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ЈП „Путеви Србије” и у 2012.г. наставиће да, као инвести-

тор, с обзиром да саобраћај и изградња путне инфраструк-

туре представљају национални приоритет наше земље, даље 

унапређује и гради путну мрежу Србије. Путна привреда 

представља јeдан од кључних чинилаца даљег убрзаног раз-

воја наше земље. Држава Србија је протеклих година у стра-

тешке пројекте саобраћаја инвестирала огромна средства јер 

саобраћај покреће привреду и представља замајац са којим 

Србија иде у европску будућност.

У овој години наше предузеће интензивираће радове на 

Обилазници око Београда, која представља део међународног 

путног Коридора 10, интензивно радити на даљој модерниза-

цији система наплате путарине и ефикасном управљању пут-

ном мрежом као и на изградњи и модернизацији путне мре-

же широм Србије. Почетком априла успешно смо завршили све радове на ре-

хабилитацији моста Газела који данас изгледа лепше него икад, 

а желимо да се похвалимо да је наше предузеће и ове године, 

на задовољство свих грађана Србије и оних који у транзиту 

пролазе кроз нашу земљу, упркос изузетно лошим временским 

условима успело успешно да обави све задатке и омогући нес-

метано обављање саобраћаја.

Путари – замајац српске привредеИЗДВАЈА
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ИЗДВАЈАМО:

 Нови мост Бешка пуштен

у саобраћај

 Зоран Стојисављевић, дипл. грађ. инж.

„Већа улагања - бољи путеви”

 Рехабилитација моста Газела

 Заштита животне средине

 Ниже путарине за комби возила

 Признање за очување традиције

Поводом завршетка радова и пуштања у са-

обраћај новог моста на Дунаву код Бешке, генерал-

ни директор ЈП „Путеви Србије”, Зоран Дробњак, 

дипл. грађ. инж. истиче: „Поносан сам што смо из-

градили један од највећих и најдужих мостова у Ев-

ропи. Иако смо имали великих проблема током из-

градње због појаве клизишта на десној обали Дунава и његове санације, успели смо 

да изградимо нови мост који је свега 5 m удаљен од постојећег. Извођење ових радо-

ва је огроман грађевински подухват који захтева  велико умеће свих укључених у из-

градњу моста близанца преко Бешке. 

Честитам свима који су дали допринос изградњи овог грандиозног објекта, који 

ће служити наредним генерацијама и бити у употреби најмање 125 година.”

Огроман грађевински подухват

то човек у животном нагону

ади, ништа није у мојим очима

е и вредније од мостова”,

записао је Иво Андрић.
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Грађевинска сезона је у пуном јеку што потврђује хиљаде радника и градитеља 

ангажованих на изградњи најзначајнијих објеката путне инфраструктуре 

у Србији. Ради се без престанка уз велики елан, посебно након потписивања 

Колективног уговора који путарима гарантује нове мере заштите на раду, боље 

услове рада и већу заштиту права, како би пројекти од националног значаја 

били завршени у предвиђеним роковима.

Након спајања главног распона мостовске конструкције моста преко Дунава 

код Бешке интензивирани су радови тако да се завршетак овог, тренутно 

најдужег моста који се гради у Европи, може очекивати за неколико месеци. 

Путари интензивно раде и на реконструкцији најпрометнијег моста у Србији - 

моста Газела, затим на изградњи Обилазнице око Београда, на рехабилитацији 

аутопута Е-75 на проласку кроз Београд као и широм Србије на унапређењу 

стања путне мреже.
Јавности је презентиран нови интегрисани систем контроле наплате 

путарине, чиме су спречени сви видови евентуалних грешака и пропуста, тако 

да је годишњи приход увећан у просеку за 860.000 евра. 

У овом броју Билтена сазнајте више о успесима путара, новим пројектима, 

органиозационим, корпоративним и међународним активностима од значаја 

за наше предузеће.
И даље очекујемо Вашу подршку, сугестије и предлоге, јер заједничким снагама 

идемо путем напретка и успеха.

 
 

 
 

 
         Одељење за односе са јавношћу

Успешна реализација пројеката

ИЗДВАЈАМО:
Приход од наплате 

 
путарине већи за 

860.000 евра годишње

Биљана Вуксановић 

 
дипл. грађ. инж.   

„Унапређење
стања путне мреже”

Спојен главни

 
распон моста Бешка

Гордана Суботички-

 
Ђорђевићдипл. грађ. инж. 

„Трка са временом”
Потписан

 
Колективни уговор

Путна мрежа

 
на геопорталу
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Бил тен је тро ме сеч на пу бли ка ци ја у ко-
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ли као део сво јих ре дов них, основ них за да та ка 

или оства ри ли и усво ји ли као но во зна ње или 

по се бан до при нос ра ду пред у зе ћа и на прет ку 

дру штва.
Би ће то огле да ло на ших успе ха, но вих про-

је ка та, ор га ни за ци о них, кор по ра тив них, али и 

ме ђу на род них ак тив но сти, син ди кал них и свих 

дру гих ва жних ве сти од зна ча ја за на ше пред у-
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ни ке, ко ри сни ке и, на рав но, ме ди је.

Бил тен ће пру жа ти ин фор ма ци је ка ко се 

струч но уса вр ша ва мо, на пре ду је мо, спро во ди мо 

за шти ти ту на ра ду, од ма ра мо или дру жи мо. Циљ 

бил те на је да бу де ин фор ма ти ван и ко ри стан, 

не са мо сред ство ин тер не ко му ни ка ци је, већ и 

сред ство ко му ни ка ци је са спољ ним окру же њем 

водич кроз наше пред у зе ће.
ј ред
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ИЗДВА

 Газела у „п

 Република
ближа Срб

 Бранка Зец
„Процена
путне мре

 Горан Томи
„Завршен
експропр
на Корид

  Почела с
зимска с

 Конкурс
„Деда м

Радна и успешна година је за нама.  

Памтићемо је по завршеним великим пројектима који ће остати будућим

покољењима. Нови мост код Бешке премостио је

најлепшу европску и нашу реку Дунав по други пут.

Мост Газела поново сија пуним сјајем, рехабилитован за неколико

следећих генерација. Остварени су завидни резултати, изграђени нови кило

аутопутева, раскрсница, петљи, мостова,

модернизоване наплатне рампе …

Желим да овакве резултате и успехе наставимо и у Новој години!  

Свим запосленима и пословним партнерима

честитам наступајуће празнике и желим срећну и 

успешну 2012. годину!

Зоран Дробњак

генерални директор ЈП „Путеви Србије”

година великих пројеката2011.

