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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  

В.д. директора:  Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности 

Делатност:                                                                                                                                                                                                                                                     управљање државним путевима  

Шифра делатности:  4211  Изградња путева и аутопутева   

Матични број:  20132248  

ПИБ:  104260456  

ЈББК:  11001  

Надлежно министарство:  Министарство привреде 

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, 93/12 и 104/13), 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. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник 

РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран 

Дробњак, дипл.грађ.инж.  

Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.144/20) именован је Надзорни одбор 

ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош Адамовић, дипл. економиста. У истом броју 

„Сл.гласника РС“ објављено је именовање новог члана Надзорног одбора ЈП „Путеви 

Србије“, Аните Димоски, дипл.инж.саобраћаја. Није било промена осталих чланова 

Надзорног одбора  

 

mailto:office@putevi-srbije.rs
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Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са 

Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник 

РС“ бр.82/16).  

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела 

је Закон о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18).  

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је 

од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. jула 2019. године, 86/19 од 6. децембра 

2019. gодине, 156/20 – усклађени дин.изн.од 25. децембра 2020. године и 15/21 – доп. 

усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године).  
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1.  У В О Д  

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије" за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. 

фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године 

(сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.23/21).  

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину урађен је у складу са Закључком 

Владе 05 Број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године о усвајању Смерница за израду 

годишњег програма пословања за  2021. годину, односно трогодишњег програма пословања 

за период 2021 - 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају 

делатност од општег интереса. За праћење примене и спровођења овог закључка задужено је 

Министарство привреде.   

Као што је чланом 60. Закона о јавним предузећима предвиђено, у Програму пословања за 

2021. годину дати су:  

- планирани извори прихода и позиције расхода по наменама   

- планиране набавке  

- план инвестиција  

- елементи за целовито сагледавање политике цена  

- план зарада и запошљавања  

- критеријуми за коришћење средстава за помоћ, пропаганду и репрезентацију  

Програм садржи и све прилоге дефинисане Смерницама за израду годишњих програма 

пословања за 2021. годину:  

1)  Биланс стања на дан 31.12.2020. године  

1а)  Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2020. године  

1б)  Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године  

2)  Приказ планираних и реализованих индикатора пословања  

3) Биланс стања на дан 31.12.2021. године  

3а)  Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2021. године  

3б)  Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године   

4)  Субвенције и остали приходи из буџета  

5)  Трошкови запослених  

6)  Број запослених по секторима / организационим јединицама  

7)  Структура запослених: квалификациона, старосна, по времену у радном односу и по полу  

8)   Динамика запошљавања  

9)   Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020 – Бруто 1  

 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. – Бруто 1  

9а)  Распон планираних и исплаћених зарада  

10)  Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу  

11)  Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу 

12)  Кредитна задуженост  

13)  Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга  

14)  План инвестиција  

15)  Средства за посебне намене  

Према Програму пословања за 2021. годину, укупна средства планирана су у износу од 

51.815,3 милиона динара, а укупна улагања у износу од 52.636,8 милиона динара.  
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ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину  

(Програм о изменама и допунама Програма пословања)  

Први Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни 

одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године 

(„Сл.гласник РС“ бр.67/21).  

Према првом Ребалансу, укупна средства повећана су за 8.754,2 милиона динара, односно са 

51.815,3 на 60.569,5 милиона динара. Укупна улагања повећана су за 8.814,5 милиона 

динара, односно са 52.636,8 на 61.451,3 милиона динара. Разлика средстава и улагања 

износи 881,8 милиона динара и односи се на плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова.  

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину  

(Програм о изменама и допунама Програма пословања)  

Други Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни 

одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. 

године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).  

Према другом Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, укупна средства повећана су 

за 11.054,0 милиона динара, односно са 60.569,5 на 71.623,5 милиона динара. Укупна 

улагања такође су повећана за 11.054,0 милиона динара, односно са 61.451,3 на 72.505,3 

милиона динара. Разлика средстава и улагања износи 881,8 милиона динара и односи се на 

плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова. 

 

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП 

„Путеви Србије“ за 2021. годину, у поређењу са другим Ребалансом Програма 

пословања. Извештај садржи реализацију по свим елементима Програма.  

У Извештају су обрађени сви обрасци, према Правилнику изменама и допунама Правилника о 

обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.131/21):  

1)  Образац 1.  Биланс успеха  

2)  Образац 1А.  Биланс стања 

3)  Образац 1Б.  Извештај о токовима готовине  

4)  Образац 2.  Трошкови запослених  

5)  Образац 3.  Динамика запослених  

6)  Образац 4.  Распон планираних и исплаћених зарада  

7)  Образац 5.  Приходи из буџета  

8)  Образац 6.  Средства за посебне намене  

9)  Образац 7.  Расподела остварене добити / покриће губитка  

10)  Образац 8.  Кредитна задуженост  

11)  Образац 9.  Готовински еквиваленти и готовина  

12)  Образац 10.  Извештај о инвестицијама  

13)  Образац 11.  Потраживања, обавезе и судски спорови  

14)  Образац 12.  Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из програма пословања  
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2.  ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  

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

Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај 

најважнију саобраћајну грану у Србији.  

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

 

 

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ  

 

ЈП „Путеви Србије“ основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" 

бр.101/05) и Одлуке Владе Србије о оснивању Јавног предузећа за управљање државним 

путевима ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је 

регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. 

године.   

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.  

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.  

Предузеће је почело са радом 23.02.2006. године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о 

јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке 

дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.  

Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са 

Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 82/16), извршено је 

усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19).  

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:  

- 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.   

Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене законом и оснивачким актом.  

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване 

делатности.  
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Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела 

је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. 

Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18 и 95/18-др.закон.  

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је 

од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. jула 2019. године. Усклађени динарски 

износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара који су били у 

примени од 1. јануара 2020. године објављени су у „Сл.гласнику РС“ бр.86/19, док су од 1. 

јануара 2021. године у примени Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о 

накнадама за коришћење јавних добара, објављени у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 и  15/21 – 

доп. усклађених дин. изн. од 19. фебруара 2021. године.  

 

 

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА  

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа 

Европе са земљама Европске Уније.  

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је Уредбу о категоризацији државних путева 

(„Сл.гласник РС“ бр.105/13). 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 II реда категоризују се 

као државни путеви IIА реда и државни путеви IIБ реда. 

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о 

категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр. 119/13).  

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о 

категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр. 93/15).  

На основу Закона о путевима, путеви су државна својина. На основу Уредбе о категоризацији 

државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15) утврђен је списак 

државних путева Републике Србије. Државни путеви са овог списка улазе у састaв 

Референтног система мреже државних путева.  

