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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"   

 

  

Пословно име:  Јавно предузеће "Путеви Србије"  

Скраћено пословно име:  ЈП "Путеви Србије"  

Оснивач:  Република Србија  

Генерални директор:  Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности 

Делатност:                                                                                                                                                                                                                                                       управљање државним путевима  

Шифра делатности:  4211  Изградња путева и аутопутева   

Матични број:  20132248  

ПИБ:  104260456  

Седиште:  Београд, Булевар краља Александра бр.282  

Телефон:  011/30-40-700 

Факс:  011/30-40-614  

Интернет презентација:  www.putevi-srbije.rs   

E-mail:  office@putevi-srbije.rs  

                          

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), који је ступио 

на снагу 1. јануара  2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима 

обавља јавно предузеће које оснива Влада.  

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним 

путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).  

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по 

решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.  

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је 

Републичка дирекција за путеве.  

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног 

директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. 

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9756/2011  од 27.12.2011. године  за вршиоца дужности 

генералног директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. 

Решењима Владе Републике Србије бр. 119-5193/2008-1 од 27.11.2008. године и бр. 119-5593/2008-

1 од 11.12.2008. године, именован је Управни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник мр 

Зоран Лилић, дипл.инж.технологије. 

Управни одбор ЈП „Путеви Србије“ врши своју функцију до именовања председника и чланова 

Надзорног одбора, према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/12).  
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1.  У В О Д  

Према Закону о јавним путевима, путеви као добра у општој употреби државна су својина.  

Мрежом државних путева I и II реда  управља ЈП "Путеви Србије". Путна мрежа чини 

једну од највећих капиталних вредности у Србији.  

Друмски саобраћај представља основни вид превоза код нас - данас се путевима превезе око 90% 

путника и 80% терета.  

Путним правцима преко наше земље омогућено је успостављање најкраћих и најефикаснијих веза 

Западне и Централне са Јужном и Југоисточном Европом. Такав положај пружа нашој земљи 

изузетне погодности кроз фактор најкраћих растојања, што је компаративна предност у односу на 

суседне земље.  

Програмом пословања за 2013. годину планирана су улагања на одржавању, рехабилитацији и 

реконструкцији постојеће мреже путева, изградњи нових путних праваца, као и остали видови 

улагања, у циљу очувања и развоја путне мреже, примене нових технологија, побољшања 

контроле квалитета, безбедности саобраћаја, очување животне средине, као и праћење саобраћаја 

на целој путној мрежи, одводњавање, бројање саобраћаја итд.   

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито: 

планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле добити 

јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа; елементе за 

целовито сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и запошљавања у том предузећу, 

односно зависном друштву капитала, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста 

зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за годину за коју се Програм доноси; критеријуме за 

коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и 

критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора".  

(извод из члана 50. Закона о јавним предузећима)  

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2013. годину је у складу са: 

- Стратегијом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодаларног 

транспорта у Републици Србији 2008 - 2015. године  

- Генералним  Мастер планом саобраћаја у Србији.   

ИСТОРИЈАТ  

трансформација система управљања у области путева 

у претходне три деценије  

 

Трансформација је заснована на Закону о путевима.  

- Републичка СИЗ за путеве (за Србију ван САП) и два покрајинска СИЗ-а (за 

Војводину и Косово)  

o Основани су децембра 1977, а престали са радом 31. децембра 1989.  

o Конституисани су на основу Закона о путевима.  
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- Друштвени фонд за магистралне и регионалне путеве (за Србију ван САП) и два 

покрајинска фонда (за Војводину и Косово)  

o Почели су са радом 1. јануара 1990, а престали 31. децембра 1991.  

o Конституисани су на основу Закона о путевима ("Сл.гласник РС" бр.45/89).  

- Дирекција за путеве у саставу Министарства саобраћаја и веза  

o Почела је са радом 1. јануара 1992, а престала 25. новембра 1998.  

o Конституисана је на основу Закона о путевима ("Сл.гласник РС" бр.46/91).  

o У њеној надлежности су М и Р путеви на територији целе Републике.  

- Републичка дирекција за путеве, као посебна републичка организација 

o Почела је са радом 26. новембра 1998, а престала 22. фебруара 2006.  

o Конституисана је на основу Закона о изменама и допунама Закона о путевима 

("Сл.гласник РС" бр.42/98).  

- ЈП "Путеви Србије", као јавно предузеће  

o Почело је са радом 23. фебруара 2006. године.  

o Преузело је права, обавезе, средства, запослене, документацију и предмете у 

вршењу јавних овлашћења Републичке дирекције за путеве.  

o Конституисано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 

123/07, 101/11 и 93/12).  

 

ПРАВНИ ОСНОВ  

за доношење Програма пословања  

- Закон о јавним предузећима (члан 50.)  ("Сл.гласник РС", бр.119/12)  

- Закон о јавним путевима (члан 9.)  ("Сл.гласник РС", бр.101/05, 123/07, 101/11 и 

93/12)  

Процедура:  

 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 

бр.119/2012) а у вези са чланом 66. став 2. Закона о јавним предузећима, Управни одбор 

наставља да обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именовања 

председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом. Значи да Управни 

одбор доноси Програм пословања.  

 Програм се доставља ресорном министарству (Министарство саобраћаја)  
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2.  ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  

 

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ  

Дати су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП "Путеви Србије".  

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:  

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде 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, одржавања 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.  

Претежна делатност је изградња саобраћајница.  

ЈП може да обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.  

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.  

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и 

да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.  
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2.2. МРЕЖА ПУТЕВА  

 

Дана 23.02.2012. године Влада Србије донела је Уредбу о категоризацији државних путева 

(„Сл. гласник РС“ бр.14/12). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни 

путеви  II реда на територији Републике Србије. 

 

Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IА реда и државни путеви IБ реда. 

 
Државни путеви IA реда су: 

 
Број 

пута 

ОПИС 

1. државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд – Ниш – 
државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево) 

2. Београд – Љиг – Прељина (веза са државним путем број 4) 

3. државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) – Београд – Панчево – Вршац – 
државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин) 

4. државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман) – Ужице – Чачак – 
Краљево – Крушевац – Појате (веза са државним путем број 1) 

5. Ниш (веза са државним путем број 1) – Пирот – Димитровград – државна граница са 
Бугарском (гранични прелаз Градина) 

6. Ужице (веза са државним путем број 4) – граница са Црном Гором (контролно безбедносни 
пункт Гостун) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

Државни путеви IБ реда су: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Број 

пута 
ОПИС 

11. Хоргош – Чока – Кикинда – Зрењанин – Крњача 

12. Келебија – Суботица – Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад 

13. Нови Сад – Рума – Шабац – Ваљево – Пожега – Ивањица – Сјеница 

14. 

државна граница са Румунијом (гранични прелази Ђердап и Ђердап II) – Неготин – Зајечар – 

Књажевац – Ниш – Прокупље – Куршумлија – Рударе – административна линија са Аутономном 
покрајином Косово и Метохија (контролно безбедносни пункт Мердаре) 

15. 
Баточина – Крагујевац – Краљево – Рашка – Нови Пазар – Рибарићи – граница са Црном Гором 

(контролно безбедносни пункт Шпиљани) 

16. Мали Пожаревац – Младеновац – Крагујевац  

17. Кладово – Клокочевац 

18.  Крушевац – Блаце – Белољин 

19.  
Апатин – Сомбор – Кула – Врбас – Бечеј – Башаид – Нова Црња – државна граница са Румунијом 

(гранични прелаз Српска Црња) 

20. Нови Сад – Зрењанин – Сечањ – Пландиште – Вршац 

21. Остружница – Обреновац – Шабац – Лозница – државна граница са Босном и Херцеговином 
(гранични прелаз Мали Зворник – Нови мост) 

22. Панчево – Ковин – Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском  

(гранични прелаз Мокрање) 

23. Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац (веза са 
државним путем број 16) 

24. Параћин – Бољевац – Зајечар – државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука) 

25. Бор – Зајечар (– Нови пут) 

26. државна граница са Црном Гором (контролно безбедносни пункт Јабука) – Пријепоље – Сјеница – 

Нови Пазар 

27. административна линија са Аутономном покрајином Косово и Метохија (контролно безбедносни 
пункт Спонце) – Лебане – Лесковац – Власотинце – Бабушница – Пирот 

28. државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) – Бездан – Сомбор 

29. Кузмин – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача) 

30. државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) – Бездан 

31. државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) – Српски Милетић 

32. Рашка – административна линија са Аутономном покрајином Косово и Метохија (контролно 

безбедносни пункт Рудница) 

33. Рибарићи – административна линија са Аутономном покрајином Косово и Метохија (контролно 

безбедносни пункт Табалије) 

34. Бујановац – административна линија са Аутономном покрајином Косово и Метохија (контролно 
безбедносни пункт Кончуљ) 

35. Прешево (веза са државним путем број 1) – административна линија са Аутономном покрајином 
Косово и Метохија (контролно безбедносни пункт Депце) 

36. Ивањица – веза са државним путем број 15 (Ушће) 
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Државни путеви II реда су:  

Број 

пута 

ОПИС 

100.  државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала) – Нови Кнежевац – Мокрин – 
Кикинда – Војвода Степа 

101.  Кањижа – Сента – Ада – Бечеј – Темерин – Нови Сад (Темеринска петља) 

102.  петља Хоргош – Суботица – Бачка Топола – Србобран – Нови Сад – Инђија – Стара 
Пазова – Београд (улаз) 

103.  Бајмок – Бачка Топола – Сента – Чока – Црна Бара 

104.  Нови Бечеј – Кикинда – државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково) 

105.  Бачка Топола – Кула – Силбаш – Бачка Паланка 

106.  Оџаци – Кула 

107.  Бач – Силбаш – Бачки Петровац – Руменка – Нови Сад 

108.  Нова Црња (веза са државним путем број 19) – Банатско Карађорђево – Житиште – 

Зрењанин 

109.  Житиште – Бегејци – Српски Итебеј – државна граница са Румунијом (гранични прелаз 
Међа) 

110.  Каћ – Шајкаш – Перлез – Ковачица – Сечањ – државна граница са Румунијом 

(гранични прелаз Јаша Томић) 

111.  Ечка – Ковачица – Панчево 

112.  Уљма – Стража – Бела Црква – државна граница са Румунијом (гранични прелаз 

Калуђерово) 

113.  Ковин – Врачев Гај – Бела Црква 

114.  Вршац – Стража 

115.  државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) – Шид – Адашевци – Јамена 

116.  државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) – Свилош – Беочин – 

Раковац – Нови Сад 

117.  државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) – Шид – Сремска Митровица – 
Рума – Пећинци – Бечмен – Сурчин 

118.  државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) – Ердевик – Кузмин 

119.  Рума – Путинци – Голубинци – Стара Пазова 

120.  Бачка Топола – Бечеј 

121.  Нови Бечеј – Меленци 

122.  Кљајићево – Бачки Соколовац 

123.  Алибунар – Пландиште 

124.  Путинци – Инђија – Сланкамен 

125.  Свилош – Сремска Митровица – Богатић – државна граница са Босном и Херцеговином 

(гранични прелаз Бадовинци) 

126.  Мајур – Богатић 

127.  Београд – Гроцка – Смедерево 

128.  Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Поречки Мост 

129.  Барајево – Космај – Младеновац – Селевац – Смедеревска Паланка – Велика Плана – 

Петровац – Жагубица – Бор 

130.  Пожаревац – Александровац – Свилајнац – Деспотовац – Ћуприја 

131.  Деспотовац – Крепољин 

132.  Мала Крсна – Марковац – Ћуприја – Ражањ – Делиград – Алексинац – Ниш – Дољевац 
– Лесковац – Предејане – Владичин Хан – Врање – Прешево 

133.  Вукања – Алексинац – Сокобања – Књажевац – Кална – Пирот 

134.  Ниш – Гаџин Хан – Боњинце 

135.  Гаџин Хан – Брестовац 

136.  Владичин Хан – Сурдулица – Власинско језеро – државна граница са Бугарском 

(гранични прелаз Стрезимировци) 

137.  Ристовац – Кленике – државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прохор 
Пчињски) 

138.  Дебрц – Уб – Словац 

139.  Рвати – Стублине – Лајковац 

140.  Шабац – Текериш – Завлака – Крупањ – Коренита 
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141.  Београд – Трешња – Раља – Ђуринци 

142.  Смедерево – Водањ – Младеновац 

143.  Ваљево – Седларе – Рогачица – Бајина Башта – Кремна 

144.  Мали Зворник – Љубовија – Рогачица 

145.  Бајина Башта – Дубци – Ужице 

146.  Кремна – Дубци 

147.  Жупањац – Боговађа – Мионица – Дивчибаре 

148.  Аранђеловац – Љиг – Мионица – Дивци 

149.  Топола – Доња Шаторња – Рудник 

150.  Топола – Рача – Марковац – Свилајнац 

151.  Бељина – Гуча – Ивањица 

152.  Бистрица – Прибој – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз 

Увац) 

153.  Нова Варош – Увац 

154.  Кратовска Стена – Лучани – Гуча – Каона – Дракчићи 

155.  Равни Гај – Кнић – Мрчајевци 

156.  Побрђе – Пазариште – Тутин 

157.  Љубић (Чачак) – Чибуковац (Краљево) 

158.  Крагујевац – Горња Сабанта – Рековац – Јасика – Крушевац 

159.  Витановац – Грабовац – Велика Дренова – Јасика 

160.  Биљановац – Јошаничка бања – Стопања – Александровац – Читлук 

161.  Јошаничка бања – Копаоник – Брзеће – Брус – Витково 

162.  Врњци – Ботурићи – Брус – Разбојна 

163.  Каоник – Крушевац 

164.  Мијатовац – Ћићевац 

165.  Делиград – Рибаре – Прокупље – Бојник – Лесковац 

166.  Прокупље – Житорађа – Дољевац – Топличко Кочане 

167.  Умка – Велика Моштаница 

168.  Лештане – Бубањ поток – Железник 

169.  Пожаревац – Костолац 

170.  Горња Сабанта – Јагодина 

171.  Рача – Церовац 

172.  Мајданпек – Бор 

173.  Бољевац – Књажевац  

174.  Бела Паланка – Пирот 

175.  Коцељева – Уб – Стублине 

176.  Крагујевац – Горњи Милановац 

177.  Сремска Митровица – Црна Бара – Прњавор 

178.  Раља – Смедеревска Паланка  

179.  Салаковац – Мало Црниће – за Рашанац – Петровац 

180.  Мајданпек – Доњи Милановац  

181.  Веза на државни пут IБ реда Власотинце – Црна трава – Босилеград – државна 

граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци) 
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2.3.   ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  

 

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 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 генералног 

директора чини 8 организационих делова Предузећа.  

Пословодство чини: генерални директор, помоћник генералног директора и седам директора 

сектора.  

Према Правилнику о изменама и допунама Правилника о организацији и 

систематизацији послова (од 01.12.2011. и 20.12.2011. године) укупан број извршилаца 

по систематизацији је 1.405 радника.  

 

Б Р О Ј   Р А Д Н И К А   

На дан 31.12.2012. године у ЈП "Путеви Србије" било је запослено 1.333 радника, од 

којих 1.203 на неодређено и 130 на одређено време.  

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 

1.  Кабинет генералног директора  27  26  

2.  Сектор за стратегију, пројектовање и развој  37  26  

3.  Сектор за инвестиције  32   30  

4.  Сектор за одржавање државних путева I и II реда  129  78  

5.  Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају  54  42  

6.  Сектор за наплату путарине  969  984  

7.  Сектор за правне, кадровске и опште послове  79  75  

8.  Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове  78  72  

 У к у п н о :  1.405  1.333  

Највише радника запослено је на радном месту инкасант - 50% укупног броја запослених. 

Просечан радни стаж запослених у ЈП „Путеви Србије“ износи 17 година.  

У Сектору за наплату путарине запослeно је 74% укупног броја радника, у Кабинету 

генералног директора 2% и  у осталим секторима 24%.  
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СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2012. године  

 

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:  

 стручна спрема  

 радни стаж  

 године живота  

 пол.  

 

Стручна спрема  

Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (65%), следи ВСС са 20%, 

ВС са 10%, КВ радници са 3%, док учешће од 1% имају ВКВ и ПК радници.  

 

Степен стручне спреме 
Број 

радника  %  

Висока стручна спрема (ВСС)   258  20% 

Виша стручна спрема (ВС) 130  10% 

Високо квалификовани радници (ВКВ)   12  1%  

Средња стручна спрема (ССС)   865  65% 

Квалификовани радници (КВ)   44  3% 

Полуквалификовани радници (ПК) 18  1%  

Неквалификовани радници (НК) 6  0%  

У к у п н о :  1.333  100%  

Радни стаж  

Највише је заступљен радни стаж до 5 година (18% укупног броја радника), учешће од 

17% има радни стаж од 5 до 10 година, са 15% учествује стаж од 20 до 25 година, са 14% 

учествује стаж од 10 до 15 година, са 13% стаж од 15 до 20 година; са 12% стаж од 25 до 30 

година, са 9% стаж од 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 2%.  