ТЕМЕ БРОЈА: Мост Газела прошао и други тест ИТС системи на путној мрежи Србије – управљање – мониторинг – безбедност Интервју – Миодраг Милијић, председник Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“ Промет возила за периодјун - август 2012.г.
 Изградња Коридора Х – Левосоје – граница са БЈРМ

 Рехабилитација деонице I А реда бр.6, Бродарево - Гостун
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ЈПЈПЈПППЈП „„„„„„„ПуПуПуПуПуутетевиви ССрбрбијије“е“е“е““е“ ---- ммммммереререеррилилло оо УСУСУСУССПЕПЕЕПЕЕХАХХАХ !!ИИ И тототототоококок ммм мм овововоово е е еее гргргргрграђађевевининскске е сесееееезозоз ненеенен иинтнтнтнтнттененнензизииизивнвно о оо сессессс рррраддададда илилило и и
дадааљеље сссе е е рарарарааадидидидиди нннннна а пупутнтнојој ммрережижи РРРРРРРепепеппе убубуббблиликекеке СССрбрбрбрбијијииије,е,е,ее ккакакаккко оо нанана ииз-з
гргрградададададњњњи нннннноввввовииихихи ииииинфнфрарастструруктктурурниниииииих ххх прпрпрпројојоо екеке ататаа а,а,а тттакакааа о ооо и и нана рредедеддовов--
нононн м мммм ии иии пепееееерриририодододододододо ичиччччччнононоом ммм ододржржававањању у пупупупупп тнтнт ихихии ппрараарр вавааацацацац иииии ооообјбјекекее атататата.аа

НаНаНашешешешешеше пппппреререререр дудудуудуд зезеззезезећећећећ , , какакао ининвевестстититттторороорор  рарар додовавваваа, , усусусусу пеппеепеешншншшннш о о јејеје ззавававава р-р-р-
шишишилололо 11155.5.5...555555 kmkmkmkmkm ООбиббибибиббиб лаазнзнницицице ее ококоо БеБеБеБеБееогогогоггогграрааарааддаддад ,, одододддд ББББатаататаа ајаајја нинининииничкчкчккч е е пепеетљтљљт е е
до Добаннананововововвацацаацацаца а ииии и ии ододод пппеттетљељеељ ОООрлрлрлрлрлр ововововововачачачачачачачеееее ее дододододо ККруруруруружнжнжж огогооо пппутуутута,а,аа ууууукљкљкк у-у-у-уу
чууујући ттунунунунунунунеелеллелел ССССтртртррррражаажажевеввевицицицицццу.уу.у.у.у. ТТТТТТТакакакакођођођође,е,е,, ннннакакакаккононоо тттесессесестатататат ооооптптптптптеререррећећћећећењењењња а а
глглавававвнооноггг г ггг рар споннннааа чечечеличнчннне е е кокококок стстстстрррурурукцкцкцццијијијијије еее момомомостстстста а а а а ГаГаГаГазезезезезелалаалалал , , , ,, заззазааврврвррршшешен нннн 
јеје ккккомплппллплп еттее ан ппппппроророороројејејекккатт ререререхахахахабибибибибилиллитатааацицицицицијејејејеј нннннајајајајајпрпрпрпрп омомоммметететтнининиинијејејејег гг г момомомостстсттс а а ааа
уу СССрСрбииибиијјји ссссса аа а прпрпррисистутутутутут пнпннпнннимимимимимм ссаоаооаобрбррбрбраћаћајајниницацацацацацамамамама. . ТоТококоооком мммм овововвввогогогоггог,, зазаазаврврврвр-
шеен јееее и ддеоеооооо ппппророрррроројеејеејеејекткткк а а аа а кококоокојијијијијји сссе ее ододноносисиси ннна а аа имимимимимплпплплемемее енене татаааацициициц јујујујују ууууп-п-пп-п-
рарр вљачччччкокококк иинфоорорормамамамаааамам ццицицициционононнонихихихих сссисиссстетееетемамамамамма, , прпрпрпрпрпре е е е свсвсвсвеггегегега аа а а вивиививиидедедедедед о ооо о нананананадздздздздзороророро а,а,аа,а  
какакак мемм рарааааа зза бројањањањњњеееее сасасаааообобообобрарарарраћаћаајајајаја, ,, пупупупутнтнтнихихихих мммммететететеоеоеоеороророрололололошкшкшккшкшкихихихих сссстатататанининини---
цацаца ии еееллллел ктрор нссснснснсскикииикк хх х инининнфофофоформрмрмрмацацаццациоиоиоиоонининин х х хх папапап ненененелалалала сссса а аа изизизи мемемеењињињињињивовововом м м м сасасасаса----
оббраћаћћћ јннномомом сиииигги нанаааалилилилиллииизазазаз цицицициц ојојојјјомомомомо . .. ДоД кккрарар јјаја ооооооовевве гггггрррарар ђеђеђеђеђевивииииинснснснснскеккекеек ссссссеезезезезонононноне,е,ее, ииизмзмзмзмзмеђеђђђеђеђуу у уу ососостатаааалололоолооог,г,г,г, зззззавававвр-р-рр--

шићеће се и раадддододддовививиии нннна а аа ререререхахахабибибибилилилилииитатататататацицицицијијијии: ::: ауаууауа тототтотот пупупуупуутатата ЕЕЕЕ-7-7-7-755555 нананананана ппппроророро--
ласккку кроз БББеоеооое грргррададад,,,, стстс араарарогог ммммоососостататата ББББешешешешшкакакака иии ммммосососостатата пппреререр кокококок ккккананананналалалалала аа а
Арррррркаккккк њ. Интнтеееннзизииивививиирараранининии ссу у у у ииии рарарараадодододовивививи уууу ооооквквквквириририру у у у ререредододовнвнвнв огогогог оооодрдрдрдрр---
жажаааавања путтнннене ммммреререежежежежж ооооддд ПрПрПрријиијијепепепепољољољо аа а а додододо ггггграрарарар нинининицецеце ссса а а ЦрЦрЦрЦрнонононном м мм ГоГоГоГо---
ророооом, деонииццацаца БББррорр дадааареререревовво ––– ГГГГосососостутутутун,н,н,н кккаоааоао ииии ррррададада оовововиии нананаа иииизгзгзгграрарарадњдњдњдњи и ии
дедедддддд сне тракке е ауаутттоот пупупууутататата ЕЕЕЕ-7-75,5,5, дддеоеоеоеонининин цацацаца ЛЛЛЛевевевевососососојојојојеее ––– гргргрранананицицицииццаааа сасасаса БББББЈРЈРЈРЈРР 
МаМ кедонијојооом.м.м.  

ДаДДакле,е,е,е,,е пппппререререред д д нанаанаммамама сссу у у вевевелилилиликекекек ооообабабабаавевевев зезезезе,,, кококококојејејејеје ћћћћћемемеммо ооо какакакак оо оо и и и и додододод ссса-а-а-
да, заједниичиччкикииикимм мм м снсннснсннагагаггамамамамама а а а свсвсвсвихииии ззапапапапосососослелелеленинининин х ххх уусууспепепеппешншншншнш о ооо реререереаллалалализизизизовововова-а-а-ааа
ти  и потвтвтвррдрдииитити и ии дададада, схсххссс ододододднонононоо ддддобобобобијијијијијененененомомомомм ССССереререрртититититифифифификакакакатутутуту сссссисисисистететемамамам  
квалитеттта ааа ISISISOOOO O 909000001010010 :2200008,8,8, ппппососососо лулулулул јејејејемомомомо пппоо о о о нанананан јвјвјвјввишишиишишимимимим ммммеђеђеђеђунннунараарародододод--
ним станннндададаардррдрдр имимимма,а,а  а аакококо јјјеее е тотото ммммеререре илилиллило ооо усусусусуспеппепепехахахахаа,,, онононо дададада ссмоо ссссигигигигурурурур----
но на дооододобрбрббррромоомо ппутуттутутуту.

