (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине)



Сходно Одлуци о изменама и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног
пута, његовог дела и путног објекта (путарина), на коју је Влада дала сагласност
(„Сл.гласник РС“ бр.78/14), у поглављу 11. Цене извршена је допуна текста који се односи
на путарину (нова категорија возила IA, у коју су издвојена моторна возила са
карактеристикама мотоцикла, моторног троцикла и четвороцикла, са ценом путарине дупло
мањом од дотадашње).

У наставку се даје упоредни приказ средстава и улагања у усвојеном Програму за 2014.
годину („Сл.гласник РС“ бр. 56/14 и 78/14) и предложеним Изменама и допунама Програма
за 2014. годину.
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА
У УСВОЈЕНОМ ПРОГРАМУ ЗА 2014. годину
И ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗА 2014. годину
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ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