 

Радни стаж  
Број  

радника  
%  

До 5 година  237  18%  

5 до 10 година 230  17%  

10 до 15 година   189  14%  

15 до 20 година  176  13%  

20 до 25 година  193  15%  

25 до 30 година 166  12%  

30 до 35 година 113  9%  

Преко 35 година        29    2%  

У к у п н о :  1.333  100%  
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Године живота  

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (29% укупног броја радника), 

следе: 30 до 40 година (27%), 50 до 60 година (26%), до 30 година (15%), а најмање учешће има 

група преко 60 година (3%).   

 

Године живота   
Број  радника  

%  

До 30 година  204  15%  

30 до 40 година  356  27%  

40 до 50 година  379  29%  

50 до 60 година  352  26%  

Преко 60 година  42  3%  

У к у п н о : 1.333  100%  

 

Пол   

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (886 или 66%), а 1/3 жене (447  или 34%).  

 

2.4.    ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА   

Програмом пословања за 2013. годину планира се запошљавање 14 нових радника. Како се због 

повећања обима и захтева на  пословима  надзора на одржавању и рехабилитацији државних 

путева I и II реда у Сектору за одржавање државних путева, као и на пословима контроле надзора 

и управљања тунелима и саобраћаја на обилазници у Сектору за управљачко информационе 

системе у саобраћају, указала потреба за новим запошљавањем, предвиђено је и запошљавање 

нових високостручних кадрова из области грађевинске, информационе и саобраћајне струке. 

 

 „ТЕХНОЛОШКИ ВИШАК“   

У оквиру политике запошљавања у 2013. години, ЈП „Путеви Србије“ не планира „технолошки 

вишак“ запослених, сходно томе ни средства неопходна за исплату овог права. У току 2013. године 

извршиће се евентуално потребна анализа.  

 

НАДЗОРНИ ОДБОР  

Подаци о Надзорном одбору (број чланова, извод из Закона о јавним предузећима, планирана маса 

средстава за исплату у 2013. години по месецима итд.) дати су у поглављу 7. Политика 

кретања зарада.  

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ГОДИНАМА РАДА 

ПРОВЕДЕНИМ У РАДНОМ ОДНОСУ, У ДЕЦЕМБРУ 2012.  

У поглављу 2.3. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“ дата је структура запослених 

по радном стажу (године рада проведене у радном односу), у интервалима од 5 година.  
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ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ И ОТПРЕМИНЕ   

Јубиларне награде  

Планирано је да се у 2013. години исплате јубиларне награде радницима по основу непрекидног 
рада у Предузећу 10, 20 и 30 година.  

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

Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2013. 

годину заједно са порезом (12%) износе 10.369.579 динара.  

 

 

 

 

 

 

 

У 2012. години за јубиларне награде исплаћено је 8.435.898 динара.  

 

Отпремнине  

Према члану 57. Колективног уговора, Послодавац је дужан да запосленом обезбеди отпремнину 

при престанку радног односа ради коришћења права на пензију у висини три зараде коју би 

остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако 

исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене код 

Послодавца, за месец који претходи месецу у коме се врши исплата отпремнине, односно три 

просечне зараде на нивоу Републике, према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.  

Пројектована средства за исплату по основу отпремнине за 9 запослених, опредељена су у висини 

од 4.130.000 динара.  

У 2012. години за отпремнине је исплаћено 3.754.868 динара.  

 

Средства за исплату јубиларних награда и отпремнина планирана су у оквиру позиције:  

8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“  

 8.1. Стручне службе  

  8.1.1. Трошкови зарада и накнада  

   8.1.1.4. Остала лична примања запослених  
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3.  ЦИЉЕВИ И СТРАТЕГИЈА 

 

Програм пословања представља плански документ са карактером пројектованих циљева, који су 

временски димензионирани као једна пословна година.  

Постављени циљеви ће се остваривати пре свега спровођењем "Стратегије развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији, 2008-2015“, уз 

уважавање одредница дугорочног развоја датих у Просторном плану Републике Србије и 

Генералном (Мастер) плану саобраћаја за Србију.  

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ  

 

 мрежа путева  - спречавање пропадања путева, очување вредности 

мреже путева и њено побољшање  

 развој путева  - поред одржавања путева, предвиђена су улагања у 

изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду 

студија и пројеката  

- ова улагања су у складу са стратешким опредељењем 

Републике Србије у сектору друмског транспорта да се 

функционално интегрише у европску мрежу путева  

 безбедност саобраћаја  - побољшање безбедности, отклањање опасних места  

 заштита животне средине - смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на 

животну средину 

 

 

 побољшање саобраћајних 

веза  

- квалитетно и ефикасно повезивање привредних подручја, 

као и покрајина и региона унутар Републике  

- ефикасније повезивање Републике Србије са окружењем, 

пре свега са суседним земљама  

- саобраћајна и економска валоризација географског, 

међународног и саобраћајног положаја Републике Србије 

у окружењу  

- активно учешће у интегративним процесима региона 

Западног Балкана  

- укључивање у систем брзих саобраћајница европског 

значаја, намењених првенствено транзитном и 

туристичком саобраћају, пре свега на Коридору 10  

 услуге   - побољшање квалитета услуга које се пружају 

корисницима путева кроз унапређење управљања 

квалитетом и контролу квалитета   

 запосленост  - упошљавање капацитета предузећа за путеве и 

грађевинских предузећа  

- подстицање укупних привредних токова  
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 финансијски циљеви  

- смањење степена задужености  

- рационализација трошења на свим нивоима  

- сарадња са међународним финансијским институцијама  

- повећање сопствених прихода  

 институционално јачање  - побољшање капацитета за стратешко планирање и 

управљање државним путевима и имовином ЈППС  у 

складу са националним прописима и европским 

међународним стандардима  

- хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ  

- примена система управљања квалитетом  према ISO 

9001: 2008  

- побољшање информационог система  

- перманентна обука и усавршавање кадрова  

 

 

ДЕТАЉНИЈЕ ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЦИЉЕВА 

И СТРАТЕГИЈЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРЕЊЕ   

Одржавање путева  

Циљ одржавања путева у Републици Србији је да обезбеди оптимални ниво услуге уз обезбеђење 

прихватљивог нивоа безбедности учесника и минималног негативног утицаја на животну средину.  

Политика одржавања путева тежи ка очувању постојећих путева и остварењу сигурног и 

ефикасног транспорта роба и путника.  

Развој путева  

Поред одржавања путева, неопходна су улагања у изградњу, реконструкцију и рехабилитацију 

путева, као и израду студија и пројеката који су предуслов за извођење ових радова. 

Безбедност саобраћаја  

Циљ побољшања безбедности саобраћаја на путевима у Републици Србији је да се смањи број 

погинулих лица у саобраћајним незгодама до 2015. године на ниво већине европских земаља у 

2005. години.  

Заштита животне средине  

Политика заштите животне средине тежи ка смањењу доприноса путног сектора загађењу ваздуха, 

воде и земљишта, буци, глобалном отопљењу, као и смањењу ризика у транспорту опасних терета.  

Циљ је остварење инфраструктуре која је прилагођена природном и културном окружењу, на 

начин да се природни ресурси чувају, а утицаји саобраћаја имају подношљив / прихватљив утицај 

на здравље и добробит људи.  

Институционално јачање  

Институционално јачање обухвата успостављање, проверу и сертификацију система квалитета, као 

и развој структуре и капацитета за: корпоративно планирање, стратешко и оперативно планирање 

и програмирање путне инфраструктуре, управљање имовином ЈП „Путеви Србије“, информациони 

систем са базама података, управљање пројектима и др.  
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У 2012. години успостављен је систем управљања квалитетом према међународном стандарду ISO 

9001: 2008, чиме је доказана способност ЈП "Путеви Србије" да доследно обезбеђује услуге, које 

испуњавају захтеве корисника и одговарајућих прописа.  

Циљ је повећање задовољења корисника ефективном применом система, укључујући процесе 

сталног побољшавања система, као и доказивање усаглашености са захтевима корисника и 

захтевима прописа.  

Нове технологије  

Циљ увођења нових технологија је побољшање квалитета услуга корисницима путева, смањење 

друштвеног трошка и материјална уштеда, кроз смањење загушења,  повећање безбедности и 

смањење утицаја на окружење.  

Остварује се супституцијом старих, недостајућих материјала новим, рециклажом и поновном 

употребом и применом система за управљање саобраћајем: путног метеоролошког информационог 

система - RWIS код зимског одржавања, применом телематике (интелигентних транспортних 

система - ITS) и побољшањем постојећих система за управљање саобраћајем на путевима.  

 

С Т Р А Т Е Г И Ј А   

Постављени циљеви ће се остваривати кроз:  

- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда;   

- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним 
финансијским средствима;  

- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и 
омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама);   

- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза:    

 примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, 

листа неподобних понуђача за одређени временски период;  

- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима:    

 унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и 

обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу и др. 

 осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и 

опреме пута  

 примена нових - рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова  

- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају:    

 посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на 

путеве (Министарство за инфраструктуру, МУП, Агенција за безбедност 

саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у 

путном коридору или се укрштају са њим  

- Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину;   

 добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује 

емисија штетних гасова;  

 планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења 

ускладе са прописима о заштити животне средине;  
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 лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са 

околином;  

 очување културних и природних обележја која су од посебне вредности;   

 примена материјала и технологија који не деградирају животну средину,  

 постављање и одржавање система одводњавања пута,  

 оштра казнена политика за остављање отпада у путном појасу    

Побољшање безбедности саобраћаја на државним путевима  

 примена званичне методологије за дефинисање и санацију високоризичних 

деоница пута и њихова поправка,   

 провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у свим фазама пројектовања 

путева;  

 увођење управљања опасним местима на путевима кроз праћење саобраћајних 

незгода на путевима са идентификацијом, анализом и отклањањем опасних места;  

 увођење базе података о саобраћајним незгодама у оквиру ЈП са улазним 

статистичким информацијама из полицијских извештаја;  

- Побољшање заштите корисника путева (приступни путеви, објекти, рекламни панои итд.) у 

путном појасу у складу са Законом о јавним путевима;  

- Унапређење принципа јавности у раду;   

- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата; 

- Перманентну обуку и усавршавање кадрова за квалитет и специјалистичке области.   

 

Систем управљања квалитетом према ISO 9001: 2008  

ЈП "Путеви Србије" треба да обезбеди доследно извршење услуга, које испуњавају захтеве 

корисника, међународних институција и одговарајућих прописа, у погледу процеса управљања 

путевима (укључујући и систем наплате путарине).  

ЈП мора да примењује у целој организацији идентификоване процесе према редоследу и 

међусобном деловању, критеријумима и методама ефективности; осигура расположивост ресурса и 

информација неопходних за подршку извођењу и праћењу истих; прати процесе, мери и анализира 

њихове перформансе и примењује мере потребне за остваривање планираних резултата, као и 

стално побољшавање ових процеса.  

Сертификација система за управљање квалитетом, обезбеђење квалитета и контрола квалитета је 

стратешки циљ у ситуацији када је интенција ка већој оријентацији на тржишно пословање, и када 

већина фирми - извођача има сертификован систем квалитета према међународном стандарду ISO 

9001.  

У 2012. години у ЈП «Путеви Србије» успостављен је систем управљања квалитетом према 

међународном стандарду ISO 9001: 2008.  

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

16 

Контрола квалитета и лабораторијска испитивања  

У области управљања квалитетом, контрола квалитета је стална обавеза ЈП „Путеви Србије“. У 

делу лабораторијских испитивања се на бази технолошке документације, прописују потребни 

услови за испитивање и врши:   

 контрола вођења документације која прати квалитет улазних сировина и материјала  

 извештавање о извршеним контролисањима  

 верификовање примене писаних поступака за лабораторијска испитивања.  

Ради се о сталним активностима које се везују за активности инвестиција, одржавања јавних 

путева I и II реда, као и реконструкцију и рехабилитацију коловозних конструкција. Ове 

активности се обављају у међусобној сарадњи Одељења квалитета, Сектора за инвестиције и 

Сектора за одржавање јавних путева I и II реда.  Улагања у лабораторијска испитивања морају да 

прате пораст инвестиција у путну инфраструктуру.  

  

Стратешко и оперативно планирање и програмирање путне инфраструктуре  

2007. године Европска Агенција за Реконструкцију (European Agency for Reconstruction) је 

финансирала пројекат Изградња институционалних капацитета у сектору транспорта  (Institutional 

Capacity Building Project in the Transport Sector), а као резултат тог пројекта  Србија је добила 

Стратегију развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 

транспорта у Републици Србији од 2008-2015. године, коју је Влада и званично усвојила.  

Као логични наставак овог пројекта, Европска Унија је финансирала и  израду Генералног 

Мастер Плана Транспортног сектора (General Master Plan for Transport Sector), поштујући 

општи принцип интермодалности и разрађујући на нижи оперативни ниво задате приоритете 

усвојене стратегијом транспорта.  

У складу са горе наведеним  законским оквирима такође је формиран и Национални савет за 

изградњу инфраструктуре, а Влада је поставила као национални приоритетни циљ да 

Република Србија почев од 2008. у наредних 8 година (закључно са 2015. годином) у највећој мери 

заврши изградњу капиталних националних пројеката саобраћаjне инфраструктуре.  

Такође је израђен  и документ (Policy Note for the Government of Serbia - Improving the 

Management of the Road Sector in Serbia) Побољшање управљаља путним сектором у 

Србији из средстава Светске Банке (Transport Unit, Sustainable Development Department, Europe 

and Central Asia Region), августа 2008. године.  

У оквиру кредита Европске банке за обнову и развој (European Bank for Reconstruction and 

development), компоненте јачања капацитета ЈП „Путеви Србије“, урађен је 2009. године и 

Корпоративни план ЈП „Путеви Србије“ 2010-2015. године.  

У оквиру  реализације Твиниг споразума са Шведском путном администрацијом, у периоду од 

2004-2007. године унапређена област: Управљања безбедношћу саобраћаја, Управљање 

путевима и мостовима, Редовно и зимско одржавање и Заштита животне средине. Kao један од 

битних резултата овог пројекта дошло је до усвајања 3 политике ЈП „Путеви Србије“:  

 Политика одржавања државних путева  

 Политика заштите животне средине  

 Политика безбедности саобраћаја на путевима у ЈППС    

а све у складу са Белом књигом Европске Уније (WHITE PAPER –European Transport policy for 

2010: time to decide).  
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2009. године  сарадњом  Ауто-мото савеза Србије, Министарства инфраструктуре и  ЈП „Путеви 

Србије“, а финансиран средствима Светске Банке (World Bank global Road Safety Facility), а у 

складу са процедурама FIA Fundation for the Automobile and Society, завршен је извештај IRAP 

Serbia – International Road Assessment Programme -  Међународни програм оцењивања 

путева, посвећен спашавању људских живота  уз помоћ безбеднијих путева. IRAP се заснива 

на партнерству владиних и невладиних органиyација у циљу:  

1. Оцењивања пута високог ризика и развоја приступачних програма улагања у  

инфраструктуру, који доносе велику добит, уз помоћ методологије доследне на 

глобалном нивоу  

(резултат: снимљених 3.000 км државних путева и израђена мапа са оценама у виду 

звездица којима се приказује безбедност путева  за путнике у возилу, мотоциклисте, 

бициклисте и пешаке)  

2. Обезбеђивање обуке, технологије и подршке којима ће се изградити национални, 

регионални и локални капацитети  

(резултат: урађена база података о инвентару путева)  

3. Праћења учинка у погледу безбедности саобраћаја на путевима како би агенције за 

финансирање могле да оцене користи из својих улагања  

(резултат: процена броја погинулих и тешко повређених на сваком од снимљених 

путева и препоручени програм економски оправданих контра-мера за дату мрежу који 

разматрају локални субјекти и финансијске инстутуције. Дате су 3 опције за програм 

контра- мера, на 3 нивоа улагања.   

Сваки од ових програма за Србију представља прилику да значајније побољша своју статистику 

која се односи на безбедност саобраћаја на путевима (број погинулих, повређених у 

саобраћајним несраћама). 

На основу свих горе наведених  хијерархијских докумената ЈП „Путеви Србије“ врши одабир 

кључних пројеката за финансирање, улагањем у инжињерска решења која подижу ниво услуге 

корисника путева и спашавају животе, а путеве чине безбеднијима.  