На основу Референтног система ЈП „Путеви Србије“ (верзија ОКТОБАР 2021. године) укупна 

дужина мреже државних путева Републике Србије износи 16.866 км, и то: државни путеви IА 

реда (ауто-путеви) 973 км, државни путеви IБ реда 4.508 км, државни путеви IIА реда 7.916 

км и државни путеви IIБ реда 3.469 км.  

 

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о 

категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви 

Србије“.  

Путеви који од 1. априла 2016. године нису у надлежности ЈП „Путеви Србије“ (Самостални 

члан Уредбе о изменама Уредбе о категоризацији државних путева – „Сл.гласник РС“ 

бр.93/15):  

 46. Веза са државним путем 149 - врхАвале – веза са државним путем 149  

 49. Веза са државним путем 149 - излетиште Трешња  

 64. Велики Црљени – Вреоци - Крушевица.  
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           Државни путеви IА реда  

 

           Државни путеви IБ реда  
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Државни путеви IIА реда 
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Државни путеви IIБ реда 
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Октобра 2021. године извршено је ажурирање референтног система комплетне мреже којом 

управља ЈППС, подаци су доступни на линку 

http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/referentni-sistem 
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2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА  

 

Правни основ дат је у Закону о путевима ("Сл.гласник РС" бр.41/18 и 95/18 – др.закон), 

поглавље V Финансирање јавних путева, Извори финансирања, члан 19.   

Члан 19.  

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:  

1) накнада за употребу јавног пута; 

2) буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;  

3) финансијских кредита;  

4) улагања домаћих и страних лица;  

5) других извора у складу са законом.  

Одредбе чл. 20. и 22. Закона о путевима („Сл.гласник РС“ бр.41/18), којима су дефинисани 

извори финансирања јавних путева, престале су да важе даном почетка примене Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), тако да је од 1. 

јануара 2019. године правни основ за наведене накнаде садржан у члану 186, у оквиру 

поглавља XII Накнаде за коришћење јавних путева.  

Члан 186.  Закона о накнадама за коришћење јавних добара дефинише накнаде за коришћење 

јавних путева:   

1) накнада за ванредни превоз  

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање 

или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи 

управљач јавног пута, у складу са прописима   

3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)  

4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које 

користи управљач пута  

5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству  

6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на јавном путу  

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење 

јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог 

закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује 

републички орган у чијој су надлежности послови статистике.  

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 

(Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).  

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени 

усклађени износи.  

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и 

објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.  
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2.4.   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 и Статута ЈП "Путеви Србије". 

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

директора чини 8 организационих делова Предузећа.  

Пословодство чини: Директор, Помоћник директора, Технички директор и седам извршних 

директора сектора.  

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова, укупан број извршилаца 

по систематизацији је 2.403 радника. 

 

Органи ЈП „Путеви Србије“ у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 

бр.15/2016 и 88/2019) и Одлуком о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање 

државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 82/2016) чине:  

- Надзорни одбор  

- Директор  

 

Надзорни одбор  

Председник Надзорног одбора: Милош Адамовић, дипл.економиста (именован Решењем 

Владе Србије 24 бр.119-9643/2020  од 26. новембра 2020. године, „Сл.гласник РС“ бр.144/20)   

Чланови Надзорног одбора:  

1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра 

трговине, туризма и телекомуникација , независан члан  

2) Мр Анита Димоски, дипл.инжењер саобраћаја из Београда, члан. 

(именовани Решењем Владе Србије 24 бр. 119-5283/2021  од 3. јуна 2021. године, 

„Службени гласник РС“, бр.56/21).  

3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда  

4) Велимир Копања, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.  

(именовани Решењем Владе Србије 24 бр.119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године, 

„Службени гласник РС“, бр.88/17).  

Директор  

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. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник 

РС“ бр.105/13) за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран 

Дробњак, дипл.грађ.инж.  
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Б Р О Ј   Р А Д Н И К А   

На дан 31.12.2021. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 2.133 радника. 

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:  

 

 

Ред. 

бр. 
О р г а н и з а ц и о н и    д е о 

По                  

систематизацији 
(систематизован 

број извршилаца) 

Запослено 

 Кабинет Директора 37 17 

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

 Помоћник директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.  

Технички директор Слободан Басурић, дипл.грађ.инж.  

  

 Одељење интерне ревизије 3 2 

 Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине 

и аутоматске обраде података 

3 3 

 Одељење за односе са јавношћу 7 6 

1. Сектор за стратегију, пројектовање и развој 48 29 

 Извршни директор Миодраг Поледица, мастер инж.саобраћаја     

2. Сектор за инвестиције 59 32 

 Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.    

3. Сектор за одржавање државних путева I и II реда 110 76 

 Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инжењер     

4. Сектор за управљачко–информационе системе у саобраћају 238 187 

 Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саобраћаја     

5. Сектор за наплату путарине 1.711 1.605 

 Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.економиста, мр     

6. Сектор за правне, кадровске и опште послове 103 99  

 Извршни директор Горан Томић, дипл.правник    

7. Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове 84 77 

 Извршни директор Бранка Зец, мастер економиста     

 УКУПНО: 2.403  2.133  

У Сектору за наплату путарине запослeно је 75% укупног броја радника (¾).  

 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2021. године  

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:  

 квалификациона структура  

 старосна структура  

 структура по времену у радном односу  

 структура по полу.  



 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

23 

 

Квалификациона структура  

Највише је заступљена ССС са 70,6% укупног броја радника, следи ВСС са 17,9%, ВС са 8%, 

док је учешће осталих квалификација 3,5% (КВ, ВКВ, ПК и НК радници).  

Степен стручне спреме 
Број 

запослених  %  

Висока стручна спрема (ВСС)   383 17,9% 

Виша стручна спрема (ВС) 170 8,0% 

Високо квалификовани радници (ВКВ)   10 0,5%  

Средња стручна спрема (ССС)   1.506 70,6% 

Квалификовани радници (КВ)   37 1,7% 

Полуквалификовани радници (ПК) 23 1,1%  

Неквалификовани радници (НК) 4 0,2%  

У к у п н о :  2.133 100%  

Старосна структура   

Највише је заступљена старосна група од 30 до 40 година (28% укупног броја радника).  

Године старости  
Број  

запослених  
%  

До 30 година  492 23%  

30 до 40 година  592 28%  

40 до 50 година  549 26%  

50 до 60 година  429 20%  

Преко 60 година  71 3%  

У к у п н о : 2.133 100%  

Структура по времену у радном односу  

Највише је заступљен радни стаж  до 5 година, 1/3 запослених (34%).  