ИЗДВАЈАМО:

 Послујемо по највишим 

међународним стандардима

 Усвојен Програм Пословања

 Рехабилитација старог моста 

преко Дунава код Бешке

 Мост Газела прошао први тест

 Санација путне мреже

широм Србије

 Флајери – избегните гужву

– користите Oбилазницу

 Одељење за односе

са јавношћу – синоним за 

успешно обављен посао
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Успешно ппооосссллллуууууујјјјјјеееееемммммоооо

ЈП „Путевии Србије“ успело је даа,а, иии ппппоороро едедедедедед тттешешешешешкекекк еекокококоонононноомсмсм кеке иииииии фффи-ии-и-и-

нансијске кризе е у земљи и регионнну,у,у, рррреаеаеааллилилииизузузузузуујејејејејејее сссвеве пппплалал нинииирараааанененененен ррррррразазазазазазаз--

војне пројекте пре свега на Корииидодооруруруру XX,,,, зазазаззазазаврврврврвршешетктку у у и и пупууштшттањањањњањњњу у уу ууу ууу

саобраћај нан јдужег моста у Репуубубллилиииицициццц ССССССррррбрбрббијијијијијијии и прпрекекккко о о ДуДунанававааа кккккодододдод 

Бешке, реконструисана а је беогрррададдскккка а ГаГаГаааазезезезеелаллалаала, ,,, прппрпп ививедеденен јје е ее кркрајајајјајју у у у у у ииииии

огроман посао експрор пријације...... 

Читав низ активности, закљљључуччакккк јјјјје е сесеееееднднднднддндндницициициццицеее УпУпУпУУ раравнвногог оодбдбд орора,а,аа,аа зззззза-а-

бележен је и на регионалним ппрпрооојекекеккктитииимаммамамама, , реререррерррер додододдод внввнвв омом зззззимимии скскомомомм ии лллллле-ее-ее-е

тњем одржавању 15.000 km држржржававввнннинин х х пупупупупупуутеететететевававававв IIIIIII ии IIIIII I ререр дададдд ,, акактитивнвноососссосс----

тима свих запоослених у нашеммм пппререререр дудудд зезеећућућућућућу кккккккккојојјојојојојјоо ее е јејејјеј  прпррррррвививввв ппппутут оод д 20200000000000000000.г.г.г.г.г.г..

остварило о позитиван финаанснснсиијијскскскскс и и и реререееезузуззузузуууултллтллттттттатататататтт уууууз з исисиссскакакк зазанунуннннун ддобобититт ооооод дд д д

72.807.753,64 динара.

Упправни одбор је донеооо ооодллдлуукукуууу у у цецееееее---

нен ћи изузеетнтно тешку еконнномоммскксккку у у сиситтууууу---

аццију у земљљм и да прер дуузеећћеће ннасасасастатавиви сссса а ааааа

рационалнин м пословањњемемм иии дддддддддда а 505000% % %%% ододооддддд 

остварене нен то добити упппу лалааттити ВВВВВлаладидидидиди РРРРРРРе-е-е-е--е

пуублике Србије – осниввви ачачууу ЈППППЈП „„„„ПуПуПуПуПуПП тететеееевиввивививививиииии 

Србијеее“,“ аа осттсталих 50%0%% уулолоожижжижижиии уу ппппокококкккририририи----

вање ггуббитка из ранијиииих х гогоодидииинананна..

ПоП реред дод брб огог послооовавањњања ннннннашашашааа е е прпрпрпрпрррп еедедедддддду-ууууу-у-у-уу

зез ћеће уушлло јеј ии ууу рредде ммаалалобобброорооојјјнјннихих јјјјјјјјававвввввннинининининиих хх х хх

прпреддузу еће а коојиимам јје е дододдедељељељеељељеееннн сесеееес ртртртрттртртртифифифифифффффи-иии-и-и-ииии

а успоосттавављељ нниин ссисиистетееетететеееееемм м мммммм квквкквквк а а ааа л лллитититиитии ететтететтететааааа аа 

еееесстссттижижжиии ноно ммммеђеђееђеђеееђеђђђђу-ууууууууу

 Зав
мост

 Зимск
 мр МилМодерннаплате Зоран ПешЕфикасно умрежом ЈППС успешн

прву фазу сер
провере систе Обилазница око

 Нови изглед веб 
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ЈП „Путеви Срб
тор, с обзитур Пу
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ЈП „Путеви Србије“ је одр-
жало 18.12.2012.г. у Београду 
пре зентацију пројекта „Ино-
виране базе података о мосто-
вима и нове технике у пројек-
товању и изградњи мостова“ у 
сарадњи са француском компа-
нијом „Advitam“. Програм је до -
нација владе Републике Фран-
цуске путној привреди Републи-
ке Србије.

Представљању пројекта су 
присуствовали представници 
Министарства саобраћаја Репу-
блике Србије, Амбасаде Фран-
цуске у Србији, представник 
француске компаније „Advitam“ 
као и бројни представници до-
маће и стране стручне јавности. 

У оквиру пројекта је, поред 
унапређења постојеће базе пода-
така о мостовима, успешно спро-
ведена и обука екипе специјали-

ста - инспектора за редован и 
детаљан преглед мостова.

Економски саветник амба-
саде Француске у Србији Olivier 
Remond рекао је да Србија, по-
сле две деценије паузе, поново 
улаже у изградњу путне мреже, 
конкретно у Коридор X, а у ок-
виру тог пројекта гради нове и 
ревитализује постојеће мостове. 
Француски дипломата је рекао 
да је Европска Унија са више ми-
лијарди евра помогла Србији у 
периоду транзиције и издвојила 
значајна средства за обнову и из-
градњу инфраструктуре и наја-
вио да ће Француска пружити 
техничку помоћ у области раз-
воја путне мреже.

Представник француске ком -
паније „Advitam“, која је помог-
ла у реализацији базе података, 
Gilles Hovhanessian, рекао је да 

се у бази података налазе поје-
диности о мостовима, тунели-
ма, потпорним зидовима, путе-
вима, сигнализацији и да она 
омогу ћава да се надзор одвија у 
свим фазама њихове експлоата-
ције. У бази података дефинисан 

је буџет који обезбеђује податке 
за неопходна  средства за одржа-
вање појединих објеката, рекао 
је Hovhanessian и оценио да ће 
софтверска база ЈП „Путеви Ср-
бије“ остварити уштеде на одр-
жавању путне мреже. 

Донација Владе Француске

Активни 365 дана у години
2012.г. у Сектору за одржа-

вање јавних путева I и II реда 
обележена је као и претходних 
година стандарним послови-
ма на редовном и периодичном 
одржавању. Међутим, ова година 
битно ће се разликовати од пре-
тходних, јер је 23.02.2012.г. до-
нешена Уредба Владе Републике 
Србије којом је извршена нова 
категоризација државних путева. 

Од 16.000km државних пу-
тева, Уредбом Владе пренето је 
6.000km на управљање локалним 
самоуправама. Смањењем мре-
же државних путева умањена су 
и средства за њихово одржавање, 
започиње разговор за Билтен ди-
ректор Сектора за одржавање 
јавних путева I и II реда, Зоран 
Стојисављевић, дипл.грађ.инж.

Почетак минуле године обе-
лежиле су екстремно ниске тем-
пературе и веике падавине на 
целој територији Републике Ср-
бије. Упркос томе, путари су би-
ли потпуно спремни за све не-
предвиђене околности, те је 
зимска сезона 2011/2012.г., сло-
бодно можемо рећи, успешно за-
вршена.

После зимског периода усле-
дило је летње одржавање путе-
ва које подразумева рехабили-
тацију путева, крпљење ударних 
рупа, чишћење травњака и ка-
нала, одржавање електроинста-
лација - јавног осветљења и тра-

фо станица, одржавање система 
за одводњавање и обнављање хо-
ризонталне, односно замена вер-
тикалне сигнализације. 