Ова активност се пре свега односи на реализацију Стратегије развоја транспорта у 

Републици Србији у периоду 2008-2015. године, односно Националног плана путне 

инфраструктуре, од чега су за ЈП „Путеви Србије“ најважнији следеће:  

 завршетак и стављање у пуну функцију путне инфраструктуре на међународном путном 

правцу Коридор 10, Обилазнице Београда (етапа Орловача - Бубањ поток) и других 

обилазница око већих градова  

 даља разрада пројекта изградње аутопута Појате – Прељина и наставка пута преко Чачка, 

Краљева и Ужица ка Босни и Херцеговини (РС)  

 наставак планирања и изградње аутопута од Београда према Чачку, етапе тзв. „Коридора 

11“ који је од стране Србије предложен као део мреже европских коридора (Темишвар – 

Београд – Јужни Јадран - Италија) и  

 наставак планирања обнове и рехабилитације државних путева са становишта безбедности 

саобраћаја, применом програма IRAP Србија (израда техничке документације и примена 

инжењерских решења за прву етапу изградње кружних раскрсница, проширења банкина, 

изградњу путних прелаза са сигнализацијом, трака за претицање, и побољшање возне 

површине).  
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ЈП „Путеви Србије“ ће уважавати одреднице Просторног плана Србије и  Генералног 

(Мастер) плана саобраћаја и користити смернице из Стратешке студије са предлогом 

Средњерочног плана и програма изградње и реконструкције, одржавања и заштите 

државних путева, 2010-2015. године.  

Примена „Приручника за анализу трошкова и користи за Србију“ (Cost Benefit Analysis 

Manual for Serbia) биће обавезна за све обрађиваче претходних студија оправданости и студија 

оправданости путних пројеката за потребе ЈП “Путеви Србије“.  

Путна мрежа ће се максимално уклапати у мултимодалну транспортну мрежу Србије, 

трансевропске мреже TEN и TEM и тзв. „Основну мрежу“ SEETO.   

Приступиће се изради пројекта Развоја и примене система за управљање имовином ЈП „Путеви 

Србије“ (RAMS), на основу новог Закона о планирању и изградњи, извршене процене вредности 

основних средстава ЈП „Путеви Србије“ и коришћењем нове базе података о путевима. 

Иницираће се израда стратешког оквира и смерница  за примену PPP модела за финансирање 

путне инфраструктуре и за оптимизацију накнаде за коришћење аутопутева (путарине).   

 

Безбедност саобраћаја  

У ЈП "Путеви Србије" посебна пажња ће се посвећивати унапређењу безбедности саобраћаја 

на путевима.  

Укупни средњорочни циљ утврђен Политиком безбедности саобраћаја у ЈП "Путеви Србије" је да се 

смањи број погинулих лица у саобраћајним незгодама до 2015. године у Србији на ниво већине 

европских земаља у 2005. години (приближно за 1/3). Овај циљ је веома амбициозан и његово 

остварење зависи од успешности законодавства и мултисекторске сарадње. Последица ове визије 

за ЈП "Путеви Србије" ће бити повећана одговорност за фактор "пут" у креирању безбедног 

система друмског саобраћаја.  

Стање безбедности саобраћаја у Србији има тенденцију побољшања. У последњих 8 година, број 

погинулих лица на јавним путевима је варирао од 850 до 950 погинулих, док је 2010. године по 

усвајању новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима, значајно смањен на 656 погинулих.  

Према Закону о безбедности саобраћаја на путевима из 2009. године, дефинише се неколико нових 

обавеза за ЈП "Путеви Србије":  

- Стратешка компаративна анализа утицаја новог, односно реконструисаног пута на 

безбедност саобраћаја на путној мрежи,  

- Ревизија безбедности саобраћаја и провера безбедности саобраћаја на путу,  

- Праћење стања безбедности саобраћаја и анализа високо ризичних деоница. Праћење стања 

безбедности саобраћаја обухвата: Управљање црним тачкама, Мапирање ризика итд,  

- Анализа доприноса пута саобраћајној незгоди са погинулим лицима, 

- Услови које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 

елементи пута.  

Поред ЈП „Путеви Србије“, главни актери у спровођењу овог програма су Министарство за 

инфраструктуру, Министарство унутрашњих послова, саобраћајни факултети и институти.  
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Заштита животне средине  

У Републици Србији су законима који се односе на  заштиту животне средине  јасно дефинисана 

правила и процедуре које се морају поштовати од стране свих правних и физичких лица која 

својим деловањем врше негативне утицаје на животну средину.  

У складу са тим, ЈП „Путеви Србије“ је препознало своје обавезе и својим деловањем у процесу 

планирања, пројектовања, извођења и експлоатације путева покушава да обезбеди квалитетну 

путну инфраструктуру уз поштовање свих захтева заштите животне средине.  

Програм заштите животне средине у путном сектору  мора да укључи одговорности за постизање 

еколошких циљева за сваку одговарајућу функцију на сваком од нивоа у ЈП „Путеви Србије“. Новим 

законима који се односе на заштиту животне средине јасно је дефинисана одговорност носиоца 

пројекта у свим фазама планирања, пројектовања и извођења радова. Утицај пута на животну 

средину је огроман и сагледава се са становишта загађења воде, ваздуха и земљишта, штетног 

деловања буке на људско здравље, утицаја на заштићена подручја.  

У 2013. години акценат ће бити на решавању проблема буке у смислу закључака  „Студије 

изводљивости техничких мера смањења штетног утицаја буке од друмског саобраћаја“. На основу 

ове Студије, приступиће се изради стратешких карата буке и акционих планова заштите од буке на 

државним путевима. 

Основне ставке програма су:  

- планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе 

са прописима о заштити животне средине  

- управљање студијама о процени утицаја на животну средину пројеката путева (три фазе 

процене утицаја, процена утицаја затеченог стања на основу пројекта изведеног објекта и 

др.)  

- вредновање путних пројеката са становишта поштовања Закона и правилника о стратешкој 

процени утицаја на животну средину  

- очување културних и природних обележја која су од посебне вредности (заштићена 

подручја)  

- смањење штетног утицаја изградње, одржавања и експлоатације путева на животну 

средину израдом смерница (упутстава) за пројектанте и правила (планова, техничких 

упутстава) за извођаче  

- спровођење Плана управљања заштитом животне средине код извођења радова на 

државним путевима 

- праћење (мониторинг) реализације радова и стања животне средине  

- ревизија вештина и знања запосленог особља у ЈП „Путеви Србије“.  

Потребна улагања у имплементацију програма заштите животне средине се процењују на 1,5% од 

буџета годишње.  

 

Нове технологије  

 

На основу "Програма развоја и примене интелигентних транспортних система на путевима 

Републике Србије", предвиђа се увођење неколико апликација ИТС на државним путевима првог и 

другог реда у Србији. Пре свих ће се формирати Центар за мониторинг и управљање саобраћајем 

на државним путевима Србије првог и другог реда.  
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Реализоваће се следеће апликације ИТС: 

1. Путни метеролошки информациони систем (ПМИС) као систем метео станица помоћу којих 

ће заживети зимско одржавањe путева и наплате одржавања према нивоу учињене услуге. 

Овај систем ће се ослонити на пилот пројекат 6 метео станица у Колубарском и 

Мачванском региону. Сектор за управљачко информационе системе ће завршити термално 

мапирање државних путева I и II реда. ЈП „Путеви Србије“ ће поставити све потребне 

метео станице у циљу зимског одржавања путева и генерисати уговоре зимског одржавања 

према квалитету пружене услуге. У Центру за мониторинг и управљање саобраћајем ова 

функционална целина ће бити приоритет. 

2. Апликација ИТС коју ће чинити систем снимања осовинског оптерећења возила у покрету, 

у реалном времену, је систем који ће покрити путну мрежу којом управља ЈП „Путеви 

Србије“. Овај систем је јако битан, јер осовинско оптерећење директно утиче на 

пропадање путева и сходно томе директно утиче на трошкове одржавања путева.  

3. Наставиће се даље ширење система опсервације саобраћаја, не само кроз повећавање 

броја места на којима ће се постављати индуктивни бројачи, већ кроз софистициране 

системе праћења брзина на деоницама у реалном времену, опсервације саобраћаја путем 

система са ласерским мерачима саобраћаја и видео детекције. Са овим системима ЈП 

„Путеви Србије“ ће омогућити да се добију релевантни подаци о саобраћају  (брзина, 

проток, препознавање регистарских таблица возила, безбедност, загушења, ситуације 

изазване саобраћајним незгодама, ванредне околности, ...) а сви су они значајни за процес 

доношења одлука о инвестицијама, пројектима, студијама.  

Ова целина предвиђа значајно проширивање како постојећих бројача саобраћаја који су 

уведени у употребу 2010. године, тако и употребу других система опсервације саобраћаја, 

нарочито управљањем брзинама на деоницама као случајне променљиве кроз системе за 

аутоматско препознавање регистарских таблица. Ове случајне величине су улазне за 

контролу саобраћаја у реалном времену и директно су подршка активностима Управе 

саобраћајне полиције.  

Примена различитих система опсервације саобраћаја биће реализована како на 

аутопутевима тако и на државним путевима I и II реда кроз реализацију ПМИС-а.  

4. Централизација система наплате путарине ће повезати све наплатне станице у један 

центар. Овим ће се извршити значајне уштеде у трошковима који се генеришу кроз 

скупљање података, месечну обраду података, све додатне радове који садашњи систем 

ствара услед тога што није централизован. Са централизацијом наплате путарине 

омогућиће се реализација нових технологија за све видове електронске наплате путарине. 

Такође ће видео надзору бити омогућено да се реализује удаљено и у реалном времену.  

5. Употреба обновљивих извора енергије на наплатним станицама омогућиће да се смање 

трошкови струје, нова решења јавне расвете ће десетковати садашњу потрошњу, а велике 

батерије ће заменити агрегате, стабилизовати напон на целој потрошачкој мрежи наплатне 

станице и решити питање реактивне енергије која сада постоји. Исто решење ће се 

применити и на тунелима обилазнице око Београда. 

6. Систем комуникација: Комуникационе везе за пренос података до и од управљачког центра 

(оптички каблови дуж постојећих путних праваца) укључујући активну и пасивну 

периферну опрему, систем надзора над овим комуникационим системом кроз услуге трећег 

лица уградња СОС телефона на главним аутопутским правцима).  

7. Систем управљања саобраћајем на аутопутевима путем саобраћајне сигнализације 

променљивог садржаја у реалном времену. Намена му је: управљање брзинама (у оквиру 

система управљања инцидентним ситуацијама и загушењима и контроле приступа), 

управљање коришћењем саобраћајних трака, давање информација корисницима система и 

вођење корисника по мрежи. 
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4.  ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ 

Финансијски план ЈП "Путеви Србије" за 2013. годину пројектован је на бази следећих параметара:  

1) Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта 

у Републици Србији од 2008. до 2015. године  

2) Генерални  Мастер план саобраћаја у Србији  

3) Макроекономска политика  

4) Законска регулатива  

5) Циљеви у 2013. години и реалне финансијске могућности  

 

1) Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транпсорта у Републици Србији од 2008. до 2015. 

године  

Овом стратегијом, коју је донела Влада Србије 27.12.2007. године („Сл.гласник РС“ бр.4/08), 

утврђује се стање у свим областима транспорта, успоставља концепт развоја инфраструктуре и 

транспорта, дефинишу циљеви развоја транспортног система и акциони план за њихову 

реализацију, имајући у виду потребу за одрживим развојем транспорта у Републици Србији. 

Смернице за такав развој базиране су на принципима безбедности, интермодалности, примене 

савремених технологија, комплементарног коришћења свих видова саобраћаја и рационалног 

коришћења расположивих капацитета и ресурса у држави.  

Основни циљеви Стратегије су:  

- Транспортна мрежа Републике Србије интегрисана у Трансевропску транспортну мрежу  

- Ефикасно коришћење компаративних предности сваког вида саобраћаја  

- Повећање квалитета услуга транспортног система  

- Повећање нивоа безбедности и сигурности транспортног система  

- Јачање транспортног тржишта и његова постепена дерегулација  

- Смањење негативног утицаја транспорта на животну средину у складу са принципима 

одрживог развоја  

- Успостављање стабилног финансирања развоја транспортног система.  

 

2) Генерални Мастер план саобраћаја у Србији   

 

Генерални Мастер план саобраћаја у Србији до 2027. године усвојен је од стране Националног 

савета за инфраструктуру 18. јуна 2010. године.  

Мастер план даје основне смернице развоја саобраћаја у наредних 15-17 година. 

Циљ мастер плана је да допринесе проширеним, побољшаним и безбеднијим транспортним 

мрежама које ће привући инвестиције у сиромашније регионе, побољшати квалитет живота 

грађана и унапредити привредне односе са земљама у окружењу.  
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Једна од функција Генералног мастер плана је превазилажење тренутног недостатка координације 

између различитих видова транспорта.  

Мастер план је дугорочна основа и за све будуће пројекте који ће се финансирати из 

претприступних и приступних европских фондова и других извора финансирања.  

Генерални мастер план саобраћаја у Србији из октобра 2009. године идентификује 13 

приоритетних пројеката у путној инфраструктури, приказаних у табели 2.25. Ранг пројеката 

извршен је на основу односа користи и трошкова, узимајући у обзир очекивани обим саобраћаја. 

 

3)  Макроекономска политика (макроекономски оквир за период 2013-2015.)  

Основни макроекономски индикатори за Републику Србију пројектовани су од стране Министарства 

финансија, у Фискалној стратегији за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, коју је 

усвојила Влада Србије на седници одржаној 28. новембра 2012. године.  

За 2013. индикатори су следећи:  

- БДП (текуће цене)            3.679.015,6 милиона динара  

- реалан раст БДП, стопа раста         2,0%   

- потрошачке цене, крај периода       5,5%  

Наведени индикатори представљају у основи пројекцију кретања привредних активности, и као 

такви непосредно креирају привредни и тржишни амбијент у 2013. години.   

 

 4)  Законска регулатива  

- Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр. 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12)  

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/12)  

- Фискална стратегија за 2013.  годину, са пројекцијама за 2014. и 2015. годину  

- Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл.гласник РС" бр.114/12)  

- Предлог Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину  

- Закон о безбедности сабраћаја на путевима  ("Сл.гласник РС" бр.41/09, 53/10 и 101/11)  

 

5)   Циљеви у 2013. години и реалне финансијске могућности  

- Основни циљ је да се побољша постојеће стање мреже путева, односно отклоне последице 

дугогодишњег недовољног улагања у путеве  

- Повећање сопствених прихода, пре свега кроз ефикаснију наплату посебне накнаде за 

коришћење аутопута, накнаде за комерцијалне објекте и коришћење путног земљишта   

- Реализација уговора са међународним финансијским институцијама  

- Реализација планираног повлачења средстава ино-кредита у 2013. години  

- Отплата ануитета по кредитима, по доспелим амортизационим плановима  

- Наставак реализације започетих радова  

- Усклађеност укупних улагања са планираним средствима  

- Изналажење додатних извора финансирања за реализацију постављених циљева.    
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5.  ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

24 

 
 
 
 
 
 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

25 

 
 

 
 
 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

26 

 

 
 

 
 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

27 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ 
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 

Наведене обавезе налазе се у члану 3, Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних 

обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви 

Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, потребно је планирати средства у буџету 

Републике Србије за 2013. годину, на апропријацији Министарства финансија и привреде, ради 

покрића евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

28 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

29 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

30 

 
 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

31 

 
 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

32 

 
 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

 

33 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И  РАСХОДА  
 

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ  

 

I   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

   23.627,8 милиона динара  

 

1.  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ У 2013. ГОДИНИ   

         5.300,0 милиона динара  

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), 

поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16, тачка 2) буџет Републике Србије.  

Законом о изменама Закона о јавним путевима (“Сл.гласник РС“ бр.101/11) измењен је члан 16, 

тако да су приходи по основу акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса, у целини постали 

приход буџета Републике Србије. Средства намењена ЈП „Путеви Србије“, опредељују се годишњим 

законом о буџету Републике Србије.  

Програм о распореду и коришћењу средстава за субвенције 

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Сл.гласник РС“ бр.114/12 чланом 7. 

опредељено је да се средства у износу од 20.321.700.000 динара усмере преко Раздела 20 – 

Министарство саобраћаја, функција 450 Транспорт, економска класификација 451 – Субвенције 

јавним нефинансијским предузећима и организацијама.  

Део средстава апропријације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама у износу од 5.400.000.000 динара намењен је за Јавно предузеће „Путеви Србије“.  

Према Предлогу Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, 

чланом 7. опредељено је:  

- Да се средства у износу од 18.896.249.000 динара усмере преко раздела 20 – Министарство 

саобраћаја, функција 450 – Транспорт, економска класификација 451 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама. Део средстава апропријације 451 – 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 

5.300.000.000 динара намењен је за Јавно предузеће „Путеви Србије“.  