Радни стаж  
Број  

запослених  
%  

До 5 година  727  34%  

5 до 10 година 346   16%  

10 до 15 година 309  14%  

15 до 20 година  257  12%  

20 до 25 година  173  8%  

25 до 30 година 188  9%  

30 до 35 година 121  6%  

Преко 35 година 12 1%  

У к у п н о :  2.133 100%  

Сумарно, радни стаж до 15 година има 64% запослених, а преко 15 година 36% запослених.  

Структура по полу   

Од укупног броја запослених, 1.324 су мушкарци (62%), а 809 жене (38%).  
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ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  

 

(важила од 23. новембра 2020. године)          
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(у примени од 2. априла 2021. године)     
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3.  АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ  

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који 

доноси Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз 

претходно добијена позитивна мишљења министарстава и Секретаријата за законодавство. 

Сагласност Владе на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику РС“.  

 

3.1.  ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И РЕБАЛАНСИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.  

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије" за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. 

фебруара 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године 

(сагласност објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.23/21).  

Програм је урађен је у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 

2021. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2021 - 2023. године, које 

је донела Влада Републике Србије (Закључак 05 Број: 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. 

године, којим је усвојен  текст Смерница и задужено Министарство привреде да прати 

примену и спровођење овог закључка.    

Према Програму пословања за 2021. годину, укупна средства планирана су у износу од 

51.815,3 милиона динара, а укупна улагања у износу од 52.636,8 милиона динара.  

 

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину  

(Програм о изменама и допунама Програма пословања)  

Први Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни 

одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 1. јула 2021. године 

(„Сл.гласник РС“ бр.67/21).  

Према првом Ребалансу, укупна средства повећана су за 8.754,2 милиона динара, односно са 

51.815,3 на 60.569,5 милиона динара. Укупна улагања повећана су за 8.814,5 милиона 

динара, односно са 52.636,8 на 61.451,3 милиона динара. Разлика средстава и улагања 

износи 881,8 милиона динара и односи се на плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова.  

РАЗЛОЗИ за доношење првог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. 

годину:  

- Повећање износа Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 6.000,0 милиона динара, 

сходно Закључку Владе 05 Број: 401-4531/2021 од 20. маја 2021. године  

- Повећање планираног Прихода из буџета Републике Србије (Министарство 

финансија), за експропријацију, за 3.130,0 милиона динара  

- Повећање планираног прихода од Путарине (Посебна накнада за коришћење 

аутопута) за 800,0 милиона динара  

- Повећање планираних улагања у Одржавање за 9.047,0 милиона динара, које је 

Програмом пословања за 2021. годину планирано у мањем износу од потребног (због 

недовољних средставa)  

- Смањење планираних улагања на позицијама код којих је досадашња реализација 

мања од првобитно планиране (прерасподела на Одржавање)  

- Смањење планираних улагања из ино-зајмова, као и планираног повлачења ино-

зајмова  

- Обавезе из 2020. године према добављачима за изведене радове приказане у износу 

који jе стварно пренет из претходне године (по почетном стању обавеза према 

добављачима за 2021. годину)  
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ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину  

(Програм о изменама и допунама Програма пословања)  

Други Ребаланс Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни 

одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 2. децембра 2021. 

године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).  

Према другом Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, укупна средства повећана су 

за 11.054,0 милиона динара, односно са 60.569,5 на 71.623,5 милиона динара. Укупна 

улагања такође су повећана за 11.054,0 милиона динара, односно са 61.451,3 на 72.505,3 

милиона динара. Разлика средстава и улагања износи 881,8 милиона динара и односи се на 

плаћање пренетих обавеза из ино-зајмова. 

РАЗЛОЗИ за доношење другог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. 

годину:  

- Повећање износа Субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 12.000,0 милиона динара, 

сходно Закључку Владе 05 Број: 401-10307/2021 од 10. новембра 2021. године  

- Повећање планираног прихода од Путарине (Посебна накнада за коришћење 

аутопута) за 1.318,7 милиона динара  

- Повећање планираних улагања у Одржавање за 15.888,5 милиона динара, које је 

Програмом пословања за 2021. годину и првим ребалансом планирано у мањем износу 

од потребног (због недовољних средставa)  

- Смањење планираних улагања на позицијама код којих је досадашња реализација 

мања од првобитно планиране (прерасподела на Одржавање)  

- Смањење планираних улагања из ино-зајмова, као и планираног повлачења ино-

зајмова  

- Конверзија дуга ЈП „Путеви Србије“ према Републици Србији по основу 

краткорочних бескаматних позајмица из буџета РС у основни капитал (повећање 

основног капитала за 7.762,0 милиона динара). Конверзија извршена на основу 

Одлуке Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ о повећању основног капитала од 

28.04.2021, Решења Владе о давању сагласности на повећање основног капитала ЈППС 

од 27.05.2021. („Сл.гласник РС“ бр.53/21) и Решења Агенције за привредне регистре 

од 28.07.2021, доводи до промене у Билансу стања, Прилог 3.  
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПЛАНА И РЕБАЛАНСА ЗА 2021. ГОДИНУ 
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3.2.   РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ       

У 2021. години укупна средства реализована су у износу од 70.810,8 милиона динара, што 

представља 98,9% годишњег плана.  

Укупна улагања су реализована у износу од 71.243,6 милиона динара, што представља  

98,3% годишњег плана.  

Највећу позицију у средствима чини Путарина (Посебна накнада за коришћење аутопута), са 

31,3 милијарди динара (44% укупних средстава). Друга по величини позиција средстава су  

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“, са 29,2 милијарди динара (41% укупних средстава). 

Путарина и Субвенције заједно чине 85% укупних средстава.  

На страни улагања, највећа реализација је код Одржавања, 47,3 милијарди динара (66% 

укупних улагања).  

 

Реализација по основним групама средстава и улагања даје се у наставку.  

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ 
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3.3.   УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2021. години  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ  

средстава и улагања у 2021. години  

 

         Укупна средства               Укупна улагања  
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 

 средстава у 2021. години 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ  

% остварења средстава у 2021. години  
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3.4.    УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ,  

РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2021. ГОДИНИ  
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3.5.  АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ  
 

 

I      ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

Од планираних 36.000,0 милиона динара, у 2021. години остварено је 35.271,3 милиона динара, или 

728,7 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на II Ребаланс износи 98%.  

У оствареним приходима из Буџета Републике Србије садржане су:  

 Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ 

 Приходи од Министарства финансија (за експропријацију) .  