У току 2012.г. завршена је 
рехабилитација следећих пут-
них праваца и објеката: Ре-
гионални пут број 100, Бео-

град-Гроцка, Новосадски пут, 
„Змај“-„Галеника“, државни пут 
II реда број 102, Суботица-Бачка 
Топола, државни пут II реда број 
129, Смедеревска Паланка - Ве-
лика Плана и Жабар-Петровац, 
регионални пут број 263, Косје-
рић-Цементара Титан, државни 

пут I А реда број 6, Бродарево-
Гостун, државни пут II реда број 
132, Параћин-Појате, државни 
пут I Б реда број 16, Беласовци-
Крћевац, мост преко реке Пек у 
селу Миљевић, мост Иванов по-
ток, мост преко Реброњске ре-
ке, мост преко Јужне Мораве, 

мост преко реке Топлице и мост 
преко реке Трговишки Тимок. 
Санирана су и клизишта Умка 
1,2,3, Заклопача, Криви Вир, Вр-
дило и клизишта код Лазаревог 
села.

Сви послови су реализовани 
по Плану и програму одржавања 

за летњи период, при чему је за 
редовно одржавање утрошено 
око 6 милијарди динара. Радови 
су изведени квалитетно од стра-
не извођача радова, а контролу 
извођења радова је вршила про-
фесионална надзорна служба ЈП 
„Путеви Србије“. Уколико би се 
појавили проблеми код преду-
зећа која су у стечају, решавани 
су увођењем у рад предузећа која 
се граниче са територијама спор-
них предузећа, при чему су и ти 
путни правци редовно одржава-
ни и безбедност саобраћаја на 
њима није била угрожена.

Почетак зимске сезоне 2012 
/2013.г. (новембар/децембар) и 
сам крај године обележили су ја-
ки ветрови и снежне падавине, 
посебно на територији Војводи-
не. Сва предвиђена механиза-
ција и људство одређена планом 
зимске службе били су ангажо-
вани, а у одређеним предузећи-
ма, где је то захтевала лоша 
ситуација на терену и преко по-
менутог плана. Уложен је макси-
малан напор свих учесника да се 
путеви очисте од снега и смето-
ва и омогући да се саобраћај што 
брже одвија у нормалним усло-
вима, закључује за Билтен ди-
ректор Сектора за одржавање 
јавних путева I и II реда Зоран 
Стојисављевић, који додаје да 
нас већи део зимске сезоне тек 
очекује у 2013.г.
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И поред  изузетних послов-
них резултата које је ЈП „Путеви 
Србије“ остварило у 2012.г., свес-
ни смо чињенице да бити на вр-
ху није лако, већ је потребно ту 
позицију и одржати.

После сваког успеха следе но-
ви изазови и задаци, поготово у 
тако сложеној привредној грани,  
као што је наша.

Жеља нам је да и у 2013.г. 
реа лизујемо уговорене нове 
пројекте у планираним роко-
вима чиме стварамо боље пре-
дуслове за убрзан привредни 
развој Србије. 

Увођењем система квалитета 
и добијањем сертификата, стан-
дард ИСО 9001:2008, почетком 
прошле године наше предузеће 
је ушло у ред компанија опре-
дељених да послују по највишим 
међународним стандардима. 

И не само то! У новембру, на 
престижном такмичењу за На-
ционалну награду Оскар квали-
тета 2012.г, у категорији великих 
предузећа, у веома јакој кон-
куренцији, освојили смо трећу 
награду која се додељује за по-
стигнуте врхунске резултате у 
развоју и унапређењу организа-
ционе и пословне изврсности.

Очекује нас много посла, од 
планирања до градње и одржа-
вања инфраструктуре, од  раз-
воја процеса рада до развоја 
ресурса,  од истраживања до за-
довољства корисника, сталним 
унапређењем свих перформан-

си Предузећа, трудимо се да бу-
демо бољи, модернији и  успеш-
нији, не само за нашу добробит, 
већ и у корист читавог друштва.  

Таквим радом, истрајношћу 
и упорношћу креирамо и оства-
рујемо нашу визију - да будемо 
угледно и успешно предузеће за 
управљање и развој државних 
путева. 

Остварени резултати су нам 
гаранција да то можемо постићи 
и у томе ћемо успети, јер наш 
императив јесте остати на врху!
Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. 

в.д. генералног директора
ЈП „Путеви Србије“

Из године у годину све успешнији

„Планови Предузећа у на-
редном четворогодишњем пери-
оду, су пре свега, рехабилитација 
путне мреже Србије уз повећање 
безбедности на путевима“, рекао 
је Славољуб Тубић, дипл.грађ. 
инж., помоћник генералног ди-
ректора ЈП „Путеви Србије“  за 
Билтен.  

ЈП „Путеви Србије“ већ го-
динама сарађује са Светском 
банком, Европском инвестицио-
ном банком и Европском банком 

за обнову развој. Очекује се да 
марта или априла 2013.г. бордо-
ви ових банака донесу одлуку о 
заједничком финансирању про-
грама рехабилитације путева са 
нашим предузећем. Програм ће 
обухватити рехабилитацију око 
1300km путне мреже Републике 
Србије,  вредне око 15 милијар-
ди евра, а да би се та мрежа одр-
жала неопходна је њена рехаби-
литација и обнављање, истакао 
је Тубић.

„Очекујемо да радови почну 
септембра 2013.г., што је опти-
мистички приступ, јер пројекти 
треба да буду ратификовани и у 
Скупштини Србије. Надамо се да 
ћемо годишње успети да рехаби-
литујемо од 300 до 350 km путне 
мреже. На основу базе података 
за путеве и базе података за мо-
стове радови ће бити дефиниса-
ни по приоритетима, с тим што 
ће се водити рачуна да терито-
рија целе Србије буде покриве-

на програмом рехабилитације“, 
закључио је помоћник генерал-
ног директора, Славољуб Тубић.

 Рехабилитација 1300km путне мреже

У корак са сменом годишњих 
доба информишемо Вас о раду и 
активностима нашег предузећа. 

У протекле две године уло-
жили смо много труда и рада ка-
ко бисмо остварили циљ Билте-
на, задатог већ првим бројем, да 
заједнички створимо информа-
тиван и користан, свеобухватан 
и занимљив водич кроз наше 
предузеће, намењен како запо-

сленима и пословним партнери-
ма, тако и нашим корисницима, 
медијима и свима које интере-
сује пословање ЈП „Путеви Ср-
бије“. 

Поносни смо што је Бил-
тен од првог броја, огледало ра-
да и успеха свих нас, јер у њего-
вом креирању учествујемо сви, 
који смо иначе део сложеног 
ланца послова; од пројектана-

та до извођача радова, надзора 
и стручњака из области грађеви-
нарства, саобраћаја, економије, 
права…  

Наша информативност, акту-
елност и објективност, аутентич-
ност и поузданост, проистекла је 
из праћења свих сегмената рада 
нашег предузећа. 

Поносни смо, што смо се 
кроз странице Билтена боље 

упознали и унапредили интерну 
комуникацију, као део нераски-
диве велике путарске заједнице.

Амбиције су нам, надамо се, 
заједничке: да дочекамо барем 
108. број Билтена и наставимо 
да уз Вашу подршку и помоћ на-
предујемо, мењамо се, усвајамо и 
објављујемо нове идеје.

Одељење за односе
са јавношћу

Две године са Вама
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Имплементација Пројекта ре хабилитације 
саобраћаја (Tran sport Reha bilitation Project - 
TRP) формално је завршена 30. септембра 
2012.г., каже за Билтен директор Сектора за 
инвестиције, Гордана Суботички-Ђорђевић, 
дипл.грађ.инж. 