 

I  Намена средстава за субвенције ЈП „Путеви Србије“  

Средства апропријације 451 у висини од 5.300,0 милиона динара користиће се у складу са овим 

програмом. Горе поменута средства одобравају се решењем Министарства саобраћаја а на основу 

захтева корисника са планом коришћења сваке транше понаособ. Средства ће бити искоришћена 

на следећи начин:  

(у милионима динара)  

1. Репрограм (дуг путарима из претходних година)  1.640,0  

2. Завршетак радова Левосоје – Прешево  253,0  

3.  Враћање кредита (докапитализација Коридора 10 тј. Коридори Србије; 
Raiffeisen Bank, Војвођанска банка  

1.801,0  

4.  Враћање кредита (Фонд за развој Републике Србије и Панонска банка)  379,0  
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5.  Санација мостова, клизишта и косина насипа и усека, одржавање као и 
одрони на путевима  

(пројектовање + извођење)  

1.227,0  

 Укупно:  5.300,0  

 

 

II  Динамика коришћења средстава за субвенције ЈП «Путеви Србије»  

Опредељени износ средстава користиће се по следећој динамици, и то:  

(у милионима динара)  

Месец Износ субвенције 

Јануар  820,0  

Фебруар  376,0  

Март  376,0  

Април  376,0  

Мај  376,0  

Јун  376,0  

Јули  820,0  

Август  356,0  

Септембар  356,0  

Октобар  356,0  

Новембар  356,0  

Децембар  356,0  

 Укупно:  5.300,0 

* * *  

Иначе, акциза као претходни извор финансирања путева уведена је Законом о јавним путевима 

(„Сл.гласник РС“ бр.101/05) и постојала је од 2006. године, као Накнада за одржавање државног 

пута у висини од 10,0% од акцизе на деривате нафте.  

Законом о измени Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.123/07), накнада за одржавање 

државног пута утврђена је у висини од: 

- 15,0% од акцизе на деривате нафте и течног нафтног гаса у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2008. године, 

- а у периоду од 1. јануара 2009. године у висини од 20,0%.  

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11) акциза на деривате 

нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије.  
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2. ОСТАЛИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  

16.910,5 милиона динара  

Остали сопствени приходи обухватају: посебну накнаду за коришћење аутопута (путарину), таксу 

на инострана теретна возила, накнаде за комерцијалне објекте који имају приступ са државних 

путева I и II реда и за коришћење путног земљишта, накнаду за ванредни превоз. Висину ових 

накнада одређује Влада Републике Србије, што је дефинисано чланом 18. Закона о јавним 

путевима. Наплату накнада врши Јавно предузеће, и иста се уплаћују на посебан рачун Трезора 

Републике Србије. Средства користи Јавно предузеће и наведене накнаде су приход Јавног 

предузећа.  

2.1. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)  

 15.630,5 милиона динара  

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), 

поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и 

члан 17, тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта.   

Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима и полуаутопутевима укупне 

дужине око 550 км. У затвореном систему наплате су деонице Београд - Ниш и Београд - Шид, а у 

отвореном, Ниш - Лесковац, Београд - Нови Сад и Нови Сад - Суботица.  

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко четири одсека, чији су центри у 

Београду, Нишу, Новом Саду и Шимановцима.  

Приход од путарине за 2013. годину планира се у износу од 15.630,5 милиона динара.  

Планиран приход по деоницама и месецима за 2013. годину је следећи:  

 

Параметри за прорачун су следећи:  

 Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и  

      путног објекта ("Сл.гласник РС" бр.56/06, 42/07, 126/07, 20/08 и 12/09)  

 реализација у 2012. години  
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План путарине по кварталима у 2013. години је следећи:  

 

 

 

 

 

 

 

Корисницима су омогућени следећи начини плаћања путарине:  

- у готовом новцу  

- платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD и AMERICAN 

EXPRESS)  

- боновима  

- електронским путем – плаћањем без заустављања на појединим деоницама аутопута.   

 

 

2.2.  Такса на инострана теретна возила                690,0 милиона динара  

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12),  

поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и 

члан 17, тачка 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.   

Плаћа се на граничним прелазима, приликом уласка ино-теретних возила у нашу земљу. Наплату 

врши Управа царина, на основу Закона о међународном превозу у друмском саобраћају ("Сл.лист 

СРЈ" бр.60/1998).  

Параметри за прорачун су следећи:  

 реализација током 2012. године,  

 садашњи износи накнаде (0,003 USA$/БрТКм)  

по "Одлуци о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у  СРЈ" 

("Сл.лист СРЈ" бр.4/98 и 7/99).  

 

2.3.    Накнада  за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају  

          приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног  

           земљишта   

510,0 милиона динара  

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12),  

поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и 

члан 17, тачке 2) и од 4) до 7), и то:    

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или 
звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту 

које користи управљач државног пута, у складу са прописима   

4)   накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута  

5)   накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута  

6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 
телеграфских водова и сл. на јавном путу  

7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 
јавног пута.   
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Највећи приход се остварује од комерцијалних објеката, пре свега бензинских станица. Власници 

истих своје приходе остварују на јавним путевима, што подразумева плаћање утврђених накнада 

ЈП "Путеви Србије".  

Законом о јавним путевима предвиђено је и плаћање накнада за постављање натписа у 

земљишном појасу, инсталација на путу, закуп и коришћење земљишта итд.  

Параметри за прорачун су следећи:  

 Одлука о висини накнада за коришћење  јавних путева  

     ("Сл.гласник РС" бр. 16/09)  

 реализација у 2012. години  

 

 

2.4.    Накнада за ванредни превоз         80,0 милиона динара  

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), 

поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и 

члан 17, тачка 1) накнада за ванредни превоз.  

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. 

Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници 

мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).  

Параметри за прорачун су следећи:  

 реализација у 2012. години  

 

 

II   СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ         180,0 милиона динара  

 

3.    Остала средства                      180,0 милиона динара  

Обухватају: Приходе од продаје ТАГ-ова и Остале приходе. План по позицијама је: 30,0 и 150,0 

милиона динара.  

 

 

III СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА               3.150,0 милиона динара  

Средства других наручилаца обухватају следеће позиције:  

4.  Приходи из буџета Републике Србије  

      (Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе)  

  900,0 милиона динара   

Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину („Сл.гласник РС“ бр.114/12), чланом 7. 

опредељено је:  

Да се средства у износу од 900.000.000 динара усмере преко раздела 19 – Министарство 

регионалног развоја и локалне самоуправе, функција 411,  економска класификација 451 – 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Средства у износу од 

900.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“ за зимско одржавање локалне путне 

мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда.   
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5.  Приходи из буџета Републике Србије  

       (Министарство финансија и привреде)         2.250,0 милиона динара  

 

Средства Министарства финансија и привреде планирана су за позицију Решавање имовинско-

правних односа.  

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 401-1145/2013 од 12.02.2013. године одобрена су 

средства за исплату накнаде за експропријацију у износу од 1.500,0 милиона динара са Раздела 16 

– Министарство финансија и привреде, функција 110, економска класификација 541 – Земљиште, 

кориснику експропријације Јавном предузећу „Путеви Србије“. Средства би се преносила 

сукцесивно, а сходно поднетој документацији. За преостала средства у износу од 750,0 милиона 

динара, поступак доношења Закључка је у току.  

 

  

IV ЗАЈМОВИ               9.010,0 милиона динара  

 

6.   МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ИБРД)    

 111,8 милиона динара   

Зајам од 50 милиона УСД потписан је 27.07.2007. године, са циљем даљег унапређења путне 

инфраструктуре Србије и побољшања редовног и зимског одржавања путева. Састоји се из 

следећих делова:  

- рехабилитација 7 путних праваца  

- обезбеђење техничке подршке за надзор радова на одржавању и рехабилитацији путева, 

укључујући мониторинг утицаја на животну средину  

- повећање сигурности на путевима (елиминација црних тачака на путној мрежи).  

План повлачења у 2013. години је 1,2 милиона УСД или 111,8 милиона динара.  

 

 

ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА   ( Е И Б )     5.517,8 милиона динара  

7.    Зајам од 120 милиона ЕУР (Београд - Нови Сад)         991,0 милиона динара   

Уговор о зајму ("ЕИБ 3") потписан је 18.07.2004. за изградњу друге коловозне траке аутопута 

Београд - Нови Сад (Е-75) и санацију постојећег моста Бешка. План повлачења у 2013. години је 

8,3 милиона ЕУР или 991,0 милиона динара.  

8.   Зајам од 33 милиона ЕУР (мостови на М и Р путевима)   

290,2 милиона динара  

Уговор о зајму потписан је 16.07.2007. године за рехабилитацију путева и санацију 100 мостова на 

магистралним и регионалним путевима. План повлачења у 2013. години је 2,4  милиона ЕУР или 

290,2 милиона динара.  

9.   Зајам за Обилазницу око Београда, Сектор А         3.375,3 милиона динара  

Уговор о зајму у износу од 60 милиона ЕУР потписан је 19.10.2007. године, за изградњу 

Обилазнице око Београда, Сектор А Батајница - Добановци. План повлачења у 2013. години је 28,2 

милиона ЕУР или 3.375,3 милиона динара.  
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10.   Зајам за Обилазницу око Београда, Сектор Б            861,3 милиона динара  

Уговор о зајму у износу од 40 милиона ЕУР потписан је 27.09.2010. за изградњу Обилазнице око 

Београда, Сектор Б. План повлачења у 2013. години је  7,2 милиона ЕУР или 861,3 милиона 

динара.  

 

ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ( Е Б Р Д )    2.438,9 милиона динара  

Позиције 11. и 12. Зајам ЕБРД 3  бр.36651 од 80 милиона ЕУР  

Уговор о зајму потписан је 15.11.2007. године, у износу од 80 милиона ЕУР.  

11.  Зајам за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, деоница  

       Аеродром - Бубањ Поток и кружног пута Р-251          1.658,9 милиона динара  

Уговорени износ од 25 милиона ЕУР намењен је за аутопут Е-70, рехабилитација коловоза на 

деоници Аеродром "Никола Тесла" - Бубањ Поток и кружног пута Р-251 (у функцији Обилазнице 

Београда). План повлачења у 2013. години је 13,9 милиона ЕУР или 1.658,9 милиона динара.   

12.  Зајам за пројектовање и изградњу аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94  
       и петље „Добановци“               780,0 милиона динара  

Уговорени износ од 55 милиона ЕУР намењен је за пројектовање и изградњу аутопута    Е-75 и 

петље „Добановци“. План повлачења у 2013. години је 6,5 милиона ЕУР или 780,0 милиона 

динара.   

ИФИС ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ И ЕБРД)  

13. Зајам за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности  

       саобраћаја  

941,5 милиона динара  

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Road Rehabilitation and 

Safety Project – RRSP) је пројекат подршке међународних финансијских институција (Светске банке, 

Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у 

имплементацији Националног програма рехабилитације државне путне мреже.  

Пројекат представља реализацију прве фазе Владиног програма за период 2013-2018. године и 

обухвата унапређење стања државне мреже путева кроз рехабилитацију око 1.100 км постојећих 

путева; подизање нивоа безбедности на путевима кроз примену мера за унапређење безбедности 

саобраћаја у свим фазама имплементације Пројекта и јачање капацитета и унапређење 

институционалне координације у области безбедности саобраћаја.  

Укупна вредност Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја у овој 

фази се процењује на око 400 милиона ЕУР.  

План повлачења по овом зајму у 2013. години износи 7,9 милиона ЕУР или 941,5 милиона 

динара.  
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ПЛАН ЗАДУЖЕЊА 

 

 У 2013. години планира се повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), 

Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Светске банке, у износу од 9.010,0 милиона динара 

(74,4 милиона ЕУР и 1,2 милиона УСД).  
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РАСХОДИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2013. ГОДИНИ  

 
 
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2012. ГОДИНЕ,  

КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У 2013. ГОДИНИ    3.242,1 милиона динара  

 

 
 

1. ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (Репрограм)           1.640,0 милиона динара  

 

Укупан износ репрограмираних обавеза је 6.234,3 милиона динара (стање на дан 31.12.2009), које 

се плаћају у у 10 полугодишњих рата почев од 1. јануара 2010. године, без камате, уз индексирање 

сваке растом цена на мало.  

Обaвезе које доспевају у 2013. години износе 1.240,4 милиона динара, што увећано за раст цена на 

мало у 2013. години у износу од 399,6 милиона динара, даје укупан износ од 1.640,0 милиона 

динара.  

Детаљније у наредној табели. 
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2.   СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ         372,2 милиона динара  

Благовремена израда студија оправданости и пројеката је предуслов за радове на изградњи и 

реконструкцији путева.  

Планираним средствима за 2013. годину није могуће реализовати ни минималне потребне 

активности на изради студијске, пројектне и планске документације, а чиме је директно угрожено 

даље функционисање и рад, како Сектора за стратегију, пројектовање и развој, тако и будућих 

радова на државној мрежи Републике Србије, за које неће постојати на време урађена техничка 

документација.  

Распоред улагања у 2013. години је следећи:  

 

Детаљније у наредним табелама 
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Распоред улагања по кварталима:  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Детаљан распоред улагања у 2013. години даје се у наредним табелама.  
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(у динарима)  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
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3.   ОДРЖАВАЊЕ                 13.080,0 милиона динара  

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије".  

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре 

свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да 

повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се 

пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова 

реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају 

одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.  

У оквиру послова на одржавању, према Програму за 2013. годину, спецификација улагања је 

следећа:  

 

 

 

3.1.   Одржавање државних путева I и II реда     9.574,3 милиона динара  

Према члану 57. Закона о јавним путевима, одржавање обухвата: редовно, периодично и ургентно 

одржавање. План за 2013. годину је следећи:  

 

 

3.1.1. Редовно одржавање     6.421,6 милиона динара  

Према члану 58. Закона о јавним путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:  

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката  

- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута  

- уређење банкина  

- уређење и очување косина насипа, усека и засека  

- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање 

пута  
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- поправка путних објеката  

- постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације  

- прање и одржавање саобраћајне сигнализације  

- постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме за 
заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење  

- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу  

- чишћење снега и леда са пута.   

План за 2013. годину је следећи:  

 

 

3.1.2.     Периодично одржавање        2.602,7  милиона динара  

Према члану 59. Закона о јавним путевима, радови на периодичном одржавању обухватају:  

- ојачање коловозне конструкције  

- рехабилитацију појединих путних праваца  

- појачано одржавање мреже државних путева I и II реда.  

Распоред планираних улагања је следећи:  
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3.1.3.   Ургентно одржавање             350,0 милиона динара  
 

Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове 

условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања 

проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.  
 

3.1.4.    Надзор и лабораторијска  

  контрола квалитета         200,0 милиона динара 

 

Служба надзора има обавезу да прати квантитет и квалитет радова на редовном, периодичном и 

ургентном одржавању.  

 

3.2.   Остале позиције           519,6 милиона динара 

Спецификација улагања је следећа:   

 
 

3.3. Зимско одржавање општинских путева, који су изузети из мреже  

државних путева I и II реда       600,0 милиона динара   

По препоруци Владе Републике Србије, а по Уговору који је склопљен између Министарства за 

регионални развој и локалну самоуправу и ЈП «Путеви Србије», преузели смо обавезу одржавања 

мреже општинских путева (бивши регионални путеви изузети из мреже државних путева I и II реда 

по Уредби Владе Републике Србије од фебруара 2012. године) у зимском периоду.   
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Колона „Остало“ у укупном износу од 124.458.558,74 динара обухвата:  

- одводњавање путног земљишта  
- одржавање пружних прелаза  

- утрошак електричне енергије и одржавање електричног система  
- трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима  

- контрола осовинског оптерећења.  
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ИЗГРАДЊА РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 

Изградња, реконструкција и рехабилитација је садржана у следећим позицијама улагања:  

 

 

 

 Изградња, реконструкција и рехабилитација,  позиције 4.1 и 4.2. детаљно су приказане у 

табелама на стр.69-79 (по правцима), као и од стр.86-92 (квартално). 

 Изградња, реконструкција и рехабилитација из ИНО - Зајмова,  позиције 11.1, 11.2, 

11.3. и 11.4.   детаљно су приказане у  табелама на стр. 79-85. (по правцима), као и од стр.93-
96 (квартално)  
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Напомена: 

Основна табела Расхода и колона која се односи на реализацију улагања у 2012. години садржи износ 11.094,0 милиона динара, док Сектор за инвестиције приказује износ од 

10.585,8 милиона динара. Разликa се односи на негативну курсну разлику, која не представља извршене радове по пројектима у 2012. години, и различите начине приказивања 

материјала на градилишту.  
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ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА 
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5.    РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА    

2.299,4 милиона динара  

 

 
 
 

Б) УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ    2.290,0  милиона динара                                                                                        

 

У току 2013. године планиран је завршетак експропријације на свим преосталим  деоницама 

Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е – 763 ( од Обреновца до Љига ), као и почетак 

експропријације на три деонице Аутопута Појате – Прељина. 

 

Распоред улагања 2,25 милијарде динара у 2013. години је следећи:  

Ред. 
бр. 

О п и с Износ 

1.  Е – 75, Грабовница  - Грделица 60.000.000,00 

2. Е – 75, Грделица – Царичина Долина 150.000.000,00 

3. Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан 470.000.000,00 

4.  Е – 75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан 120.000.000,00 

5.  Е – 75, Левосоје – Доњи Нерадовац 60.000.000,00 

6. Е – 75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5) 450.000.000,00 

7. Е – 80, Просек – Црвена Река 70.000.000,00 

8. Е – 80, Црвена Река - Чифлик 15.000.000,00 

9. Е – 80, Чифлик - Станичење 20.000.000,00 

10. Е - 80, Станичење – Пирот исток 

 

315.000.000,00 

11. Е – 80, Пирот - позајмиште 180.000.000,00 

12. Е – 80, Бела Паланка – Пирот ( паралелни пут ) 110.000.000,00 
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Ред. 