 

СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП „Путеви Србије“  

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2021. години остварене су у износу од 29.191,1 милиона динара, 

што у односу на планираних 29.300,0 милиона динара представља реализацију 99,6%.  Учешће у 

укупним средствима износи 41%.  

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину 

Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и 

надзор у области саобаћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски 

транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама.  

 Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава 

субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11397/2020 од 14. jануара 2021. 

године) средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 11.300,0 милиона 

динара.  

 Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и 

коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-4531/2021 

од 20. маjа 2021. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 

6.000,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција повећава на 17.300,0 милиона 

динара. Такође је дата нова динамика коришћења средстава субвенција и нови распоред по 

наменама.  

 Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и 

коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-9152/2021 

од 7. октобра 2021. године) дата је нова динамика коришћења средстава субвенција, као и нови 

распоред по наменама, у оквиру истог планираног износа од 17.300,0 милиона динара.  

 Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и 

коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-

10307/2021 од 10. новембра 2021. године) одобрена су додатна средства субвенција за ЈП 

„Путеви Србије“ за 12.000,0 милиона динара, чиме се планирани износ субвенција од 17.300,0 

милиона динара повећава на 29.300,0 милиона динара. Такође је дата нова динамика 

коришћења средстава субвенција, као и нови распоред по наменама.  

 Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о изменама Програма о распореду и 

коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-

11352/2021 од 9. децембра 2021. године) дата је нова динамика коришћења средстава 

субвенција, у оквиру истог планираног износа од 29.300,0 милиона динара.  
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Намена средстава субвенција:  

27.574,0 милиона динара  за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова  

1.726,0  милиона динара  за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева 

и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)  

Сходно закључцима Владе, планирана динамика коришћења Субвенција је следећа: 

        (у динарима)  
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ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

(Министарство финансија, за експропријацију)  

 

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину планиран је завршетак исплате накнаде за 

експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Милош 

Велики (од Сурчина до Љига). Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Ниш – 

Мердаре, Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор – деоница два), Прељина - Пожега, Сурчин – Нови 

Београд, Кузмин – Сремска Рача, Шабац – Лозница, Ваљево – Лајковац. Такође, планиран је и почегак 

поступака експропријације на следећим деоницама: Пожега – Котроман, Сомбор – Кикинда, Нови Сад – 

Зрењанин – Панчево, Параћин – Кладово, Северна обилазница око Крагујевца, Горњи Милановац – 

Аутопут Милош Велики, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и 

динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-

правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним 

путевима.  

За  деонице путева је Влада Републике Србије донела решења којима се утврђује јавни интерес за 

експропријацију, а ЈП „Путеви Србије“ је одређено за корисника експропријације.  

Планирано је да се средства за исплату накнаде за експропријацију непокретности преносе са Раздела 

16 – Министарство финансија, Програм 0702 – Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за 

Републику Србију, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови, Програмска активност 5001 – Експропријација земљишта у циљу изградње 

капиталних пројеката, Економска класификација 541 – Земљиште, кориснику експропријације Јавном 

предузећу „Путеви Србије“, сукцесивно, а на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих 

рачуна за трошкове експропријације.  

Планирани износ за 2021. годину: 6.700,0 милиона динара. У 2021. години из буџета је пренето 6.080,2 

милиона динара, или 91% планираног износа.  
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II      СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ  

Од планираних 32.425,5 милиона динара, у 2021. години остварено је 32.530,3 милиона динара, или 

100,3%.  

Сопствени приходи обухватају следеће:  

 Посебна накнадa за коришћење аутопута (путарина) 

 Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству  

 Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, 

паноа и слично, и инсталација на државном путу  

 Накнада за ванредни превоз и  

 Остала средства.  

Посебна накнада за коришћење аутопута (ПУТАРИНА) има највеће учешће у сопственим 

приходима (96%), а такође и у укупним приходима (44%).  

У 2021. години Путарина је остварена у износу од 31.303,8 милиона динара, што у односу на 

планираних 31.246,4 милиона динара представља реализацију од 100,2%. .  

ЈП “Путеви Србије“, преко Сектора за наплату путарине, у току 2021. године вршило је наплату 

путарине на следећим деоницама:  

- Београд – Прешево – Димитровград  

- Београд – Шид (граница са Хрватском)  

- Београд – Суботица (граница са Мађарском)  

- Београд – Чачак  

Наплата путарине 2021. године обављала се на аутопутевима укупне дужине око 819,68 км. Систем 

наплате путарине састоји се од 65 наплатних станица.  

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко шест одсека, са центрима у Београду 

(Врчин), Нишу, Новом Саду, Шимановцима и Чачку.  

Наплата путарине се врши према пређеном километру и категорији возила. Возила се разврставају 

према карактеристикама (број осовина, висина возила на првој осовини, укупна висина и максимална 

дозвољена маса возила).  

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и 

путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 26. 

јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. фебруара 2021. године 

(„Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од 25. фебруара 2021. године у примени су 

повећани износи путарине за 1,8%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(Прилог 10, Табела 10).  

 

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству  

У 2021. години ова накнада остварена је у износу од 225,8 милиона динара, или 21% више од 

планираног износа (187,0 милиона динара).  

Као што је Законом о накнадама за коришћење јавних добара предвиђено, не врши се усклађивање 

висине износа Накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству. Висина 

накнаде дата је у Прилогу 10, Табела 13.  
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Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање 

рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу  

У 2021. години ове накнаде остварене су у износу од 339,3 милиона динара, и то:  

(у милионима динара)  

- Накнада за закуп делова земљишног појаса  240,7  

- Накнада за постављање инсталација  67,8  

- Накнада за рекламне табле  2,1  

- Накнада за коришћење комерцијалних објеката  28,7  

   Укупно: 339,3  

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, у 2021. години у примени су били 

повећани износи накнада за 1,8% (годишње уклађивање, раст потрошачких цена). Усклађени износи 

накнада дати су у Прилогу 10, кроз следеће табеле:  

- Табела 8 – усклађена висина годишње накнаде за постављање рекламног паноа, рекламне табле, 

уређаја за обавештавање или оглашавање поред државног пута, односно на другом земљишту 

које користи управљач државног пута  

- Табеле 11. и 11.1 – усклађена висина накнада за коришћење путног земљишта државног пута и 

другог земљишта које користи управљач пута  

- Табела 14 – усклађена висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних 

водова, електронске комуникационе мреже и сл. на државном путу  

Напомена: Накнада за коришћење комерцијалних објеката укинута је Законом о накнадама за 

коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18), који је у примени од 1. јануара 2019. године. 