Укупна средства обезбеђена из креди-
та Светске банке износила су приближно 
105 милиона долара. У оквиру Пројекта је 
покренуто 46 поступка набавки по проце-
дурама Светске банке на којима је учество-
вало 160 понуђача. Успешно су завршене ре-
хабилитације 15 деоница на магистралним 
и регионалним путевима широм Републи-
ке Србије укупне дужине од 310km, али су 
реализоване и бројне ставке које су допри-
неле институционалном јачању ЈП „Путеви 
Србије“ и модернизацији система за упра-
вљање саобраћајем. Поред успостављања ба-
зе података о путевима и иновације података 
о стању деоница, у оквиру пројекта реализо-
вана је и консултантска услуга која је имала 
за циљ дефинисање релевантних техничких 
стандарда са стандардима ЕУ. Примењен је и 
нови принцип одржавања путева на основу 
постигнутог нивоа услуге кроз реализацију 
Пилот пројекта одржавања 1.200km пут-
не мреже на територијама Мачве и Колуба-
ре који је резултирао значајним уштедама у 
буџету за одржавање. За примену овог типа 
одржавања извршена је набавка инсталација 
модерних система за метеоролошка праћења 
и прогнозе на микро-климатском нивоу у зо-
ни пута са циљем повећања ефикасности и 
смањења трошкова зимског одржавања. 

Посебан део односи се на унапређење 
безбедности саобраћаја кроз побољшање 6 
опасних места. Реализована је и консултант-

ска услуга која је кроз радиони-
цу одржану у просторијама ЈП 
„Путеви Србије“ приказала по-
следње трендове у примени ме-
ра за унапређење безбедности са-
обраћаја у фази израде пројекта. 
Тродневна радионица је обухва-
тила више од 35 учесника из раз-
личитих институција путне при-
вреде, примарно пројектантских 
предузећа, саобраћајне полиције 
и над леж них Министарстава.

Паралелно са активностима 
на финализацији Пројекта ре-
хабилитације саобраћаја, Тим за 

имплементацију пројекта запо чео је и актив-
ности на припреми новог пројекта који би 
требало да почне 2013.г.

Пројекат рехабилитације и унапређења 
безбедности путева (Road Rehabilitation and 
Safety Project – RRSP) је пројекат подрш-
ке међународних финансијских институ-
ција (Светске банке, Европске инвестиционе 
банке и Европске банке за обнову и развој) 

Влади Републике Србије у им-
плементацији Националног 
програма рехабилитације др-
жавне путне мреже. 

Пројекат представља ре-
ализацију прве фазе Влади-
ног програма за период 2013-
2018.г. и обухвата: унапређење 
стања државне путне мре-
же кроз рехабилитацију око 
1.100km постојећих путева; по-
дизање нивоа безбедности на 
путевима кроз примену мера 
за унапређење безбедности са-
обраћаја у свим фазама импле-
ментације Пројекта и јачање 
капацитета и унапређење институционал-
не координације у области безбедности са-
обраћаја кроз имплементацију већег бро ја 
различитих услуга.

Поред низа корисних новина, први пут 
ће у Србији бити примењен принцип про-
грамског финансирања пројеката. 

Укупна вредност Пројекта рехабилита-
ције путева и унапређења безбедности са-
обраћаја у овој фази се процењује на око 400 
милиона евра, чије ће финансирање, поред 
средстава поменутих међународних финан-
сијских институција, бити и из буџета Репу-
блике Србије. 

Имплементација Пројекта је планирана на 
годишњем нивоу, где прва фаза тренутно по-
крива период од 18 месеци, током које је пла-
нирана рехабилитација 15 деоница широм 
Републике Србије, на основу листе приори-
тетних деоница из Базе података на путевима, 
теренских осматрања и процене комплекс-
ности неопходних радова са аспекта Пројекта.

Поред рехабилитацијe деоница, ва-
жна ставка је и унапређење безбедности са-
обраћаја чији је циљ и смањење броја стра-
далих лица у саобраћајним незгодама на 
путним правцима у надлежности ЈП „Путеви 
Србије“. Овај комплексан задатак биће ост-
варен кроз сарадњу са бројним институција-
ма, пре свега, Министарством унутрашњих 
послова, Саобраћајном полицијом и Аген-
цијом за безбедност саобраћаја. 

Поменута ставка Пројекта подразуме-
ва и низ стручних радионица и обука које ће 
се у сарадњи са међународним консултанти-
ма реализовати за струч њаке који се баве пи-
тањима безбедности саобраћаја у релевант-
ним институцијама РС, као и кроз примену 
едукативних кампања у школама које нала-
зе у зонама предвиђених радова рехабили-
тације.

Посебна пажња биће усмерена ка при-
мени мера заштите животне средине у току 
извођења свих радова на предвиђеним де-
оницама, при чему ће бити избегнути сви не-
жељени социјални ефекти у случајевима када 
се, због неопходних радова на деоници, за-
хтева експропријација земљишта у приват-
ном власништву.

Посматрајући тренутно стање државне 
путне мреже, њен значај за привредни раз-
вој Републике Србије и приближавање стан-
дардима Европске уније и имајући у виду и 
све већи број лица страдалих у саобраћај-
ним незгодама на државним путевима, оче-
кујемо, закључује директор Сектора за Ин-
вестиције Гордана Суботички-Ђорђевић, да 
ће се кроз реализацију Пројекта постићи 
значајни резултати у бројним сферама при-
вреде, али и унапредити имиџ Јавног преду-
зећа „Путеви Србије“ које jе  кључни актер у 
реализацији Пројекта.

Национални програм рехабилитације државне путне мреже

Пре радова

После радова

Пре радова

После радова
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Сектор за стратегију, пројек-
товање и развој у 2012.г.  је успео, 
упркос изазовима, пре свега фи-
нансијским, дa обави предвиђе-
не, захтевне и разнолике задатке, 
каже за Билтен директор Секто-
ра Биљана Вуксановић, дипл. 
грађ.инж.  

Завршена је израда Главних 
пројеката на Коридору X, на де-
оницама: Станичење - Пирот 
(Исток) и Царичина Долина - 
Владичин Хан, као и на аутопуту 
Е – 763 Београд – Пожега, на делу 
од Љига до Такова. У завршној 
фази је стручна контрола Идеј-
ног пројекта са Студијом оправ-
даности на аутопуту Е - 763, Бе-
оград - Пожега, деоница: Београд 
- Сурчин - Обреновац, трасом по 
левој обали Саве; на аутопуту Е - 
761 Појате - Прељина за деони-
це: Појате - Крушевац и Адрани 
– Прељина завршени су Идејни 
пројекти са Студијом оправда-
ности и њихова верификација се 
очекује након усвајања Простор-
ног плана подручја посебне на-
мене инфраструктурног Кори-
дора аутопута Е-761, деоница: 
Појате - Прељина. За деоницу: 
Аутопут Е-75 - Хртковци - река 
Сава у току је стручна контрола 
Идејног пројекта са Студијом 
оправданости. Завршена је изра-
да Генералног пројекта са Прет-
ходном студијом оправданости 
Лозница - Ваљево - Лазаревац, 
деоница: Иверак - Лајковац. На 
мрежи државних путева II ре-
да завршена је израда пет Глав-
них пројеката побољшања, док 
су три пројекта у фази израде. За 
потребе санације клизишта за-
вршен је пројекат Побољшања 
аутопута Е-75, Београд - Ниш са 
санацијом високог насипа трупа 
десне траке – Бобовиште. На мре-
жи државних путева I и II реда 
завршена су три пројекта сана-
ције клизишта, а за још једанаест 

израда је у току. Такође, завршен 
је Главни пројекат моста преко 
реке Власине у селу Конопница, 

завршени су Главни пројекти ре-
хабилитације надвожњака преко 
железничке пруге на обилазници 

око Младеновца, деоница: Мла-
деновац - Топола и Београд - По-
жаревац, деоница: Мала Крсна - 
Пожаревац. Израђени су Идејни 
и Главни пројекат санације моста 
преко Дуленке у Рековцу,  Горња 
Сабанта - Рековац. Завршена је 
израда Измене и допуне Про-
сторних планова подручја по-
себне намене инфраструктурних 
коридора Суботица - Београд 
(Батајница), граница Хрватске - 
Београд (Добановци), Београд - 
Ниш и Ниш - граница Републи-
ке Македоније, док се издавање 
услова и сагласности на планс-
ку документацију на путној мре-
жи РС одвија ажурно у закон-
ском року.  