бр. 
О п и с Износ 

13. Е – 75, Y крак и обилазница око Новог Сада 20.000.000,00 

14. Е – 763, Лајковац - Љиг 30.000.000,00 

15. Е – 763, Oбреновац - Уб 180.000.000,00 

 Укупно:  2.250.000.000,00 

 

 

Поред наведеног износа од 2,25 милијарде динара за исплату накнада за експроприсане 

непокретности, планиран је и износ од 40 милиона динара за трошкове који претходе 

експропријацији (Републички геодетски завод, јавне набавке, израде геодетских елабората за 

експропријацију), као и трошкови вештачења.  

 

Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама обезбеђена су на следећи 

начин:  

ЈП „Путеви Србије“ – 49,4 милиона  динара  

Средства других наручилаца (Министарство финансија и привреде Републике Србије) 

– 2.250,0 милиона динара.  

 

 

Преглед површина предвиђених за експропријацију: 
 

Ред. 

бр. 
О п и с 

Површина у 

ha 
Напомена 

1. Грабовница - Грделица ~10ha Према процени пореске управе тржишна 
цена пољопривредног  земљишта на 

овој деоници креће се у распону од 300 
– 700 динара/м2 

2. Грделица –Царичина Долина ~25ha Према процени пореске управе тржишна 

цена пољопривредног  земљишта на 
овој деоници креће се у распону од 300 

– 700 динара/м2 

3.  Царичина Долина – Владичин Хан ~80ha Према процени пореске управе тржишна 

цена пољопривредног земљишта на овој 
деоници креће се у распону од 400 – 

700 динара/м2 

4. Доњи Нерадовац – Владичин хан ~20ha Према процени пореске управе тржишна 
цена пољопривредног  земљишта на 

овој деоници креће се у распону од 400 
– 700 динара/м2 

5. Левосоје – Доњи Нерадовац ~10ha Према процени пореске управе тржишна 
цена пољопривредног земљишта на овој 

деоници креће се у распону од 400 – 
700 динара/м2 
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Ред. 

бр. 
О п и с 

Површина у 

ha 
Напомена 

6. Обилазница око Београда 
(Батајница – Добановци и Сектор 5) 

~10ha Према процени пореске управе тржишна 
цена земљишта на овој деоници креће 

се у распону од 1500 –2000 динара/м2 
за пољопривредмо земљиште и 2500 -

3000 динара /м2 за грађевинско 
земљиште 

7. Просек – Црвена Река ~8ha Према процени пореске управе тржишна 

цена пољопривредног земљишта на овој 
деоници креће се у распону од 500- 910 

дин/м2 

8. Црвена Река - Чифлик ~30ha Према процени пореске управе тржишна 

цена  пољопривредног земљишта на 

овој деоници креће се у распону од 220 
– 585 динара 

9. Чифлик – Станичење 

 

~40ha Према процени пореске управе тржишна 

цена земљишта на овој деоници креће 

се у распону од 220 – 585 динара 

10. Станичење – Пирот исток ~65ha Према процени пореске управе тржишна 

цена пољопривредног земљишта на овој 

деоници креће се од 220-585 динара  

11. Позајмиште на деоници Станичење 
– Пирот исток 

~35ha Према процени пореске управе тржишна 
цена пољопривредног земљишта на овој 

деоници креће се од 220-585 динара  

12. Бела Паланка – Пирот (паралелни 

пут) 

~25ha Према процени пореске управе тржишна 

цена пољопривредног земљишта на овој 
деоници креће се од 220-585 динара  

13. Y крак и обилазница око Новог 

Сада 

~20ha Према процени пореске управе тржишна 

цена земљишта на деоници Y крак креће 
се у распону од 63 – 65 дин, а на 

деоници обилазница Новог Сада од 1400 
до 3100 динара/м2 

14. Лајковац - Љиг ~30ha Према процени пореске управе тржишна 

цена пољопривредног  земљишта на 
овој деоници креће се у распону од 100 

– 300 динара/м2 

15. Обреновац - Уб ~100ha Према процени пореске управе тржишна 
цена пољопривредног  земљишта на 

овој деоници креће се у распону од 100 

– 300 динара /м2 
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Преглед пројеката и планских докумената на основу којих се спроводе поступци 
експропријације на горе наведеним деоницама 

 

 
Деонице на којима је Програмом радова предвиђена експропријација, односно на којима су 

започети поступци експропријације, планиране су на основу постојећих пројеката 
експропријације, урбанистичких планова, односно проглашеног јавног интереса: 

 

Ред. 
бр. 

О п и с 
Пројекат / Урбанистички план / 

Јавни интерес 

1 Грабовница - Грделица Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница 2: 

Грабовница – Грделица, од км 868+166,10 до км 
873+700.00 – књига 2.16. Пројекат експропријације 

Решење Владе Србије 05 број 465-9357/2010 од 
16.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 98/2010) којим је 

утврђен јавни интерес за 
експропријацију/административни пренос непокретности 

за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грабовница - 
Грделица 

2 Горње поље - Царичина долина Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са 

БЈР Македонијом, деоница: Горње поље - Царичина 
долина од км 873+719,94 до км 885+522,78 - Књига 16: 

Пројекат експропријације 

Решење Владе Србије 05 бр. 465-889/12 од 

09.02.2012.године („Сл.гласник РС“ 13/11) којим је утврђен  

јавни интерес за експропријацију/административни пренос 
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, 

деоница Горње поље – Царичина Долина 

3 Царичина долина - Владичин Хан Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са 

БЈРМ, деоница: Царичина долина - Владичин Хан од км 

885+771.58 до км 900+100.00 – Финална документација - 
Књига 11 Експропријација у зони аутопута 

Главни пројекат аутопута Е-75 Београд - Ниш – граница са 
БЈРМ, деоница: Царичина Долина - Владичин Хан, 

поддеоница 1: Царичина Долина – тунел Манајле од км 
885+772,79 до км 892+519,91 – Допуна пројекта 

експропријације од км 885+772,79 до км 887+450,00 – 
разграничење железничког земљишта 

Решење Владе Србије 05 бр. 465-5945/11 од 28.07.2011. 

године („Сл.гласник РС“ 58/11) којим је утврђен јавни 
интерес за експропријацију/административни пренос 

непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, 
деоница Грделица – Левосоје 

4 Владичин Хан - Доњи Нерадовац Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница 
БЈРМ, деоница: Владичин Хан – Доњи Нерадовац од км 

900+100,90 до км 926+357,02 - Књига 14 Пројекат 

експропријације 

Решење Владе Србије 05 бр.465-9774/2010 од 

29.12.2010..године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је утврђен 
јавни интерес за експропријацију/административни пренос 

непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, 
деоница Владичин Хан – Доњи Нерадовац 
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Ред. 

бр. 
О п и с 

Пројекат / Урбанистички план / 

Јавни интерес 

5 Доњи Нерадовац – Левосоје Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница 
Македоније, деоница: Доњи Нерадовац – Српска кућа од 

км 926+400.00 до км 934+354.72 - Књига 10 Пројекат 
експропријације 

Главни пројекат аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница 
Македоније, деоница: Српска кућа – Левосоје од км 

934+354.72 до км 942+413.31  –II – Књига 10 Пројекат 
експропријације 

Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од 

11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је 
утврђен општи интерес за 

експропријацију/административни пренос непокретности 
за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грделица - 

Левосоје 

6 Батајница - Добановци План детаљне регулације деонице државног пута IА реда 
број 1 (аутопута Е-75) Батајница – Добановци (сектор 1), 

градска општина Земун  

Решење Владе Србије 05 бр.465-5323/2011 од 

07.07.2011.године којим је утврђен јавни интерес за 
експропријацију/административни пренос непокретности 

за потребе изградње деонице аутопута Е – 75, Батајница – 
Добановци и деонице аутопута Е 70 са локацијом наплатне 

рампе и петље за аеродром „Никола Тесла“ у Земуну и 

Сурчину 

7 Обилазница Београда Детаљни урбанистички план и Регулациони план деонице 

аутопута Е-75 и Е-70 Добановци-Бубањ поток 

Општи интерес за изградњу обилазнице око Београда 

утврђен је на основу Одлуке о детаљном урбанистичком 

плану деонице аутопута „Братство – јединство“ од 
Добановаца до Бубањ Потока („Службени лист града 

Београда“, бр. 32/87) и регулационим планом деонице 
аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток, којим је 

измењен и допуњен ДУП („Службени лист града Београда 
бр. 13/99) 

8 Просек – Црвена Река  Главни пројекат експропријације аутопута Е-80, Ниш 

(Просек) - Димитровград (граница Бугарске), деоница 
Просек - Црвена река, од км 18+125,17 до км 40+650,00 

Решење Владе Србије 05 бр. 465-1288/12 од 
01.03.2012.године („Сл.гласник РС“ 16/12) којим је утврђен 

јавни интерес за експропријацију/административни пренос 
непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, 

деоница Ниш(Просек)-граница са Р.Бугарском 
(Димитровград 
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Ред. 

бр. 
О п и с 

Пројекат / Урбанистички план / 

Јавни интерес 

9 Црвена Река - Чифлик Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница 3: 
Цревна река – Чифлик, од км 40+659 до км 50+945,64 – 

књига 3,16. Пројекат експропријације 

Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – 

Димитровград (граница Бугарске), деоница 3б: Црвена 
река - Чифлик од км 50+946,00 до км 53+317,23 – књига 

16: Пројекат експропријације 

Решење Владе Србије 05 бр. 465-3864/11 од 26.05.2011 

(„Сл.гласник РС“ број 38/11).године којим је утврђен јавни 

интерес за експропријацију/административни пренос 
непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, 

деоница од Црвене реке до петље Пирот-исток 

10 Чифлик – Станичење 

 

Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – 

Димитровград (граница Бугарске), деоница 4: Чифлик - 

Станичење од км 52+727,65 до км 64+800,00 – књига 16 
Пројекат експропријације  

Решење Владе Србије 05 бр. 465-3381/11 од 
05.05.2011.године („Сл.гласник РС“ 32/11) којим је утврђен 

јавни интерес за експропријацију/административни пренос 
непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, 

деоница од Црвене реке до петље Пирот-исток 

11 Станичење – Пирот исток Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – 
Димитровград (граница Бугарске), деоница 5а: Станичење 

– Сарлах од км 64+800,00 до км 73+949,26 – књига 15 
Пројекат експропријације  

Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – 
Димитровград (граница Бугарске), деоница 5б: Сарлах – 

Пирот (исток) од км 73+959,02 до км 81+450,00 – књига 

15 Пројекат експропријације 

Решење Владе Србије 05 бр. 465-3381/11 од 

05.05.2011.године („Сл.гласник РС“ 32/11) за деоницу 
Станичење – Сарлах и 05 бр. 465-2774/11 од 14.04.2011. 

године („Сл.гласник РС„ 28/11) за деоницу Сарлах – Пирот 
Исток, којима су утврђени јавни интереси за 

експропријацију/административни пренос непокретности 
за потребе изградње аутопута Е 80, деоница од Црвене 

реке до петље Пирот-исток 

12 Позајмиште на деоници 
Станичење – Пирот исток 

Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – 
Димитровград (граница Бугарске), деоница 5б: Сарлах – 

Пирот (исток) од км 73+959,02 до км 81+450,00 – књига 
15 Пројекат експропријације позајмишта 

Решење Владе Србије 05 бр. 465-3381/11 од 
05.05.2011.године („Сл.гласник РС“ 32/11) за деоницу 

Станичење – Сарлах и 05 бр. 465-2774/11 од 14.04.2011. 

године („Сл.гласник РС„ 28/11) за деоницу Сарлах – Пирот 
Исток којим је утврђен јавни интерес за 

експропријацију/административни пренос непокретности 
за потребе изградње аутопута Е 80, деоница од Црвене 

реке до петље Пирот-исток 
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Пројекат / Урбанистички план / 

Јавни интерес 

13 Бела Паланка – Пирот (паралелни 
пут) 

Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – 
Димитровград (граница Бугарске), паралелни 

некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (запад) од км 
51+055,33 до км 73+061,59 – књига 20.15 Пројекат 

експропријације 

Решење Владе Србије 05 бр. 465-3043/11 од 

21.04.2011.године („Сл.гласник РС“ 29/11) којим је утврђен 
јавни интерес за експропријацију/административни пренос 

непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, 

деоница од Црвене реке до петље Пирот-исток 

14 Y крак Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута Е-

75 (Y-крак) у делу граничног прелаза Келебија и деонице 
од граничног прелаза Келебија до петље Суботица-југ 

(варијанта 1) 

Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута Е-
75, петља Суботица-југ, решење троугао 

Јавни интерес за изградњу деонице аутопута Е-75 у делу 
од граничног прелаза келебија до петље Суботица-југ 

утврђен је решењем Владе републике Србије 05 број 465-
1556/2010, који је објављен у Службеном гласнику РС број 

12/2010 

15 Зона Новог Сада  Урбанистички пројекат  за парцелацију и препарцелацију 
коридора ауто-пута Е-75 на деоници км 108+000 до км 

118+000 на административном подручју града Новог Сада  

Општи интерес за изградњу деонице аутопута Е-75 (зона 

Нови Сад) од км 108+000 до км 120+000 у две фазе (прва 
фаза од км 108+000 до км 115+280, друга фаза од км 

115+280 до км 120+000) утврђен је решењем Владе 

републике Србије бр.465 -179/2007,а које је објављено у 
(„Службени гласник РС“, бр. 4/07) 

16 Лајковац – Љиг Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран, 
сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 5: 

Лајковац – Љиг од км 53+139,91 до км 77+118,23 
Јавни интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош - 

Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 

бр. 465-2123/2011 од 24.03.2011.(Сл.гласник 22/11)  

17 Обреновац – Уб Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран, 

сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 3: 
Обреновац – Уб од км 14+416,19 до км 40+645,28 

Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош - 

Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 
бр. 465-2064/11 од 07.04.2011.године (Сл.гласник 26/11) 

 
Површине за експропријацију, као и дужине деоница, преузети су из претходно наведених 

Пројеката и односе се на земљиште за које треба решити имовинско-правне односе и не односе се 
на земљиште које је под саобраћајним површинама које су раније биле предмет експропријације. 

 

До наведених износа за сваку појединачну локацију где је експропријација у току дошло се на 

основу егзактних података о цени 1 m² земљишта, при чему се ради о проценама надлежних 

Управа прихода. 
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Изменама и допунама Закона о експропријацији предвиђено је да се приликом експропријације 

пољопривредног земљишта, ради изградње линијских инфраструктурних објеката, накнада за то 

земљиште одређује давањем другог земљишта у замену. Уколико корисник експропријације није у 

могућности да понуди друго одговарајуће пољопривредно земљиште, накнада се одређује у 

новцу. 

Уколико Министарство пољопривреде обезбеди конкретно земљиште које бисмо у 

поступку пред органом управе понудили ранијим сопственицима земљишта, и уколико 

они пристану на такву понуду, трошкови експропријације ће у тој мери бити умањени. 
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ПЛАН ЗА  2013. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА  
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6.    УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ    

240,4 милиона динара  

 
У складу са Законом о јавним путевима, Јавно предузеће "Путеви Србије" - Сектор за 

управљачко информационе системе у саобраћају обавља делатност: вођења евиденције о 
државним путевима, о означавању државног пута и о саобраћајно техничким подацима за те 

путеве, такође обавља делатност управљањa саобраћајем и организовање и обављање бројања 

возила на државном путу.  
 

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају: 

- води све базе података од значаја за мрежу државних путева 

- врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних путева 

опремљених ИТС уређајима и 

- врши контролу и управљање саобраћајем и опремом у тунелима који садрже ИТС 
системе 

- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже 
државних путева опремљених метео станицама (ПМИС) 

 
Поред Законом предвиђене надлежности, Сектор за управљачко информационе системе у 

саобраћају води и све ИТ послове у ЈП “Путеви Србије“, као и послове аутоматске обраде 
података везане за наплату путарине, а за потребе надлежних сектора и субјеката.  

 Благовременим ажурирањем свих база података обезбеђује се да ЈП “Путеви Србије“ 
ефикасно, ефективно и рационално обављaју делатност управљања државним 

путевима. 

 Обезбеђењем функционалности и поузданости системима ИТС-а омогућава се адекватно 

и безбедно управљање саобраћајем.  

 Обезбеђењем функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих 
система (ПМИС) омогућава се ефикасно и рационално организовање рада зимске 

службе. 

 Обезбеђењем функционалности и поузданости аутоматске обраде података са наплате 

путарине омогућава се ефикасна и квалитетна достава података надлежним секторима 
и субјектима 

 Обезбеђењем функционалности и поузданости системима ИТ-а омогућава се неопходна 
логистика свим пословним процесима у предузећу 

 

Планираним средствима за 2013. годину Сектор за управљачко информационе системе неће 

бити у могућности да реализује све потребне активности везане за: Базе података, ИТС системе, 

ПМИС систем, аутоматску обраду података са наплате путарине и ИТ систем.  

У оквиру послова Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају, према 

Програму за 2013. годину, спецификација улагања је следећа:  
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Упоредни преглед улагања 2012-2013. година:    (у милионима динара)  

 

 

Ред.бр. 