Остварени приход у 2021. години резултат је окончаних судских поступака који су се водили за периоде 

када је наведена накнада била важећа.  

 

Накнада за ванредни превоз  

У 2021. години ова накнаде је остварена у износу од 260,6 милиона динара.  

Усклађени износи накнада дати су у Прилогу 10, кроз следеће табеле:  

- Табеле 1 до 6 – усклађени динарски износи накнада за ванредни превоз  

- Табела 7 – за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола.  

 

Остала средства  

У 2021. години остала средства су остварена у износу од 400,8 милиона динара, и обухватају:   

(у милионима динара)  

- Приходе од продаје ТАГ-ова  189,6  

- Остале приходе  211,2  

   Укупно: 400,8  
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III      ЗАЈМОВИ  

Од планираних 3.198,0 милиона динара, у 2021. години остварено је 3.009,2 милиона динара, или 94% 

плана. 

Као што је Програмом пословања за 2021. годину планирано, у 2021. било је повлачења само средстава 

РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), износ 3.009,2 

милиона динара, намена: финансирање Редовног програма радова.  

Детаљан преглед по путним правцима дат је код образложења улагања, позиција 9.3. Пројекат 

рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП).  
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3.6.  АНАЛИЗА РЕАЛИЗОВАНИХ УЛАГАЊА У 2021. ГОДИНИ   
 

 

 

1.     СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ   

Од планираних 653,2 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је 454,8 милиона 

динара, што представља 69,6% планираног годишњег износа. Мање је реализовано 198,4 милиона 

динара.  

 

Износ од 454,8 милиона динара састоји се од:  

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години  28,0 милиона динара  

Б) Улагања у текућој години  426,8 милиона динара  

 

 

 

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.   
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ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ 

 

ПОЗИЦИЈА 1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ  
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2.     ОДРЖАВАЊЕ   

 

 

Од планираних 47.295,6 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је 47.263,8 

милиона динара, што представља 99,9% планираног годишњег износа. Мање је реализовано 31,8 

милиона динара.  

 

Износ од 47.263,8 милиона динара састоји се од:  

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години  643,9 милиона динара  

Б) Улагања у текућој години  46.619,9 милиона динара  

 

 

У наставку текста даје се прилог Сектора за одржавање државних путева I и II реда.  
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ПРИЛОГ  СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ  

ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА  

 
ПОЗИЦИЈА 2. ОДРЖАВАЊЕ  
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Редни 

број

Категорија и 

број пута
Назив налога

(ознака пута, деоница пута, назив објекта, стационажа и врста радова)

Ребаланс

Програма 

пословања                                        

за 2021. 

(са ПДВ -ом)                                                                                  

(дин) 

Реализовано

у 2021.

(са ПДВ-ом)

(дин)

1 IA1

Реконструкција денивeлисаног укрштаја IIБ352 који прелази преко аутопута 

IА1 - надвожњак Колари, деоница Смедерево (КОЛАРИ) - ПЕТЉА Колари од 

км 4+663,83 до км 4+717,65

40,000,000.00 36,820,679.17

2 IA1 Рехабилитација надпутњака на IA1 на км 165+050 у петљи "Нова Пазова" 6,784,387.11 6,784,387.11

46,784,387.11 43,605,066.28

1 IБ21
Ургентни радови на пропусту преко потока на државном путу IБ21, деоница 

Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, на км 157+625,33
6,737,459.43 6,737,459.43

2 IБ23
Поправка моста преко реке Чемернице на државном путу IБ23, на деоници 

Коњевићи-Бељина
24,318,809.37 21,079,484.12

3 IБ22

Ургентни радови на друмском мосту преко реке Ибар - Мехов Крш- на км 

294+800 државног пута IБ22, деоница: Нови Пазар-Рибариће- државна 

граница са Црном Гором

0.00 0.00

31,056,268.80 27,816,943.55

1 IIA152
Изградња моста преко реке Јасенице код Јарменоваца, на IIA 152, деоница 

Шаторња - Рудник, општина Топола
10,659,154.68 10,659,154.68

2 IIA147

Ургентни радови на прилазним конструкцијама моста преко пруге у 

Младеновцу на IIA147, деоница Младеновац - Младеновац (Селевац), 

општина Младеновац

70,000,000.00 7,142,393.13

3 IIA147

Ургентни радови на главној распонској конструкцији моста преко пруге у 

Младеновцу-челична конструкција и масивни стубови, на државном путу 

IIA147, деоница: Младеновац-Младеновац (Селевац)

62,221,812.20 7,304,730.03

4 IIA147
Радови на прилазним конструкцијама моста преко пруге у Младеновцу на 

IIA147, деоница Младеновац - Младеновац (Селевац), општина Младеновац
0.00 79,340,294.01

5 IIA164
Ургентни радови на изградњи моста преко Црне реке на 

IIА 164, деоница Дебели Луг - Јасиково, км 30+610, општина Мајданпек
32,624,797.92 32,738,149.52

6 IIA179
Ургентни радови на мосту преко Атеничке реке на км 27+955,07 државни пут 

IIA 179, деоница: Чачак (Дракчићи)- Краљево, општина Чачак
24,699,065.74 24,699,065.74

7 IIA197
Ургентни радови на мосту на IIА197, деоница Ивањица - Голијска река на км 

42+900, у месту Камењача, општина Ивањица
3,933,878.37 4,043,992.73

8 IIA196
Извођење радова на уклапању пута - ургентни радови на мосту преко 

Краваричке реке на км 4+800  деоница  Лис -Ариље, општина Лучани
3,319,168.65 3,319,168.65

9 IIA132
Ургентни радови на мосту на IIА132, на км 13+570, деоница Јаношик - Локве, 

општина Алибунар
12,445,623.72 12,445,623.72

10 IIA129
Друмски мост преко реке Тисе код Титела на државном путу IIA129, Тител-

Перлез, општина Тител
300,353,902.24 272,614,733.82

11 IIA227

Израда пројекта са техн. контролом - Пројекат ургентних радова на изградњи 

моста преко реке Ветернице код Мијоваца, деоница Вучије - Врање, на км 

40+150

3,569,280.00 3,569,280.00

12 IIА196
Ургентни радови на мосту преко Краваричке реке на км  4+800, деоница Лис - 

Ариље, општина Лучани
581,697.65 581,697.65

13 IIА227

Ургентни радови на изградњи друмског моста преко реке Ветернице код 

Мијоваца на државном путу IIA 227, деоница Барје - Студена, на км 40+313,96, 

општина Врање

113,657,270.99 101,578,259.90

638,065,652.16 560,036,543.58

1 IIБ328
Ургентни радови на мосту преко реке Уб на државном путу IIБ328, деоница 

Гола Глава - Јошева на км 1+890, општина Ваљево
16,336,602.63 16,336,602.63

16,336,602.63 16,336,602.63

732,242,910.70 647,795,156.04

ПРИЛОГ   2.1.3.3
РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И РЕАЛИЗАЦИЈА на санацији ОБЈЕКАТА НА  ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА 