Обављене су и припреме до-
кумената за систем квалитета 
које прописује  стандард  ИСО 
9001:2008. којим су дефиниса-
не процедуре службе техничке 
припреме. 

Урађени су нови Ценовници 
радова на редовном одржавању, 
изградњи и модернизацији, као и 
за зимско одржавање државних 
путева I и II реда. Извршеном ре-
визијом и обрадом око 300 пред-
мета, Сектор је остварио уштеду 
нашем Предузећу од око 5 мили-
она евра. 

Ради што ефикаснијег рада 
Сектора,  потребно је на време 
доносити Програм пословања, 
а самим тим и План јавних на-
бавки. У овој години огранича-
вајући фактор је био и износ фи-
нансијских средстава који је за 
само 13% већи у односу на пре-
нете уговорене обавезе наво-
ди Биљана Вуксановић и додаје 
да је ревизију (стручну контр-
олу) пројектне документације 
потребно вршити по фазама 
пројектовања, што је и предло-
жено надлежном Министарст-
ву које формира Ревизиону ко-
мисију. 

Пројектовање, заштита и безбедност

Безбедност саобраћаја
Поред реализованих многобројних студија о процени ути-

цаја пута на животну средину, публикација, приручника у то-
ку 2012.г. вршене су и припреме за реализацију обавеза про-
истеклих из примене Директиве ЕУ везане за заштиту од буке 
(END 2002/49/EC), ради израде пројектних задатака за стра-
тешке карте буке на најоптерећенијим деоницама државне пут-
не мреже. У сарадњи са Агенцијом за заштиту животне среди-
не РС и Саобраћајним факултетом у Београду, започет је рад на 
прорачуну годишњих емисија гасова  из друмског саобраћаја, а  
који утичу на пораст ефекта стаклене баште, коришћењем мо-
дела COPERT IV. Настављене су активности на законском регу-
лисању примене електрофилтерског пепела из термоелектрана 
у путоградњи, док се у 2013.г. планира и прикупљање подата-
ка о квалитету ваздуха, воде и земљишта у путном појасу др-
жавне путне мреже, као и израда катастра загађивача код ре-
довног одржавања путне мреже, напомиње директор Сектора, 
Биљана Вуксановић.

Заштита животне средине
Остварење планираног циља - смањење броја настрадалих 

лица у саобраћајним незгодама један је од приоритета побољ-
шања безбедности саобраћаја на државним путевима Републи-
ке Србије.

По подацима Агенције за безбедност саобраћаја, у првој 
половини 2012.г. а у односу на исти период 2011.г., број са-
обраћајних незгода је смањен за више од 10%, број повређе-
них људи за 10%, а број погинулих за 6,3%. Значајан је податак 
да је у односу на претходну годину број погинуле деце мањи за 
37,5%  а пешака 18,5%. 

Највећи број погинулих лица у 2012.г., према подацима Ми-
нистарства унутрашњих послова, настрадао је због неприла-
гођене брзине кретања возила, док у истом периоду  нису забе-
лежене незгоде са погинулим лицима код којих је стање пута и 
опреме утицало на настанак незгоде. 

Када се говори о вредности јавног ризика страдања у са-
обраћају, односно броју погинулих лица у саобраћајним нез-
годама на 1.000.000 становника, важно је истаћи да се Србија 
у погледу безбедности друмског саобраћаја може равноправ-
но поредити са земљама Европске Уније, које према подацима 
Светске здравствене организације, спадају у безбедније земље 
у погледу броја и последица саобраћајних незгода, истиче ди-
ректор Биљана Вуксановић.
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Према речима директора 
Сектора за економско финан-
сијске и комерцијалне послове, 
госп. Бранке Зец дипл.ек., поред 
стандардних, свакодневних оба-
веза које се обављају у Сектору, 
оно што је најзначајније у години 
за нама, су нове проценe вред-
ности путне мреже и активи-
рање завршених инвестиција, са 
циљем утврђивања реалне вред-
ности путне мреже. 

Влада Републике Србије до-
нела је Уредбу о категориза-
цији Државних путева број 110-
1039/2012 23/02/2012.г. којим се 
део путне мреже преноси у на-
длежност градова и општина. 
Такође, Уредбом је извршена 
промена праваца пружања пу-
тева, промена категорије поје-
диних путева као и промена 
нумерације путева. Уредба је до-
вела до нових процена и потпу-
но другачије слике путева које 

су у надлежности нашег преду-
зећа.

Прошле године, урађен је и 
Ребаланс буџета ради усаглаша-
вања реализованих позиција у 
текућој години са планираним 
позицијама из основног програ-
ма и као такав је у процедури ус-
вајања. Пословање Предузећа у 
текућој години се у потпуности 
базира на дефинисању Програма 
пословања и Програму радова на 
одржавању, заштити, изградњи и 
реконструкцији државних путе-
ва на територији Републике Ср-
бије који усваја Влада Републике 
Србије, што и потврђује њихов 
значај.

Значајно је поменути да су 
у току и припремне радње, као 
што су усаглашавање потражи-
вања од купаца и усаглашавање 
наших обавеза према добавља-
чима за послове који тек пред-
стоје: попис имовине и обавеза 

Предузећа, као и израда Заврш-
ног рачуна за 2012.г. 

Не треба заборавити и на-
књи жавање изјава учесника у са-
обраћају о неплаћеној путарини, 
редовне активности на праћењу 
и реализацији ино зајмова (зај-
мови Европске инвестиционе 
банке, Европске банке за обно-
ву и развој и Међународне бан-
ке за обнову и развој) и домаћих 
кредита, праћење амортизацио-
них планова кредита и отплату 
истих.

Примењен је и Закон о у твр-
ђи вању максималне зараде у 
јавном сектору („Сл. гласник 
РС“ бр. 93/12) на основу кога 
је утврђена максимална зара-
да, почев од исплате за октобар 
2012.г.

Када говоримо о приходи-
ма ЈП „Путеви Србије“, не мо-
жемо, а да не поменемо да је у 
2012.г. укинута акциза на дери-

вате нафте и течног нафтног га-
са као извор прихода.

Законом о буџету  Републи-
ке Србије за 2012.г. чланом 7. 
опредељенa су средства у изно-
су 8,8 милијарди динара као суб-
венције  за одржавање држав-
них путева I и II реда, чиме је 
наше предузеће добило знатно 
мање финансијских средстава 
за одржавање путева. Драстич-
но смањење сопствених при-
хода сигурно ће се одразити на 
финансијски резултат предузећа 
у овој години. 