 

Опис 

2012. 

План 

2012. 

Реализ. 

2013. 

ПЛАН 

 
6. 

 

 
 
УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 

САОБРАЋАЈУ 

 
450,4 

 
99,2 

 
240,4 

 
А) 

 

 
 
Неплаћене обавезе из претходне године 

 
6,0 

 
6,0 

 
8,6 

 
Б) 

 

 
 

Улагања у текућој години 

 

444,4 

 

93,2 

 

231,8 

 
6.1. 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

412,0 

 

69,1 

 

231,0 

 
1. 

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И 
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ 

 
57,0 

 
/ 

 
27,5 

 
2. 

 

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ 
САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА 

 
117,0 

 
62,4 

 
98,0 

 
3. 

 
ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА 

 
35,3 

 
5,5 

 
42,0 

 

 

4. 

 
БАЗЕ ПОДАТАКА- 

ФУНКЦИОНАЛНОСТ, 
АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА 

 

152,2 

 

1,2 

 

52,5 

 
5. 

 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ-СУИСС 

 
8,0 

 
0,0 

 
5,5 

 
6. 

 
МОДЕРНИЗАЦИЈА И 

ОДРЖАВАЊЕ 
УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ –   АОП 

 

 
27,5 

 
0,0 

 
5,5 

 
6.2. 

 

 
Пренете обавезе по уговорима из  
претходне године 

 
32,4 

 
24,1 

 
0,8 
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Детаљан распоред улагања у 2013. години је следећи:     
                                                              (у милионима динара) 

 
Ред.бр. 

 
Опис 

2013. 

ПЛАН 

 

 

 
 

 УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ  

240,4 

 
А) 

 

 
Неплаћене обавезе из претходне 2012. Године 

 
8,6 

 
Б) 

 
Улагања у текућој 2013.години 

 
231,8 

 
6.1. 

 

 

 
 

 
ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

 

 
231,0 

1. 
СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ-СМУС- 

27,5 

1.1. Комуникациона инфраструктура 18,9 

1. Проширење елемената ИКС спољна  опрема –фаза 1 

    (Радови на комуникационом повезивању -оперативни центар) 

3,96 

2. Интеграција ИКС у центру за  управљање  саобраћајем -фаза 3 3,6 

3. Обезбеђење интернет конекција и ВПН- ова за потребе ИКС 2,94 

4. Проширење елемената ИКС спољна  опрема –фаза 2 
    (Радови на комуникационом повезивању - надзорни центар) 

3,6 

5. Изградња кабловске КИ/зона оперативни/зона надзорни центар 3,3 

6. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИК система 1,5 

1.2. Опрема система за мониторинг и  управљање саобраћајем  8,6 

1. Набавка опреме за оперативни центар и надзорни центар фаза 1 2,3 

2. Реализација пројекта ИТС портала 2,4 

3. Трошкови потрошног материјала и делова опреме СМУС 1,5 

4. Консултантске услуге за ИТС системе 0,9 

5. Трошкови специјализоване обуке  УИСС  1,5 

2.      СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ   

     САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА 

98,0 

2.1. Oдржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме 61,4 

1. Одржавање система за опсервацију  саобраћаја 48,5 

2. Одржавање ИТС опреме 9,5 

3. Набавка резервних делова и опреме за  одржавање система 2,4 

4. Прва фаза одржавања  преузете опреме ИТС -тунел 1,0 

5. Прва фаза одржавања  преузете опреме ИТС-назорни центар 0,5 

2.2. Набавка обезбеђење  ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС 29,0 

2.3. Мобилно и повремено бројање саобраћаја 7,1 

3.   ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА 42,0 

3.1. Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система  8,0 

 1. Унапређење система квалитета увођењем и применом софтверских 
пакета (ЕРП: систем планирања и управљања у ЈППС)-фаза 1 

1,5 

 2.Управљање ДСК у ел.ф. у складу са системом квалитета - фаза 2 3,5 

 3. Заштита и безбедност IT података и контрола приступа –фаза1 3,0 

3.2. Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и 

комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за 
потребе ЈП „Путеви Србије“ 

34,00 

 1. Набавка рачунара, рачунарске и комуникационе опреме 5,7 

 2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме 3,6 
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 3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци 

( Прог. за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек 
антивирус програм) 

9,3 

 4. Набавка тонера, кетриџа и мастила и осталог потрошног материјала за 

функционисање комплетног пословног система ЈП“Путеви Србије“ 

15,4 

4.   БАЗЕ ПОДАТАКА-функционално стање, ажурирање и 

интеграција 

52,5 

4.1. Базе података о путевима (БПП) 7,0 

1. Методологија за формирање и праћење   

    основне БПП/методоло. управљања КК 

3,6 

2. Методологија за формирање и праћење   
    БП о пропустима 

3,4 

4.2. База података о саобраћају (БПС) 8,7 

1. Аутоматске обраде података са бројача  
    саобраћаја и публикације 

4,1 

2. Модификација методолог., прикупљање,   
    ажурирање и проширење БПС 

3,4 

3. Одржавање БПС (преинсталација,  

    провера и одржавање) 

1,2 

4.3. База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима 

(БПМ,БПТ, ПНТ) 

11,5 

1.Одржавање и допуна система за  управљање БП о објектима 2,4 

2.Оснивање сегмента БП носивост мостова  и преглед мостова 5,7 

3.Прва фаза прегледа нестабилних терена и  унос подат. у базу 2,2 

4.Прва фаза прегледа тунела и галерија и  унос података у базу 1,2 

4.4. База података о саобраћај. сигнализацији, пружним прелазима и 

опасним местима  (БПСС, БППП, БПОМ) 

9,8 

1.Унапређење методологије и ажурирање   

   базе података о опасним местима-БПОМ 

4,2 

2. Унапређење методологије и ажурирање   
    базе података о пруж.прелазима- БППП 

2,6 

3. Унапређење методологије и формирање   

    базе подат. о саоб.сигн.-БПСС и опреми 

3,0 

4.5. Путни метеоролошки информациони систем (ПМИС) 5,4 

1.Одржавање постојећег ПМИС-а 3,0 

2.Интеграција и довођење у функционално  стање ПМИС-а 2,4 

4.6. Консолидација, довођење у функцион.  стање и интеграција  БП 10,1 

1. ГИС апликативни софтвер 3,75 

2. Припрема структуре БП за миграцију у  геопросторну базу, обука 2,75 

3. Tрошкови консолидације и  довођење у фукционално стање БП 3,6 

5.      НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ     

     ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ СУИСС 

5,5 

5.1. Надзорни-контролни  центар 3,8 

1. Физичко обезбеђење објекта Газела 1,8 

2. Услуга одржавања  надзорно –контролног центра-објекат Газела 1,5 

3.Пражњење септ. јаме пословног објекта Газела   0,5 

5.2. Локални-оперативни центар 1,7 

 1. Одржавање опреме и објекта - локални оперативни центар 1,7 

6.       МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ   
     УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ - АОП 

 
5,5 

6.1. Одржавање управљачко информационих система у наплати 

путарине – АОП-а 

2,5 

6.2. Проширење опреме управљачко информационих система у 3,0 
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наплати путарине – АОП-а 

6.3. Модернизације управљачко информа. система  у наплати 

путарине – АОП-а 

0,0 

6.2. 
 

 Пренете обавезе из претходне 2012. године 
 

 
0,8 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

  НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2012.године 8.552.091 

  ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА 231.000.000 

  ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ 2012.године 806.000 

                                                                                   УКУПНО     240.358.091 
 

У Плану за 2013. годину предвиђено је за 141,2 милиона динара више средстава од средстава  

реализованих према Плану из 2012. године.  
 

Разлози: 
 

1. Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у 2013. години треба да  
преузме на управљање нове ИТС системе примењене по први пут на путној мрежи 
Републике Србије:  

 мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу аутопута који пролази кроз 
Београд 

 контролу и управљање саобраћајем и опремом у четири тунела на обилазници око 
Београда (Нова Стражевица, Стара Стражевица, Липак и Железник) 

 
2. Такође у складу са Уредбом Владе Републике Србије и Решењем Министарства 

саобраћаја везаним за нову категоризацију државних путева, обавеза  у 2013. години 
Јавног предузећа “Путеви Србије“ - Сектора за управљачко информационе системе и 
Сектора за одржавање државних путева I и II је израда новог Референтног система 
(што подразумева значајне активности везане за базе података и снимања на терену).  

 
3. Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају има једну од кључних улога 

у пројекту који координише Министарство саобраћаја који се односи на формирање 
државне Јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја (реализација 
пројекта предвиђена је у току 2013. године,  у пројекат су укључени поред ЈП “Путеви 
Србије“, МУП  и Агенција за безбедност саобраћаја).    
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План за 2013. годину по кварталима: 
 
 

 
Ред.бр. 

 
Опис 

2013. 

ПЛАН 

2013. 

I 

КВАРТАЛ 

2013. 

II 

КВАРТАЛ 

2013. 

III 

КВАРТАЛ 

2013. 

IV 

КВАРТАЛ 

 

6. 
 

 
 

 

 УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ 

 

240,4 

 

17.7 

 

81.6 

 

113.4 

 

27.7 

 
А) 

 

Неплаћене обавезе из претходне 
2012. године 

 
8,6 

    

      

 
Б) 

 
Улагања у текућој 2013. години 

 
231.8 

 
9.1 

 
81.6 

 

 
113.4 

 

 
27.7 

 

 

6.1  
 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

 

231.0 
8.3 81.6 113.4 27.7 

1. СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И 
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ 

27,5 0.9 12.1 12.1 2.6 

1.1. Комуникациона 

инфраструктура 

18,9  9.5 9.5  

1. Проширење елемената ИКС 
спољна опрема –фаза 1 

3,96     

2. Интеграција ИКС система у 

центар за   контрол. и 
управљ.саобраћ.-фаза 3 

3,6     

3. Обезбеђење интернет 
конекцијаи ВПН- ова за потребе 

ИКС 

2,94     

4. Радови на ИК повезивању 
оперативног и  надзорног центра-

фаза 2 

3,6     

5. Изградња кабловске КИ/зона 

оперативни/зона надзорни центар 

3,3     

6. Трошкови преузимања, 
испитивања и подешавања ИК 

система 

1,5     

1.2. Опрема система за 
мониторинг и  управљање 

саобраћајем 

8,6 0.9 2.6 2.6 2.6 

1.Набавка опреме за оперативни и  

надзорни центар фаза 1 

2,3     

2. Реализација пројекта ИТС 
портала 

2,4     

3. Трошкови потрошног 

материјала и делова опремеСМУС 

 

1,5 

    

4. Консултантске услуге за ИТС 

системе 

 

0,9 

    

5. Трошкови специјализоване 
обуке УИСС 

1,5     

2. СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ 
САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА 

98,0 6.8 20.5 49.5 20.6 

2.1. Oдржавање система за 
опсервацију саобраћаја и ИТС 
опреме 

61,4 6.1 18.4 18.4 18.4 
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1. Одржавање система за 

опсервацију  саобраћаја 

48,5     

2. Одржавање ИТС опреме 9,5     

3. Набавка резервних делова и 

опреме за  одржавање система 

2,4     

4. Прва фаза одржавања преузете 

опреме ИТС - тунел 

1,0     

5. Прва фаза одржавања преузете 
опреме ИТС – надзорни центар 

0,5     

2.2. Набавка обезбеђење  ИТС 

опреме за опсервацију 
саобраћаја-АБС 

29,0   29.0  

2.3. Мобилно и повремено бројање 
саобраћаја 

7,1 0.7 2.1 2.1 2.1 

3. ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА 42.0  21.0 21.0  

 Трошкови развоја, 
унапређења и заштите ИТ 

система  

8,0  4.0 4.0  

 Унапређење система квалитета 
увођењем и применом 

софтверских пакета (ЕРП: систем 
планирања и управљања у ЈППС) 

– фаза 1 

1,5     

 Управљање ДСК  у ел.форми у 
складу са системом квалитета - 

фаза 2 

3,5     

 Заштита и безбедност IT података 

и контрола приступа –фаза1 

3,0     

 Трошкови набавке и 
одржавања рачунара, 

рачунарске и комуникационе 
опреме, софтвера и потрошног 

материјала за потребе ЈП 

„Путеви Србије“ 

34.0  17.0 17.0  

 Набавка рачунара, рачунарске и 

комуникационе опреме 

5.7  5.7   

 Одржавање рачунара, рачунарске 
и комуникационе опреме 

3,6     

 Одржавање и унапређење 
софтвера и продужење 

коришћења лиценци ( Прог. за 
финансијско пословање, 

Мајкрософт лиценце, Симантек 

антивирус програм) 

9,3     

 Набавка тонера, кетриџа и 

мастила и осталог потрошног 
материјала за функционисање 

комплетног пословног система 

ЈП“Путеви Србије“ 

15,4     

4. БАЗЕ ПОДАТАКА-

функционално стање, 
ажурирањеи интеграција 

52,5  26.3 26.3  

4.1. Базе података о путевима 
(БПП) 

7,0  3.5 3.5  

1. Методологија за формирање и 3,6     
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праћење  основне БПП/методоло. 

управљања КК 

2. Методологија за формирање и 

праћење  БП о пропустима 

3,4     

4.2. База података о 
саобраћају(БПС) 

8,7  4.4 4.4  

1.Аутоматске обраде података са 

бројача саобраћаја и публикације 

4,1     

2. Модификација методолог., 

прикупљање,  ажурирање и 
проширење БПС 

3,4     

3. Одржавање БПС 

(преинсталација,  провера и 
одржавање) 

1,2     

4.3. База података о мостовима, 

тунелима и нестабилним 

теренима (БПМ,БПТ, ПНТ) 

11,5  5.8 5.8  

1.Одржавање и допуна система за  

управљање БП о објектима 

2,4     

2.Оснивање сегмента БП носивост 

мостова   и преглед мостова 

5,7     

3.Прва фаза прегледа нестабилних 
терена и  унос података у базу 

2,2     

4.Прва фаза прегледа тунела и 

галерија и   унос података у базу 

1,2     

4.4. База података о саобраћај. 

сигнализацији пружним 

прелазима и опасним местима 

(БПСС, БППП, БПОМ) 

9,8  4.9 4.9  

1.Унапређење методологије и 

ажурирање  базе података о 
опасним местима-БПОМ 

4,2     

2. Унапређење методологије и 
ажурирање  базе података о 

пруж.прелазима- БППП 

2,6     

3. Унапређење методологије и 
формирање  базе подат. о 

саоб.сигн.-БПСС и опреми 

3,0     

4.5. Путни метеоролошки 
информациони систем (ПМИС) 

5,4  2.7 2.7  

1.Одржавање постојећег ПМИС-а 3,0     

2.Интеграција и довођење у 
функционално   стање ПМИС-а 

2,4     

4.6. Консолидација, довођење у 
функционално  стање и 

интеграција  БП 

10,1  5.1 5.1  

1. ГИС апликативни софтвер 3,75     

2. Припрема структуре БП за 

миграцију у  геопросторну базу, 

обука 

2,75     

3. Трошкови консолидације и  
довођење у фукциона стање БП 
 

3,6     
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5. НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ    

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 
ОПРЕМЕ   СУИСС 

5,5 0.6 1.7 1.7 1.7 

5.1. Надзорни-контролни  центар 3,8 0.4 1.1 1.1 1.1 

 1. Физичко обезбеђење објекта 
Газела 

1.8     

 2. Услуга одржавања надзорно-

контролног центра – објекат 
Газела 

1,5     

 3. Пражњење септ.јаме пословног 
објекта Газела 

0,5     

5.2. Локални-оперативни центар 1,7 0.2 0.5 0.5 0.5 

 1. Одржавање опреме и објекта – 
локални оперативни центар 

1.7     

 

6. 

 МОДЕРНИЗАЦИЈА И 

ОДРЖАВА.   УИС У НАПЛАТИ 
ПУТАР. -АОП 

 

5,5 

  2.8 2.8 

6.1. Одржавање управљачко 

информационих система у 

наплати путарине – АОП-а 

2,5   1.3 1.3 

6.2. Проширење опреме 

управљачко информационих 

система у наплати путарине – 

АОП-а 

3,0   1.5 1.5 

6.3. Модернизације управљачко 

информа. система  у наплати 

путарине – АОП-а 

0,0     

 

6.2 
 

 Пренете обавезе из предходне 

2012. године 

 

0,8 

 

0.8 
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7.    ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а   

 2.584,2 милиона динара  

Ова позиција улагања произлази из недостатка сопствених средстава за потребна улагања, што 

намеће потребу за задуживањем.  

Односи се на обавезе према Фонду за развој Републике Србије, Панонској банци по 

рефинансираним кредитима, и отплате кредита по основу задужења код пословних банака 

(Raiffeisen, Војвођанска банка).  