I и II реда у 2021. ГОДИНИ 

(члан 70 Закона о путевима)  

М О С Т О В И  

IА ред (аутопутеви) 

УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):

УКУПНО за све објекте (дин):

IБ ред

УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IБ реда (дин):

IIА ред

УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIА реда (дин):

IIБ ред

УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIБ реда (дин):
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3.     ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА    

Од планираних 2.086,2 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је 1.167,6 милиона 

динара, што представља 56% планираног годишњег износа. Мање је реализовано 918,6 милиона 

динара.  

 

Износ од 1.167,6 милиона динара састоји се од:  

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години  252,8 милиона динара  

Б) Улагања у текућој години  914,8 милиона динара  

Сектор за инвестиције приказује А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој 

години, у износу од 216,7 милиона динара или за 36,1 милиона динара мање од податка Сектора за 

економско-финансијске и комерцијалне послове, а Б) Улагања у текућој години у износу од 1.383,5 

милиона динара, или за 468,7 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и 

комерцијалне послове.   

Разлика се односи на различит начин евидентирања и исказивања привремених ситуација у 2021. 

години од стране Сектора за инвестиције и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове. 

То подразумева различито приказивање датих и оправданих аванса, као и задржаних и плаћених 

гарантних депозита извођачима радова.  

Примера ради, Сектор за инвестиције приказује дате авансе Србијааутопуту за деоницу Мерошина – 

Прокупље, износ 254,3 милиона динара, затим ПЗП-у Крагујевац за деоницу Ћуприја – Деспотовац, 

износ 127,4 милиона динара, као и авансе дате за Strabag – огранак Војводинапут Панчево, деоница 

Зрењанин – Ечка, износ 92,1 милиона динара. Сектор за економско-финансијске и комерцијалне 

послове не приказује дате авансе, јер нису у питању извршени радови.  

  

10.     ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА   

 

Од планираних 4.079,8 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је 3.138,4 милиона 

динара, што представља 77% планираног годишњег износа. Мање је реализовано 941,4 милиона 

динара.  

 

Износ од 3.138,4 милиона динара састоји се од:  

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години  881,8 милиона динара  

Б) Улагања у текућој години  2.256,6 милиона динара  

Сектор за инвестиције приказује Б) Улагања у текућој години у износу од 2.571,2 милиона динара, или 

за 314,6 милиона динара више од податка Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове.  

Разлика се односи на различит начин евидентирања и исказивања привремених ситуација у 2021. 

години од стране Сектора за инвестиције и Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове. 

То подразумева различито приказивање датих и оправданих аванса, као и задржаних и плаћених 

гарантних депозита извођачима радова. Другим речима, Сектор за економско-финансијске и 

комерцијалне послове кроз извештај приказује извршене радовe за 2021. годину, док Сектор за 

инвестиције исказује реализована плаћања у истом периоду.  

Примера ради, Сектор за инвестиције приказује дати аванс Србијааутопуту из средстава ЕБРД за 

деоницу Петља Параћин – Петља Ражањ, у износу од 306,8 милиона динара, док Сектор за економско-

финансијске и комерцијалне послове не приказује, јер нису у питању извршени радови.  

 

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.   
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ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ  

 
ПОЗИЦИЈЕ:   

 

3.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

  

    10.   ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ    

       СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА  
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4.     РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА   

Од планираних 6.950,9 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је 8.121,1 милиона 

динара, што представља 116,8% планираног годишњег износа.  

 

Износ од 8.121,1 милиона динара састоји се од:  

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години  46,9 милиона динара  

Б) Улагања у текућој години  8.074,2 милиона динара  
 

Улагања у текућој години, по деоницама, приказана су у следећој табели.  
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5.     УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 

САОБРАЋАЈУ  

 

Од планираних 415,9 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је 294,4 милиона 

динара, што представља 70,8% планираног годишњег износа.  

 

Износ од 294,4 милиона динара састоји се од:  

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години  10,6 милиона динара  

Б) Улагања у текућој години  283,8 милиона динара  

 

 
У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.  
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ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ 

СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ  

 
ПОЗИЦИЈА 5. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ  
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6.     ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а   

 

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а у 2021. години реализоване су у износу од 4.835,3 милиона 

динара.   

Детаљније у следећим табелама:  

 
 

6.1. Обавезе према Панонској банци односе се на плаћене ануитете (главница и камата) у мају и 

новембру 2021. године.  

6.3. Обавезе према Поштанској штедионици односе се на плаћене ануитете (главница и камата), који 

према амортизационом плану доспевају месечно.  

 

 

Износ од 3.444,7 милиона динара реализован је на позицији 6.2. Обавезе по основу ПДВ-а.  

Обавезе по основу ПДВ-а представљају разлику излазног (обрачунатог) и улазног (претходног) ПДВ-а.  
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7.    ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“   

 

Од планираних 4.810,2 милиона динара за 2021. годину, реализовано је 4.737,9 милиона динара, што 

представља 98% планираног годишњег износа.  

 

Спецификација улагања је следећа 

                                                                                                                                (у милионима динара) 

 
 

Реализација Трошкова ЈП „Путеви Србије“ је на нивоу плана.  

Позиција 7.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада у 2021. години реализована је у износу од  2.509,4 

милиона динара, за просечно 2.085 запослених у ЈП „Путеви Србије“. Просечна нето зарада у 2021. 

износила је 60.308 динара (садржан топли оброк и регрес запослених).  

На позицији 7.1.3. Трошкови производних услуга: остварена је већа реализација од планиране због 

већих трошкова услуга у промету – провизија за пуњење ТАГ-ова  

 

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:  
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8.    СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ     

 

Од планираних 1.521,2 милиона динара за 2021. годину, у 2021. години реализовано је 1.230,3 милиона 

динара, што представља 80,9% планираног годишњег износа.  