У претходној години пос-
тупало се по препорукама Др-
жавне ревизорске институције, 
а самим тим, можемо се похва-
лити да су скоро све примедбе 
отклоњене – наглашава Бранка 
Зец, директор Сектора за Еко-
номско финансијске и комер-
цијалне послове ЈП „Путеви Ср-
бије“.

Утврђивање реалне вредности путне мреже

Директор Сектора за упра-
вљачко-информационе систе-
ме у саобраћају Зоран Пешо-
вић, дипл.инж.саоб. за Билтен 
истиче да су у протеклој години 
успешно реализовани следећи 
циљеви: одржавање у функцио-
налном стању постојећих еле-
мената информационих систе-
ма у саобраћају; прилагођавање 
организационе структуре и еду-
кација инжењерског и техни-
чарског састава Сектора за оп-
служивање нових елемената 
ин  фор мационих система у са-
обраћају; припрема инфраструк-
туре за обједињавање постојећих 
елемената у функционални сис-
тем; припрема нормативних ака-
та (Процедура, Правилника, 
Упутстава за употребу).

Сектор је реализовао циљеве 
кроз следеће активности: 

Консолидацију и довођење у 
функционално стање постојећих 
база података - о мостовима, о 
опасним местима, о саобраћај-
ној сигнализацији и опреми, о 
путно-пружним прелазима и о 
саобраћају.

Успостављање новог једин-
ственог референтног система 
државних путева - активнос-
ти на имплементацији нове ка-
тегоризације државних путе-

ва Републике Србије и изградње 
евиденције односно елабората о 
реферетнтном систему држав-
них путева Републике Србије, 
валидацијом, едитовањем и ажу-
рирањем постојећих просторних 
података референтног система.

Стварање услова за изградњу  
интегрисаног информационог 
геопросторног управљачког сис-
тема у путевима и саобраћају у 
Предузећу - изградња Интегра-
тивне Геопросторне основе (ЛРС 
Линеарни Референтни Систем) 
за интеграцију свих база подата-
ка и омогућавање њихових миг-
рација уз успостављање јединс-
твене комуникацијске основе за 
размену података у унутрашњем 
и спољашњем окружењу.

Стварање услова за интегра-
цију постојеће ИТС опреме у је-
динствен централни систем за 
надзор и управљање саобраћајем 
– обезбеђење адекватног просто-
ра, изградња инфраструктуре за 
обједињавање постојећих еле-
мената ИТС-а у функционални 
систем, обезбеђење и едукација 
кадра за опслуживање нових еле-
мената ИТС-а.

Израђена је „Нова методо-
логија бројања саобраћаја“ која 
унапређује постојећи систем 
бројања саобраћаја, даје стра-

тешки план покривености др-
жавне путне мреже системом у 
наредном периоду и ствара усло-
ве за ефикасан и ефективан раз-
вој целокупног система за оп-
сервацију саобраћаја.У складу са 
новом методологијом извршена 
је обрада података о саобраћају 
и презентација истих који су 
оријентисани ка корисницима.

Извршена је модификација 
Методологије за формирање 
и праћење базе података о са-
обраћајној сигнализацији и оп-
реми на државним путевима 
у Републици Србији. Провера 
примене нове методологије из-
вршена је на пилот пројекту при-
купљања података о саобраћајној 
сигнализацији на Обилазници 
око Београда. 

Завршен је рад на инови-
рању базе података о мосто-
вима („Computerized Bridge 
management system ScanPrint 
IMS“) који је израдила фирма 
„Аdvitam“, донација Владе Фран-
цуске. Постојеће техничко ре-
шење базе података о мостови-
ма допуњено је у делу који се 
односи на „носивост мостова“, 
како би методологија могла би-
ти адекватно применљива и за 
челичне и спрегнуте мостове, 
као што је за бетонске мосто-

ве, али и за мостове код којих не 
постоји комплетна техничка до-
кументација.

Завршен је пројекат ажури-
рања базе података о опасним 
местима. Прикупљени су пода-
ци за 32 опасна места на држав-
ним путевима Републике Србије. 
База података садржи атрибуте о 
опасним местима (дијаграме, по-
датке о незгодама, фотографије, 
итд) и омогућено је креирање 
различитих извештаја. Пројекат 
је базиран на „Студији Методо-
логија идентификације и упра-
вљања опасним местима (црним 
тачкама) на државним путевима 
Републике Србије“.

Завршен је пројекат „При-
купљање података о путно пру-
жним прелазима“ у оквиру којег 
су прикупљени подаци о 25 пре-
лаза пруге преко државних пу-
тева. Подаци садрже атрибуте о 
прелазима (геометријске карак-
теристике, податке о саобраћај-
ним незгодама, фотографије, 
постојеће и пројектовано стање 
саобраћајне сигнализације, итд). 
Саставни део пројекта је и апли-
кација за оптимизацију финан-
сијских улагања у прелазе.

Јединствени систем управљања саобраћајем
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Према речима директора 
Сектора за наплату путарине, 
мр Миленка Цаковића, дипл.
ек., Сектор је у 2012.г., остварио 
планирани циљ смањења неупа-
рења са 0,09% на 0,08%.

Повећан је број евидентира-
них пролазака са уређајима за 
електронску наплату путарине, 
скоро дупло у односу на прошлу 
годину, са просечних 51.687 про-
лазака на 100.400 пролазака ме-
сечно у 2012.г., што је утицало 
и на процентуални пораст овог 
вида безготовинског плаћања 
путарине на близу 3,5%. У фи-
нансијском промету овај вид 
наплате учествује са 7,7%. 

У циљу повећања броја ко-
рисника ТАГ-ова, планирана 
је продаја и допуна уређаја на 
наплатним станицама и распи-
сивање јавног позива за потен-
цијалне дистрибутере уз смањи-
вање дистрибутерске провизије 
са 2,5 на 1,5%; као и омогућавање 
употребе једног ТАГ уређаја за 
више возила код I и II катего-
рије,  без обзира на регистарски 
број возила. Такође, планира се 
и акција смањења продајне вред-
ности ТАГ-а, на набавну вред-
ност, чиме би се њихова продаја 
свакако повећала.

У циљу решавања питања 
утужења  учесника у саобраћају 
који су избегавали плаћање пу-

тарине давањем изјава о нак-
надном плаћању, Сектор је, пре-
узевши од Сектора за правне, 
кадровске и опште послове, до 
краја 2012.г. обрадио 17.882 опо-
мене за 159.095 извршених од-
бијања наплате путарине (изја-
ве). По овом основу наплаћено 
је 30.908.972,00 динара. По ос-
нову извршених одбега урађено 
је 1.465 рачуна-опомена за 4.550 
извршених одбега, од којих је до 
сада наплаћено близу 933.754,00 
динара. 

Сектор за наплату путари-
не се максимално ангажује на 
санкционисању и трајном оне-
могућавању нерегуларних ак-
тивности учесника у саобраћају. 
Путем додатних анализа у Од-
секу аналитике, омогућено је 
регистровање учесника у са-
обраћају који су користили ау-
топут, а нису платили путари-
ну, као и учесника у саобраћају 
који су манипулисали картица-
ма. Уведене су додатне провере у 
Одсеку видео надзора учесника 
у саобраћају који су одбегли на 
наплатним станицама и форми-
рана је база од 2672 снимка из-
вршених одбега. У циљу спре-
чавања одбега максимално су 
ангажовaне екипе за евиденти-
рање „дивљих излаза“ и њихово 
адекватно затварање као и еки-
па за снимање саобраћаја на пу-

тевима под наплатом путарине, 
ради регистровања и документо-
вања кршења Закона које напра-
ве учесници у саобраћају.  