У 2013. години планира се отплата кредита у износу од 2.185,8 милиона динара, и то:  

 

 

Позиција 7.4. односи се на Обавезе по основу ПДВ-а, у износу од 398,4 милиона 

динара.    
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ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА  
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ДИНАМИКА ИСПЛАТЕ ДУГА 
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8.    ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"             2.271,5 милиона динара  

 

Спецификиција улагања је следећа:  

 

 

 

(детаљније у следећој табели)  
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ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА  
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Здравствене услуге  8,7 милиона динара  

Обухватају следеће:  

- Бањски опоравак и здравствена рехабилитација запослених, на основу члана 41. 

Колективног уговора ЈП „Путеви Србије“;      6,0 милиона динара  

- Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини ЈП „Путеви Србије“: 1,0 

милиона динара  

- Периодично испитивање услова радне околине, прописани лекарски прегледи 

запослених по оцени службе медицине рада и оспособљавање одговарајућег броја 

запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности: 1,2 

милиона динара  

- Санитарни (шестомесечни) прегледи спремачица, услужних радника  

0,5 милиона динара  

 Правни основ:  

- Чл.13 и чл.15 тач.7, 8 и 9. Закона о безбедности и здрављу на раду  

- Чл.21 Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања 

услова радне околине („Сл.гласник РС“ бр.94/06 и 108/06)  

- Чл.15 Правилника о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној 

околини („Сл.гласник РС“ бр.72/06)  

- Чл.41 Колективног уговора ЈП „Путеви Србије“  

 

 

Tрошкови репрезентације           8,0  милиона донара 

 

Обухвата трошкове угоститељских услуга у износу од 0,4 милиона динара, и трошкове 

снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених инксаната, контролора и 

радника обезбеђења (760 радника) на 38 наплатних станица широм Србије, и осталих у износу 

7,6 милиона динара. 

 

 

Трошкови коришћења пословних просторија         51,3 милиона динара  

 

Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра, 

Влајковићевој, Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), на обилазници,  
закуп склоништа на Новом Београду које служи за архивирање пословне документације, и закуп 

магацина за складиштење ТАГ-ова и ситног инвентара.  
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9.   СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ        743,4 милиона динара  

 

 
 
Планирана су следећа улагања:  
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ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА:  
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10.   ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА      6,0 милиона динара  

 
Спецификација улагања је следећа:  
 

(у динарима)  

Активност 

 

Планира се Вредност 

1. Увођење система квалитета 
       у оквиру одбора за квалитет 

5 седница  
Екстерни консултант  

      30.000,00  
 

2. Трошкови ангажовања и  

       сарадње референтних  
       лабораторија          

        

 
 

 
 

1. Испитивање отпорности коловозне   

   конструкције на замор  

2. Испитивање отпорности на трајну  

   деформацију- колотраге  

3. Испитивање асфалтних мешавина 
    по методи Мarshal-a: 1000 опита  

       

550.000,00 
 

    1.200.000,00 

 
    2.745.000,00 

3. Теренске провере квалитета 

изведених радова у гарантном  
       року  

Оделење квалитета у сарадњи са  

''Заводом за вештачење'' Београд  

 

   1.500.000,00 

  

Укупно планирано:  

 

6.025.000,00  

 

 

 

 

11.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-     

         ЗАЈМОВА                                        9.010,0  милиона динара  

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (ино-

банке) дата је у табелама на стр. 79-85 (детаљно), као и на стр.93-96 (квартално).      
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  
ЗА 2013. ГОДИНУ  
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6.  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ 

Пројекција билансних позиција урађена је у складу са Међународним рачуноводственим 

стандардима.   

У сегменту фискалних обавеза поред осталих законских прописа примењене су и одредбе Закона о 

порезу на додату вредност.  
 

 

БИЛАНС СТАЊА   
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БИЛАНС УСПЕХА  

 

Пројекцију прихода и расхода илуструје табеларни преглед у форми, законом прописаног 

рачуноводственог извештаја у складу са одредбама међународних рачуноводствених стандарда.   
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ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ   
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ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

140 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

141 

7.  ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА  

 

Планирана маса укупних бруто зарада 

у ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину  

На основу свеобухватног програма планираних мера економске политике и развоја, опредељених 

Законом о буџету за 2013. годину, извршена је и пројекција средстава укупних бруто зарада 

запослених укључујући и обавезне доприносе послодавца у ЈП "Путеви Србије" у износу од 

1.357.767.925 динара. 

I  ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА  МАСУ ЗАРАДА ЗА 2013.  

Основни параметри у примени и остваривању циљева економске политике, утврђених Законом о 

буџету за 2013. годину, и даље су резултат утицаја глобалне привредне кризе  у свету и региону и 

чињења напора како би се утицај истих на наше привредне токове што више амортизовао 

применом мера фискалне, монетарне и структурне политике.  

Имајући у виду да се макроекономска пројекција мера заснива на повећаној рестриктивности 

монетарне и фискалне политике, са посебним освртом на контроли зарада у јавном сектору и 

пензија у наредном  периоду, утврђена је пројекција параметара за индексацију зарада у јавном 

сектору и пензија, како  Законом о изменама и допунама Закона о буџету за 2012. годину, тако и 

усвајањем Закона о буџету за 2013. годину.   

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2012. годину установљена је маса средстава зарада у 

износу од 1.087.710.757 динара за просечно 1318 запослених, док је остварена реализација 

износила 1.060.982.472 динара. Од тога, средства у износу од  1.022.052.351 динара се односе на 

исплату зарада за старозапослене, 15.493.354 динара зараде за  новозапослене и 23.436.767 

динара зараде за пословодство. У односу на утврђен  планиран укупан  бруто просек од 67.602 

динара, реализација  је износила 67.100 динара по запосленом (у табели реализација).  

Узимајући у обзир претходно изнето као и чињеницу да ЈП “Путеви Србије“ није искористило из 

објективних разлога предвиђену могућност за пројекцију раста зарада за период октобар-децембар 

2012. године, то је у овим околностима планирања зарада за 2013. годину искоришћено за примену 

методологије формирања масе средстава за зараде за већ раније предиђену индексацију зарада и 

то само за период јануар-март, април-септембар и октобар-децембар 2013. године. Применом 

претходно утврђене индексације  у односу на исплаћен износ средстава зарада за децембар 2012. 

године, пројектована су средства зарада за 1333 запослена са пословодством  за период јануар-

март са износом од 279.507.729 динара, период април-септембар износ од 570.195.768 динара и за 

период октобар-децембар износ од 286.523.373 динара.  

Како предузеће ове године има обавезу исплате косовског додатка за десеторо запослених  на 

територији Косова и Метохије, који су из статуса запошљавања на одређено време прешли у статус 

на неодређено време  и то њих осморо од почетка текуће године, а двоје од месеца  маја 2013.г. то 

је  сходно закључку Владе Републике Србије бр.120-335/07-120 од 27.12.2007. године  извршена  

пројекција и  за те намене, те се претходно наведена планирана маса за први квартал увећава за 

987.006 динара, као и за даљи перид како је исказано  табели 2 Маса за зараде за 2013. годину, 

што у укупном износу за текућу 2013.г. по овом основу чини додатну ставку средства од 4.419.265 

динара. Како се због повећања обима и захтева на  пословима  надзора на одржавању и 

рехабилитацији државних путева I и II реда у Сектору за одржавање државних путева, као и на 
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пословима контроле надзора и управљања тунелима и саобраћаја на обилазници у Сектору за 

управљачко информационе системе у саобраћају указала потреба за новим запошљавањем, 

предвиђено је и запошљавање нових високостручних кадрова из области грађевинске, 

информационе и саобраћајне струке. Укупно је пројектовано за  14 нових запослених  за 2013.г. 

почев од маја месеца текуће године укупан износ масе за зараде од 10.980.605 динара по већ 

претходно поменутој  методологији што је исказано и у табели 2 Маса зараде за 2013. год. 

Дакле, целокупан износ пројектованих средстава за зараде за текућу 2013. годину  имајући у виду 

претходно изнето, чини вредност од  1.151.626.739.динара, односно са средствима доприноса на 

терет послодавца вредност од 1.357.767.925  динара.  

Месечна динамика расподеле укупне новчане масе планирана за текућу 2013. годину како је 

исказана у табели 2 Програма има за циљ да обезбеди ниво основне зараде  по опредељеној 

индесацији увећаној за 0,02 индексна поена за јануар-март, односно 0,02 индексна поена у односу 

на март за период април-септембар и 0,005 индексних поена у односу на септембар за период 

октобар-децембар.  

Међутим, мора се нагласти и следећа опсервација да је одредбом чл.114 Закона о раду утврђено 

право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходна три месеца за време 

одсуствовања са рада, чиме се применом овакве методологије зарада (генерално гледано) отежава 

процена и планирање укупних накнада које се могу исплаћивати у сваком од планских месеци, 

обзиром да оне зависе како од броја запослених који учествују у расподели, тако и од 

различитости обрачунских параметара, структуре одсутности и осталих фиксних накнада које се 

исплаћују. Због свега наведеног, реално се догађа да је цена накнаде знатно виша од цене за 

ефективни рад у истом обрачунском периоду, што у принципу онемогућава да се испрати  и 

динамика из претходног става тј. динамика номиналног  и реалног раста или смањења цене 

основне зараде по месецима у текућој години. 
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Табела бр.2 – План за 2013. годину  
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Табела бр.4  
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Табела бр.5  
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Табела бр.6  
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П О С Л О В О Д С Т В О :  

Сходно Правилнику о систематизацији и Програму пословања пословодство чине лица запослена 

на пословима са посебним овлашћењима и одговорностима и то: 

- генерални директор 

- помоћник генералног директора  

- директори сектора за: (1) стратегију, пројектовање и развој; (2) инвестиције; (3) одржавање 
јавних путева I и II реда; (4) управљачко информационе системе у саобраћају; (5) наплату 
путарине; (6) правне, кадровске и опште послове; (7) економско-финансијске и комерцијалне 
послове.   

Кратак опис послова радних места пословодства:  

Генерални директор (број извршилаца: 1)  

Представља и заступа Јавно предузеће; организује и руководи процесом рада и води пословање 

Јавног предузећа; предлаже основе пословне политике; одговора за законитост рада Јавног 

предузећа; предлаже планове развоја, изградње и реконструкције, одржавања и заштите 

државних путева, годишњи програм радова и годишњи програм пословања, план јавних набавки; 

доноси правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу; предлаже 

правилник о раду; подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун; 

предлаже доношење одговарајућих одлука Управном одбору; извршава одлуке Управног одбора; 

именује и разрешава помоћника генералног директора, као и друга лица са посебним 

овлашћењима и одговорностима; одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног 

односа у складу са законом; одговара за рачуноводствене извештаје које потписује; доноси одлуке 

и друга акта у складу са својим овлашћењима из закона; врши и друге послове предвиђене 

законом и другим актима.  

Помоћник генералног директора (број извршилаца: 1)  

Помаже генералном директору у планирању, организовању и руковођењу процесима рада и 

вођењу пословања Јавног предузећа, у креирању пословне политике предузећа, предлагању 

планова развоја и годишњег програма радова и пословања, у предлагању доношења одговарајућих 

одлука Управном одбору, помаже у извршавању и спровођењу одлука Управног одбора, помаже у 

вршењу других послова предвиђених законом и другим актима. Координира и обједињава 

међусекторску сарадњу унутар Јавног предузећа, координира радом директора сектора Јавног 

предузећа. Координира непосредну реализацију свих послова као и оперативно руковођење у 

спровођењу конкретних одлука Колегијума Јавног предузећа. Одговоран је за законито, 

благовремено, целисходно и квалитетно извршавање свих послова и задатака које му повери 

Генерални директор.  

Директор сектора (број извршилаца: 7)  

Руководи сектором, организује, координира и управља радом сектора. Стара се и одговоран је за 

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

Давањем налога, задатака и упутстава усмерава и прати ток њиховог непосредног извршавања. 

Организује, координира и контролише рад руководилаца одељења и шефова одсека у сектору. 

Стара се о законитом и благовременом спровођењу свих одлука, закључака и др. из делокруга 

рада сектора, донетих од стране Управног одбора и Генералног директора. Учествује у креирању и 

реализацији свих планова и програма сектора и сарађује са осталим секторима у  

реализацији заједничких циљева и пословних одлука ЈП "Путеви Србије". Подстиче превентивне 

мере против могућих грешака у раду. Обавља и друге послове по налогу Генералног директора и 

Помоћника генералног директора, којима и одговара за свој рад.   

Детаљан опис послова дат је у Правилнику о организацији и систематизацији послова.  

Укупна нето зарада генералног директора ЈП „Путеви Србије“ исплаћује се у складу са Законом.  

За пословодство и остале запослене зарада се утврђује сходно цени радног часа и коефицијената 

утврђених уговорима о раду, односно Колективним уговором ЈП „Путеви Србије“.  
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Сходно члану 24. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник 119/12), директор и извршни 

директори имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију у случају када јавно 

предузеће послује са позитивним пословним резултатима.  

Влада ће подзаконским актом одредити услове и критеријуме за утврђивање и висину стимулације,  

које ће евентуално бити предвиђене Ребалансом Програма пословања.  
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Н А Д З О Р Н И   О Д Б О Р :  

Према Закону о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.119/12), Надзорни одбор јавног предузећа 

чији је оснивач Република Србија има пет чланова. Председника и чланове надзорног одбора 

именује Влада, с тим да се један члан именује из реда запослених, док један члан надзорног 

одбора мора бити независан члан надзорног одбора.  

Надзорни одбор:  

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој 

реализацији;  

2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;  

3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;  

4) надзире рад директора;  

5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;  

6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје 
и политику управљања ризицима;  

7) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања 
сагласности;  

8) доноси статут уз сагласност оснивача;  

9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност 
оснивача;  

10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност 
оснивача;  

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, 

статутом и одлуком оснивача;  

12) именује извршне директоре јавног предузећа;  

13) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа, односно уговоре о 

раду са извршним директорима предузећа;  

14) врши друге послове у складу са Законом о јавним предузећима, статутом и прописима 
којима се уређује правни положај привредних друштава.  

Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном 
одбору.  

Висину накнаде утврђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања 
јавног предузећа.  

 

Маса за исплату накнада за Надзорни одбор за 2013. годину предвиђена је у износу од 5,0 милиона 
динара. Приказана је у позицији 8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“, као позиција 8.1.1.3. Трошкови 

накнада Надзорном одбору.  

У Табели бр.3 на стр. 145 дат је приказ Накнада Надзорном одбору за 2013. годину, по месецима.  

Нето накнада члановима Надзорног одбора рачуната је као једнострука просечна зарада по 
запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у октобру 2012. године, увећана 

за пројектовану инфлацију за 2013. годину (5,5%). Нето накнада председника Надзорног одбора 
увећана је за 50% у односу на износ нето накнаде чланова Надзорног одбора.  
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8.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА 
ЧЛАНУ 50. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

Сходно члану 50. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:  

- за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију  

- за одређивање накнада Надзорном одбору.   

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ  

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа, 

планирано је да се 0,08% средстава која имају третман прихода, односно 18,7 милиона динара 

издвоји за следеће намене:  

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ   

Нето накнада члановима Надзорног одбора рачуната је као једнострука просечна зарада по 

запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у октобру 2012. године, увећана 

за пројектовану инфлацију за 2013. годину (5,5%). Нето накнада председника Надзорног одбора 

увећана је за 50% у односу на износ нето накнаде чланова Надзорног одбора.  

Детаљније у Табели 3 Накнаде Надзорном одбору за 2013. годину на стр. 145.   

 

 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

155 

9.  ПОЛИТИКА ЦЕНА  

 

Према члану 50. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између 

осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.  

Члан 17.  Закона о јавним путевима дефинише накнаде за употребу државног пута:   

1) накнада за ванредни превоз  

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или 

звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту 

које користи управљач државног пута, у складу са прописима   

3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)  

4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута  

5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута  

6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и 

телеграфских водова и сл. на јавном путу  

7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 

јавног пута и  

8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.  

Накнада из члана 17. тач. 3) Закона о јавним путевима:  

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта 

(путарина)   

Садашњи износи путарине:  

Још увек су у примени износи путарине од 20.02.2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику 

РС“ бр.12/09), када је путарина за возила стране регистрације смањена у просеку за 40%, односно 

изједначена са путарином за возила домаће регистрације. Ово укидање диспаритета изазвало је 

негативне ефекте пада прихода од путарине, само у 2009. години износили су 3,4 милијарди 

динара.  

Накнаде из члана 17. тач. 2) и од 4) до 7) Закона о јавним путевима:   

Накнаде за употребу државног пута  

Садашњи износи накнада:  

Још увек су у примени износи накнада за употребу државног пута од 7. марта 2009. године (Одлука 

објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.16/09), када су износи накнада повећани за 18%. Напомињемо да 

је до тог повећања дошло после 4,5 године, јер је претходно усклађивање извршено још 7. августа 

2004. године („Сл.гласник РС“ бр.90/04). Иначе, у том периоду су сви елементи који утичу на 

формирање цена радова на одржавању и грађењу путева су имали далеко већи пораст, у просеку 

за 98%.  

 

Накнада из члана 17. тач.1) Закона о јавним путевима   

Накнада за ванредни превоз  

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. 

Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници 

мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).  