 

Износ од 1.230,3 милиона динара састоји се од:  

А) Пренете обавезе из претходне године које се плаћају у текућој години     102,5 милиона динара  

Б) Улагања у текућој години     1.127,8 милиона динара  

 

 
 

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.  
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ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ  

 
ПОЗИЦИЈА 8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ  
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                                                                                                                                                   Образац 12 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године  
 

 

 I  ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

Пословно име:  ЈП „Путеви Србије“  

Седиште:   Београд, Булевар краља Александра бр.282  

Претежна делатност:  4211 Изградња путева и аутопутева  

Матични број:  20132248 

ПИБ:    104260456 

Надлежно министарство: Министарство привреде 

Делатности ЈП „Путеви Србије“ дате су у Закону о 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 путева и аутопутева.  

ЈП 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.  

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину донео је Надзорни одбор 24. фебруара 

2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 11. марта 2021. године („Сл.гласник РС“ 

бр.23/21).  

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину 

(Ребаланс) донео је Надзорни одбор 29. јуна 2021. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 

1. јула 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.67/21).  

Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину 

(Ребаланс) донео је Надзорни одбор 25. новембра 2021. године, а Влада Републике Србије дала 

сагласност 2. децембра 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.117/21).  

У овом материјалу даје се Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви 

Србије“ за четврти квартал 2021. године, у поређењу са усвојеним Ребалансом Програма 

пословања.  
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II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА    

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године ЈП „Путеви Србије“ је обављало делатности према 

Програму пословања и Ребалансу Програма пословања за 2021. годину, на које је Влада Републике 

Србије дала сагласност.   

Ребалансом Програма пословања за 2021. годину Одржавање је планирано у износу од 47.295,6 

милиона динара. Реализација на позицији Одржавање путева за 2021. годину је у оквиру планираног 

износа.  

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.  

 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

Пословни приходи (АОП 1001) реализовани су у планираном износу (индекс реализације 100).  

Реализација на АОП 1011 износи 61.339,8 милиона динара, од чега се на Субвенције из буџета 

Републике Србије односи 27.566,2 милиона динара, чија је намена летње и зимско одржавање путева и 

одржавање мостова.  

Код Пословних расхода (АОП 1013) бележи се већа реализација од планиране (индекс реализације 

110), због веће реализације на АОП 1020 - Трошкови амортизације и веће реализације у односу на план 

на позицији Трошкови производних услуга (АОП 1022). Већи трошкови амортизације настају као 

последица и веће активације инвестиција у току. Индекс реализације на АОП 1020 је 134, а на 1022 је 

105. 

Реализација на АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 

2.726,4 милиона динара је у оквиру планираног износа (индекс реализације 98). 

Разлика Пословних прихода (АОП 1001) у износу од 61.497,8 милиона динара и Пословних расхода 

(АОП 1013) у износу од 64.199,7 милиона динара даје Пословни губитак (АОП 1026) у износу од 

2.701,9 милиона динара.  

Планиран Пословни добитак у 2021. години у износу од 3.193,8 милиона динара, а реализован је 

Пословни губитак у износу од 2.701,9 милиона динара, што је последица веће реализације Трошкова 

амортизације и Трошкова производних услуга.  

Финансијски приходи (АОП 1027) остварени су у износу од 68,1 милиона динара (индекс реализације 

101).  

Финансијски расходи (АОП 1032) реализовани су у износу од 1.360,4 милиона динара (индекс 

реализације 98) и највећим делом се састоје од Расхода камата (АОП 1034). Реализован износ мањи је 

од планираног због мањег девизног курса по коме се врши отплата кредита, од пројектованог.    

Разлика Финансијских прихода (АОП 1027) у износу од 68,1 милиона динара и Финансијских расхода 

(АОП 1032) у износу од 1.360,4 милиона динара даје Губитак из финансирања (АОП 1038) у износу од 

1.292,3 милиона динара (индекс реализације 98).                                                                                                                                            

Исказани нето резултат показује нето губитак за 2021. годину (АОП 1056) у износу од 4.992,8 милиона 

динара.  
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2. БИЛАНС СТАЊА 

У Обрасцу 1A Биланс стања не бележе се већа одступања од планираних вредности, осим на следећим 

позицијама:  

Земљиште и грађевински објекти (АОП 0010), реализација је већа од плана због активирања 

инвестиција, односно стављања у употребу. С друге стране, реализација је мања од плана код 

Некретнина, постројења и опреме у припреми (АОП 0013), пре свега због активирања појединих 

инвестиција, али и нешто мањих инвестиционих улагања од планираних. Реализација на АОП 0009 је 

већа од очекиване за четврти квартал текуће године (индекс реализације 105).  

Стање Аванса за некретнине, постројења и опрему (АОП 0015) у износу од 1.674,3 милиона динара, у 

односу на планирано стање на дан 31.12.2021. године у износу од 1.225,2 милиона динара, указује на 

спорију динамику правдања аванса од очекиване.  

На позицији Обртна имовина (АОП 0030) реализован износ од 4.628,2 милиона динара већи је од 

планираног пре свега због веће реализације на позицији Готовински еквиваленти и готовина (АОП 

0057) у износу од 2.575,2 милиона динара (индекс реализације 191), као и због веће реализације на 

позицији Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи (индекс реализације 166).  

Капитал (АОП 0401) бележи већу реализацију од плана, због већих резерви од планираних.  

Реализација на АОП 0413, Губитак ранијих година износи 79.263,8 милиона динара и у складу је са 

планом (индекс реализације 100). Почетно стање на позицији Губитак ранијих година износило је 

84.414.2 милиона динара, док је нераспоређени добитак из 2020. године износи 5.148,0 милиона 

динара. Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину ( I број 953-23385/21-5),  Надзорни 

одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада РС дала сагласност 02. децембра 

2021. године (05 број: 41-11101/2021), извршено је покриће губитка из ранијих година.  

Обавезе из пословања (АОП 0442) представљају Обавезе према добављачима (АОП 0445), и односе се 

на неизмирене обавезе за одржавање путева и инвестиционе радове, реализоване у нешто већем износу 

у односу на план (индекс реализације 112).  

Реализација на АОП 0454, Краткорочна пасивна временска разграничења износи 2.148,1 милиона 

динара, знатно мање у односу на план.  

Планирана укупна актива и пасива на дан 31.12.2021. године износи 534.364,9  милиона динара, док 

реализована укупна актива и пасива износи 561.615,7 милиона динара (индекс реализације 105).  

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Приливи готовине из пословних активности обухватају приливе по основу: Прихода из буџета 

(Субвенције и Приход од Министарства финансија за експропријацију), Сопствених прихода, и 

средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја), део 

који се финансира из ЕИБ зајма.  