Сектор за наплату путари-
не у 2012.г. je остварио значај-
ну сарадњу са Одељењем за суз-
бијање привредног криминала, 
Управе криминалистичке поли-
ције МУП-а Републике Србије. 
На основу прикупљених дока-
за од стране Одсека аналитике, 
у последње две године покрену-
то је укупно 329 судских посту-
пака на основу захтева поднетих 
МУП-у. 

 У току је повезивање свих 
наплатних станица оптичким ка-
блом којим ће се умрежити ком-
плетан систем наплате путарине 
и тиме у реалном времену омо-
гућити контрола запослених у 
процесу наплате путарине. То 
ће такође омогућити и контролу 
учесника у саобраћају у реалном 
времену, чиме ће се потпуно ели-
минисати могућност манипули-
сања картицама (замена картица 
и скраћивање релација). На овај 
начин ће штета на годишњем ни-
воу бити мања за 1.000.000,00 €. 
Деоница Београд-Шид је пове-
зана оптичким каблом тако да је 
омогућен надзор рада запосле-
них и понашање учесника у са-
обраћају у реалном времену и 

самим тим је онемогућено мани-
пулисање картицама.

При Одсеку за обезбеђење 
новца, формиран је мониторинг 
центар, за двадесетчетвороча-
совно праћење транспорта нов-
ца, који обезбеђује прикупљање 
података о свим активностима 
на терену везаних за сигурносне 
касе и рад са новцем.  

У циљу бољег функциони-
сања Одељења за заједничке по-
слове, обједињавања свих служ-
би, као и омогућавања директне 
комуникације са корисницима, у 
фази је адаптација просторија у 
згради „Беомедицина“ и форми-
рање корисничког центра.

Током 2012.г., настављене су 
активности у вези модерниза-
ције система наплате путарине. 
На свим наплатним станицама 
монтирана је нова вертикална 
светлосна сигнализација у ЛЕД 
технологији. Модернизоване су 
и пуштене у рад наплатне стани-
це Траншпед и Бешка, док се до 
краја јануара планира и пуштање 
у рад модернизованe наплатнe 
станицe Инђија. Такође се при-
воде крају радови на изградњи 
наплатних станица на петљама 
Ковиљ и Марадик, а у циљу ус-
постављања модификованог за-
твореног система од Београда до 
Новог Сада.

Умрежавање наплатних станица

Директор Сектора за прав-
не, кадровске и опште послове 
Горан Томић, дипл.прaвник., ис-
такао је за Билтен,  да је у 2012.г. 
експропријација свакако најзна-
чајнији, најзахтевнији и најо-
бимнији посао који се обавља у 
Сектору, али да су остварени изу-
зетни резултати и у свим осталим 
Одељењима.

У току прошле године веома 
интезивно се  радило на експро-
пријацији земљишта на Коридо-
ру X, као и на деоници аутопута 
Е – 763 (Коридор XI) од Обре-
новца до Љига. 

Захваљујући успешно окон-
чаној експропријацији на поме-
нута два Коридора омогућена 
је изградња аутопута на укупно 
400km.

Све до усвајања ребалан-
са Буџета Републике Србије 
за 2012.г., нису била обезбеђе-

на средства за експропријацију, 
што је знатно утицало на завр-
шетак посла на експропријацији 
земљишта, за коју је задужено ЈП 
„Путеви Србије“.  

С обзиром на поменуте ус-
лове, експропријација није мо-
гла бити завршена у потпуности, 
закључно са 31.12.2012.г., као 
што је првобитно планирано. У 
току је експропријација на сле-
дећим деоницама:   Грделица – 
Царичина Долина и Царичина 
Долина -  Владичин Хан на Ко-
ридору X, као и на деоници Об-
реновац – Уб на Коридору XI.

Експропријација на помену-
тим деоницама, а самим тим и 
укупна експропријација коју на 
наведеним Коридорима врши ЈП 
„Путеви Србије“, биће завршена 
до маја 2013.г., чиме ће укупна ду-
жина на којима је завршена екс-
пропријација, износити 428,3km. 

Мај 2013.
Завршетак експропријације
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Из да вач: ЈП „Пу те ви Ср би је“, Бу ле вар кра ља Алек сан дра 282, Београд
За из да ва ча: в.д. генералног ди рек тора Зо ран Дроб њак, дипл.грађ.инж.
Уре ђу је: Оде ље ње за од но се са јав но шћу

Конкурс дечјих цртежа за де-
цу запослених ЈП „Путеви Ср-
бије“ први пут је организован 
2011.г.

Обзиром на заинтересова-
ност малишана и на прелепе цр-
теже који су красили нового-
дишње честитке и календаре за 
2012.г., одлучено је да наше пре-
дузеће крајем године поново 
окупи мале уметнике на зајед-
ничком пројекту.

Желећи да покренемо нову 
инспирацију и да на нов начин 
мотивишемо учеснике, конкурс 
је расписан на тему „Сан о путо-
вању“, а бирано је прво, друго и 
треће место у четири старосне 
категорије. 

У категорији 4-5 година по-
бедници су: 1. место – Дими-
трије Павловић, 2. место – Јања 
Јанковић, 3. место – Крсто Грко-
вић.

У категорији 6-7 година по-
бедници су:  1. место – Јасми-
на Милошевић и Лазар Буквић,
2. место – Вања Читаковић,
3. место – Дамјан Ивановић и 
Душан Јовановић.

У категорији 8-9 година по-
бедници су:  1. место – Алексан-
дра Зец, 2. место – Јелена Кере-
бић, 3. место – Матеја Савић.

У категорији 10-12 година 
победници су:  1. место – Стефан 
Милијић, 2. место – Ања Зец,
3. место – Нађа Милентијевић.

Победник конкурса 2012.г. 
одабран је међу учесницима који 
су освојили прва места у својим 
старосним категоријама, и ова 
награда је припала Стефану Ми-
лијићу (12 година).

Награду за инвентивност 
која се крајем 2012.г. додељивала 
по критеријуму најнеобич нијег 
приступа теми, добила је Уна 
Милентијевић (4 године) а ус-
тановљена је и награда  „Младе 
наде“ која је додељена најмлађој 
учесници, Маши Лазов (3 го-
дине).

Награде свим победници-
ма конкурса 2012.г. додељене су 
25. децембра у 17 часова у вели-
кој сали ЈП „Путеви Србије“, пре 
новогодишњег програма и до-
деле пакетића. Првонаграђени 
цртежи нашли су се на нового-
дишњим честиткама ЈП „Путеви 
Србије“, док сви награђени црте-
жи красе календар ЈП „Путеви 
Србије“ за 2013.г.

Конкурс дечјих цртежа на тему „Сан о путовању“

Лига Јавних предузећа у малом фудбалу
Лига јавних предузећа у малом фудбалу организује се сва-

ке године у периоду од октобра до априла. 
У „Societe Generale“ лиги Јавних предузећа током 2012.г. 

учествовало је десет предузећа међу којима је и ЈП „Путеви 
Србије“.

Јесењи део такмичења завршен је 14. децембра 2012.г. по-
бедом нашег предузећа против „Теленор“- а резултатом 7:3. 

ЈП „Путеви Србије“ у пролећном делу сезоне наставиће 
надметање са четврте позиције и са тринаест поена. Посебно 
треба истаћи да је најбољи стрелац досадашњег дела такми-
чења наш колега Миломир Угљешић са 14 постигнутих го-
лова.