Износи накнада нису мењани од маја 2003. године („Сл.гласник РС“ бр.56/03).  



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

156 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

157 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

158 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

159 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

160 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

161 

 



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ  

162 

 

10.  МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ  

 

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

(International Road Federation – 

 Међународна федерација за путеве)  

 

 

ЈП "Путеви Србије" је сталан члан и Међународне федерације за путеве (IRF), која 

је невладина, непрофитна организација, чија је мисија да промовише и иновира 

развој путне инфраструктуре. Програми центра IRF Брисел и Женева фокусирани су на Европу као 

део међународних програма IRF и практично значе кретање платформе за путеве, укључујући 

јавни и приватни сектор који данас ради интеграције са осталим иницијативама регионалне 

сарадње. У врло тесној сарадњи са главним иницијативама за реконструкцију југоисточне Европе, 

IRF жели да усмери развој на боље путевe и путну мрежу као ургентну потребу за економски 

напредак земаља југоисточне Европе. 

  

(European Union Road Federation –  

 Европска Путна Федерација) 

 

ЈП "Путеви Србије" је сталан члан и Европске Путне Федерације (ERF).  

ERF је непрофитна асоцијација која координира различите ставове који се односе на европски 

путни сектор. Мисија ERF је мобилност и одрживост европских путева. Функционише на платформи 

дијалога Европске Уније, узимајући у обзир главне улазне информације путног сектора које се 

односе на мобилност и промоцију водећих истраживања за што квалитетнију путну 

инфраструктуру.  

(International Bridge, Tunnel and Turnpike 

Association - Међународно удружење за 

мостове, тунеле и аутопутеве)  

 

IBBTA је светски савез оператера наплате путарине и повезаних индустрија који пружа форум за 

дељење знања и идеја како би се промовисале и побољшале транспортне услуге које се 

финансирају од путарине. 

Основано 1932. године, IBTTA је једино удружење које представља светску индустрију наплате 

путарине.   

Приоритет IBTTA је помагање члановима да буду у току са трендовима који посматрају јављање 

индустрије наплате путарине као једне од најважнијих снага за финансирање аутопутева. Током 

целе године нуде се финансијски самити, састанци, изложбе и радионице.  

IBTTA се састоји од 280 чланова из 25 земаља на шест континената. Поред Сједињених Држава, 

постоји значајан број представника европских оператера наплате путарине у Италији, Француској, 

Шпанији и Португалији као и Аустрији, Јужној Африци, Јапану и Бразилу. IBTTA чланови су лидери 

у технолошким иновацијама, организационим моделима и пружању услуга.  

IBTTA се финансира првенствено од чланарина, котизација за састанке, изложби и спонзорстава. 

http://www.ibtta.org/
http://www.ibtta.org/
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(Association Europeenne des Concessionnaires  d’Autoroutes et 

d’Ouvrages a’ Peage – Европска асоцијација концесионара 

аутопутева и путева под наплатом) 

ASECAP је Асоцијација европских концесионара аутопутева, конституисана од стране националних 

асоцијација, компанија или других тела одговорних за финансирање, изградњу, одржавање и 

оперативност путне инфраструктуре, где се приход поменутих компанија делимично или у 

потпуности обезбеђује од стране корисника пута. 

ASECAP је званично формиран 1993. године и седам чланица које су га чиниле управљале су 

мрежом од око 16.000 километара аутопутева. Сада ASECAP има 21 чланицу, јер су асоцијацији у 

међувремену приступили концесионари или националне асоцијације концесионара из Велике 

Британије, Холандије, Марока, Немачке, Пољске, Чешке, Словачке и Ирске. 

Током последње деценије расте значај концесија у финансирању изградње и одржавања мрежа 

аутопутева у Европи. Оно се најчешће обавља из средства прикупљених од наплате путарине на 

путевима, који су концесионим аранжманимна поверени било приватним било државним фирмама. 

Приватни сектор је најјачи у јужноевропским и медитеранским земљама: Француској, Италији, 

Португалији и Шпанији. Међутим, постоје и земље које нерадо уступају концесије а то је случај са 

неким северноевропским земљама и земљама централне Европе (земље Бенелукса, Немачка 

Данска и Шведска), као и друга група земаља, у које спадају Аустрија, Словенија, Мађарска и 

Норвешка, које су формирале јавна предузећа која управљају концесијама. У сваком случају, 

искуства су различита, као што су и различити и механизми за утрвђивање цена путарине, зависно 

од тога да ли их одређује концесионар или држава.  

ЈП ''Путеви Србије'' је стални члан Управног Одбора ASECAP-а, са пуним правом гласа. 

ЈП "Путеви Србије", као стални члан Европске асоцијације концесионара аутопутева и путева под 

наплатом (ASECAP) активно учествује у праћењу развоја европских путних праваца (чије су 

основне одреднице безбедност у саобраћају, интероперабилност система наплате путарине, и 

развој и примена интелигентних система управљања саобраћаја), који се у Србији спроводи путем 

активности ASECAP-а и специјалистичких пројеката COPER I, II, III и CEZARE IV.  

 

*SEETO-SOUTH-EAST EUROPE TRANSPORT OBSERVATORY 

Обсеравторија за надгледање саобраћаја Југоистичне Европе  

(www.seetoint.org)  

Европска Унија је прeко Европске Комисије  у циљу приближавања Региона Југоисточне Европе 

(2000 CARDS Program) и довођења саобраћајне мреже до "прихватљивог Европског стандарда" до 

2015. године, финансирала преко заједничке помоћи у реконструкцији, развоју и стабилности 

,Студију инфраструктуре региона Балкан-Транспорт (REBIS-Regional Balkans Study Infrastructure-

Transport). Студија је завршена 2003. године и покрива балканске земље: Албанију, Македонију, 

Босну и Херцеговину, Хрватску, Србију укључујући и Косово које је под међународном 

јурисдикцијом у складу са UNSCR 1244 од 1999. године,. и Црну Гору,  

http://www.seetoint.org/
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Циљ Студије био је да помогне овој групи земаља у развоју израду кохерентне стратегије за развој 

саобраћајне инфраструктуре, фокусиране посебно на развој регионалне Основне мреже 

саобраћајне инфраструктуре која повезује земље у региону, а самим тим преко ње и са остатком 

Европске Уније. Основна мрежа је од регионалне важности, базирана на стратешкој мрежи 

дефинисаној од стране Комисије ЕУ.  

Укључивала је  главне коридоре и путеве између 5 тада главних градова у региону и градова Бања 

Лука, Подгорица и Приштина. Тaкође је  повезала те градове са главним градовима суседних 

држава и стратешких лука на Јадрану. Мрежа укључује реке Дунав, луке Драч, Ријеку, Сплит, 

Дубровник, Плоче, Бар и Валону, као и аеродроме 5 главних градова и Бања Луке, Сплита, 

Дубровника, Ниша, Приштине и Подгорице.  

Основна мрежа укључује 6.000 км путева и 4.300 км железничких пруга.  

У изради студије активно су учествовали и српски експерти. Распад бивше СФРЈ довео је до 

стварања преко 5.000 км нових граница и до преусмеравања саобраћајних токова са претходних 

граничних прелаза. Због тога је упркос смањењу саобраћаја током 90-тих то довело до великог 

времена чекања на граничним прелазима  и до непредвидивих царинских процедура. Проблеми су 

већином везани за регулативна и процедурална питања.  

Студијом је развијен модел за прогнозу саобраћаја за Основну мрежу. Пројекције су рађене за 

период 2001-2025. године, са циљем да се установи заједничка и конзистентана основа за одабир и 

процену пројеката.  

Она је такође идентификовала пројекте погодне за међународно финансирање на тој Основној 

мрежи (Core Network).   

- Обилазница Београда 

- Коридор X Е-70 / М-1 Хрватска граница – Батровци – Београд - Е-75 / М-1 Београд – Ниш -  

Лесковац – Бујановац - Македонска граница   

- X-ц Е-80 Ниш – Бугарска граница  

- X-б Београд – Мађарска граница  

- Руте 3 / М-5 граница Републике Српске – Ужице 

- Руте -4 Е-70 / Румунска граница – Панчево – Београд – Чачак – Ужице - граница Црне Горе 

(делимично – Београд - Јужни Јадран)   

- Рута -5 / Е-761 Бугарска граница – Вршка чука – Зајечар - Параћин – Појате – Крушевац – 

Краљево - Пожега - Веза Коридора X и коридора IV М-5 / Е-761 – Појате – Крушевац – 

Крањево - Чачак – Пожега  

- Рута -6 / М-2  Црна Гора граница - Рибарићи – Косово – Приштина  

- Рута 7 Р-245 и  М-25 (Ниш)  

- Дољевац – Житорађа – Прокупље - Куршумлија – Мердаре - граница са Косовом  

SEETO-SOUTH-EAST EUROPE TRANSPORT OBSERVATORY - 7.5.2008. године у Београду је одржана 

Конференција министара транспорта ЕУ и Југо-Источна Европа.                                                                                                   

Уговор о успостављању и реализацији  SEETO (Agreement on the establishment and operation on 

SEETO), потписан је 10. новембра 2005. године, од стране представника Европске Комисије, као и 

Министара транспорта: Србије, Хрватске, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније, Албаније, 

Представника УН задужених за Косово. 
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От тада до данас надлежно Министарство и ЈП "Путеви Србије"  активно сарађује са канцеларијом 

SEETO, на изради свих тражених Извештаја потребних за рад .  

 

IPA – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ  

IPA као нови инструмент за претприступну помоћ ЕУ кандидовао је следеће пројекатe, чији би 

корисник било ЈП “Путеви Србије“:  

- Twinning пројекат за успостављања катастра путног земљишта Републике Србије   

- Мастер план развоја путне мреже у недовољно развијеним подручјима Републике Србије  

- Израда пројектне документације (студије оправданости, идејног и главног пројекта) за 

изградњу аутопута Е-70 / М-1.9 Панчево – Вршац (граница са Румунијом)“, који би 

финансирала Делегација ЕК у Републици Србији  

- Мастер план и студија оправданости дефинисања бициклистичких коридора у Републици 

Србији  

ЈП „Путеви Србије“ активно пружа помоћ свим локалним самоуправама у припремама пројеката 

који се могу финансирати из ИПА- компонента прекограничне сарадње (успешан пример 

прекограничне сарадње са Републиком Бугарском;  завршена  је рехабилитација 7 деоница пута   

М-25 Неготин – Зајечар – Сврљиг). У току 2010 се радило на техничкој подршци ИПА 

прекограничној сарадњи са Мађарском, око припреме апликација за рехабилитацију).  
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ПРОГРАМ ОЛАКШИЦА ЗА ЗАПАДНИ БАЛКАН  

Програм олакшица за Западни Балкан Европске Инвестиционе Банке је предвидео донацију за 

одржавање семинара широм земље са темом безбедности у изградњи путева и процедурама 

приликом изградње асфалтних коловоза.  

ЈП „Путеви Србије“ је спровело програм обучавања путем семинара, група људи из привреде кроз 

учешће локалних привредних субјеката на пољу изградње путева. Семинаре спроводе и одржавају 

експерти на пољу технологије асфалта са Грађевинског факултета Универзитета из Београда, док 

ЈП „Путеви Србије“ пружа и обезбеђује логистичку подршку.  
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11.  ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ  

На пословање ЈП „Путеви Србије“ утичу следећи закони:  

  „Сл.гласник РС“ бр. 

-  Закон о јавним путевима  101/05, 123/07, 101/11,  

93/12   

-  Закон о јавним предузећима  119/12  

-  Закон о привредним друштвима  36/11, 99/11   

-  Законом о јавним набавкама  116/08, 124/12   

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 120/04...36/10 

-  Закон о јавном информисању 43/03 ... 41/11 

-  Закон о превозу у друмском саобраћају  46/95 ... 31/11  

-  Закон о међународном друмском превозу  101/05, 18/10  

-  Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима  „Сл.лист СРЈ“ 26/95  

-   Закон о безбедности сабраћаја на путевима  41/09, 53/10, 101/11  

-  Закон о планирању и изградњи  72/09, 81/09, 24/11   

-  Закон о министарствима 72/12  

- Закон о државној управи 79/05, 101/07, 95/10  

- Закон о Влади 55/05 ... 16/11 

- Пословник Владе 100/05 ... 61/06 

- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција 43/04 

-  Закон о раду 24/05 ... 54/09 

-  Закон о радним односима  55/96 ... 43/01 

-  Закон о равноправности полова  104/09  

- Закон о јавном здрављу 72/09 

-  Закон о безбедности и здрављу на раду   101/05 

-  Закон о здравственом осигурању  107/05 ... 119/12 

- Закон о осигурању  55/04 ... 107/09 

- Закон о здравственој заштити 107/05 ... 119/12  

- Закон о платама у државним органима и јавним службама  34/01 ... 92/11 

-  Закон о пензијско – инвалидском осигурању 34/03 ... 101/10 

-  Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 84/04 ... 7/12 

- Закон о буџету 101/10, 78/11, 101/11, 

114/12   

- Закон о буџетском систему 54/09 ... 93/12  

- Закон о јавним приходима и јавним расходима 76/91 ... 135/04  

-  Закон о акцизама  22/01 ... 31/09 

-  Закон о рачуноводству и ревизији  46/06, 111/09  

-  Закон о девизном пословању  62/06 ... 119/12  

-  Закон о спољнотрговинском пословању  36/09 ... 88/11  

-  Закон о платном промету  43/04 ... 31/11 

-  Закон о порезу на добит предузећа  25/01 ... 101/11 
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-  Закон о пореском поступку и пореској администрацији  61/07 ... 93/12  

- Закон о порезима на имовину 26/01 ... 57/12  

- Закон о порезу на промет  22/01 ... 84/04 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији 61/07, 20/09, 53/10, 

101/11, 2/12, 93/12  

- Закон о републичким административним таксама  43/03 ... 93/12 

- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму 

инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици 

Србији 

64/05 

-  Закон о заштити животне средине  135/04 ... 72/09 

-  Закон о водама  46/91 ... 93/12 

- Закон о пољопривредном земљишту 62/06 ... 41/09 

- Закон о локалној самоуправи 129/07 

- Закон о Фонду за заштиту животне средине 72/09, 101/11, 93/12  

-  Закон о заштити од пожара  111/09 

-  Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину  135/04, 88/10   

-  Закон о експропријацији  53/95 ... 20/09  

-  Закон о државном премеру и катастру и уписима права на 

непокретностима  

83/92 ... 15/96 

- Закон о грађевинском земљишту 112/06 

- Закон о промету непокретности 42/98, 111/09  

-  Закон о превозу опасног терета   88/10  

-  Закон о концесијама  55/03 

-  Закон о општем управном поступку  33/97 ... 30/10 

-  Закон о средствима у својини Републике Србије  53/95 ... 101/05 

-  Закон о облигационим односима  29/78 ... 31/93 

-  Закон о судским таксама 28/94 ... 93/12 

-  Закон о парничном поступку  125/04, 111/09  

- Закон о ванпарничном поступку 25/82, 48/88  

-  Закон о кривичном поступку  58/04 ... 72/09 

-  Закон о прекршајима  101/05 ... 111/09 

-  Закон о извршном поступку  125/04  

-  Закон о комуналним делатностима  88/11  

Законе прате подзаконска акта – правилници, одлуке, уредбе...  
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12.  ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ) 

Јавност у раду остварује се кроз: сајт ЈП „Путеви Србоје“, Друштво за путеве Србије, сарадњу са 

АМСС, контакте са медијима, учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини, 

чланство у ASECAP-у, IRF-у, ERF-у, итд.  

Преко контакта са медијима - ТВ, штампа, јавност се информише о стању путева, радовима који 

су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово 

решавање, итд.  

Од средине 2002. године у функцији је сајт ЈП "Путеви Србије" (www.putevi-srbije.rs.). Интернет 

презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне 

јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и 

саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, 

организацији и активностима ЈП "Путеви Србије", презентацијама итд. Посебно су значајне 

информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине.  

ЈП "Путеви Србије" учествује у раду и финансирању Друштва за путеве Србије, које издаје стручни 

часопис „Пут и саобраћај“.  

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева ASECAP. 

Оно уједињује и заступа 126 друштава која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката 

са наплатом путарине у 17 европских земаља.  

Теме којима се бави ASECAP су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска 

наплата, додатни сервиси итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.  

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан IRF (Међународне федерације за путеве) и ERF 

(Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко 

центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски 

напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне 

безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.  

Промотивне и маркетинг активности ЈП "Путеви Србије" у 2013. години биће усмерене пре свега  

на промовисање повећања безбедности саобраћаја и заштите животне средине.  

Управљање државним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и 

општег значаја стално под будним оком јавности путем бројних писаних и електронских медија.  

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били 

правовремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, 

побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази 

на адреси www.putevi-srbije.rs. 

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање 

јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је предузеће приближило своје услуге 

корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој 

електронској страници, вести се преносе и путем других портала као што је веб сајт Ауто-мото 

савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и 

подиже квалитет услуга које се пружају. 

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о јавним путевима, као и Закона о државној 

управи, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, 

предузећима и другим организацијама.  
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