Одливи готовине из пословних активности обухватају исплате добављачима и дате авансе за следеће 

позиције улагања: Одржавање, део позиција Управљачко-информациони системи у саобраћају, Систем 

наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који се односе на пословне активности.   
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Поред тога, одливи готовине из пословних активности обухватају исплате за Зараде, накнаде зарада и 

остале личне расходе, Плаћене камате (Панонска банка и Поштанска штедионица) и Одливе по основу 

осталих јавних прихода.  

Одливи готовине из активности инвестирања обухватају исплате за следеће позиције улагања: Студије 

и пројекти, Изградња, реконструкција и рехабилитација, Решавање имовинско-правних односа, 

Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-зајмова и део позиција: Управљачко-

информациони системи у саобраћају, Систем наплате путарине и Трошкови ЈП „Путеви Србије“, који 

се односе на активности инвестирања.  

Одливи готовине из активности финансирања обухватају плаћене главнице (Панонска банка и 

Поштанска штедионица).   

У Обрасцу 1Б Извештај о токовима готовине, одступања у односу на планирани ниво бележе се на 

следећим позицијама:  

Код Прилива готовине из пословних активности (АОП 3001) реализација је већа од плана због већих 

прилива из редовног пословања, пре свега због веће реализације Путарине у односу на план.  

Код Одлива готовине из пословних активности (АОП 3006) реализација је већа од плана због веће 

исплате добављачима и датих аванса за одржавање (АОП 3007), и већих одлива по основу осталих 

јавних прихода (АОП 3013, Обавезе по основу ПДВ-а).  

Код Одлива готовине из активности инвестирања (АОП 3023) реализација је мања од плана због 

мањих инвестиција у извештајном периоду.  

Свега прилив готовине (АОП 3048) већи је од планираног (индекс 103) за 2.305,0 милиона динара. 

Свега одлив готовине (АОП 3049) већи је од планираног за 1.080,3 милиона динара (индекс 102). 

Резултат тога је већа Готовина на крају обрачунског периода  (АОП 3055) од планиране, за 1.224,7 

милиона динара.  

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Све позиције са износима у Обрасцу 2. Трошкови запослених се налазе у оквиру планираних 

средстава.  

 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

У ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2020. године било је запослено 2.084 радника, од којих 1.585 на 

неодређено време и 499 на одређено.  

По основу уговора (рад ван радног односа) било је ангажовано 5 лица.  

На крају 2021. године (на дан 31.12.2021.) било је запослено 2.133 радника, од којих 1.923 на 

неодређено време и 210 на одређено. 

У односу на број запослених на дан 31.12.2020. године, број радника је већи за 49 и то: 

- Број радника на неодређено време већи је за 338:  

o Пријем се бележи код 398 радника, и то: 396 радника прешло је са одређеног на 

неодређено време, један радник је враћен на посао по судској пресуди, док је један 

радник примљен уз сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава;   

o Одлив кадрова бележи се код 60 радника, и то: у пензију је отишло 28 радника, 5 

радника су добила отказ због повреде радне обавезе, 23 радника напустила су 

Предузеће на лични захтев, док је смрт наступила код четири радника.  
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- Број радника на одређено време мањи је за 289:  

o Пријем се бележи код 124 радника, и то: 111 радника примљена су уз сагласност 

Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава, 10 радника примљена су као замена, док је код три 

радника дошло до продужења радног века  

o Одлив кадрова бележи се код 413 радника, и то: 396 радника прешло је са одређеног на 

неодређено време, 6 радника отишло је у пензију, 8 радника су напустила Предузеће на 

лични захтев, код два радника дошло је до истека уговора, док је смрт наступила код 

једног радника.  

По основу уговора (рад ван радног односа) ангажовано је 5 лица, као и на дан 31.12.2020. године.   

 

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА  

У 2021. години просечна нето зарада запослених без пословодства износи 79.397 динара (бруто 

110.652 динара), у односу на планирану у износу од 81.746 динара (бруто 114.003 динара). Просечна 

нето зарада пословодства у истом периоду износила је 184.651 динара (бруто 260.814 динара), у 

односу на планирану у износу од 198.123 динара (бруто 281.324 динара). У 2021. години најнижа 

појединачна нето зарада износила је 35.973 динара (бруто 48.705 динара), а највиша 201.383 динара 

(бруто 284.669 динара). 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Ребалансом Програмa пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину Субвенције су планиране у 

износу од 29.300,0 милиона динара, а Остали приходи из буџета у износу од 6.700,0 милиона 

динара (Министарство финансија, за експропријацију).  

Субвенције:  

Закључком Владе Републике Србије о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава 

субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11352/2021 од 09. децембра 2021. 

године)  средства субвенција за ЈП „Путеви Србије“ планирана су у износу од 29.300,0 милиона динара 

и дата је намена коришћења средстава субвенција на следећи начин:  

27.574,0  милиона динара   за летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова  

1.726,0  милиона динара  за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације 

путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)  

Средства за реализацију програма обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину, 

Раздео 22 – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и 

надзор у области саобраћаја, Функција 450 – Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски 

транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама.  

Остали приходи из буџета (за експропријацију): Раздео 16 - Министарство финансија, Програм 0702 

– Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110 – Извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 5001 

- Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541-

Земљиште. Средства Министарства финансија у износу од 6.700,0 милиона динара планирана су за 

позицију Решавање имовинско-правних односа.  
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(у динарима) 

Субвенције  

Остали 

приходи из 

буџета 

Субвенције 

Остали 

приходи из 

буџета 

Субвенције 

Остали 

приходи из 

буџета 

Јануар 1,000,000,000 1,000,000,000 100%

Фебруар 1,000,000,000 1,000,000,000 738,789,282 100%

Март 1,000,000,000 1,000,000,000 540,082,802 100%

I квартал 3,000,000,000 1,278,872,084 3,000,000,000 1,278,872,084 100% 100%

Април 1,000,000,000 1,000,000,000 348,863,561 100%

Мај 1,000,000,000 1,000,000,000 172,238,617 100%

Јун 1,700,000,000 1,700,000,000 100%

II квартал 3,700,000,000 1,611,127,916 3,700,000,000 521,102,178 100% 32%

Јули 1,900,000,000 1,900,000,000 654,048,893 100%

Август 2,000,000,000 2,000,000,000 689,796,680 100%

Септембар 2,000,000,000 2,000,000,000 954,848,367 100%

III квартал 5,900,000,000 1,870,000,000 5,900,000,000 2,298,693,940 100% 123%

Октобар 2,117,904,026 2,117,904,026 454,487,724 100%  

Новембар 5,737,268,023 5,737,268,023 597,748,790 100%

Децембар 8,844,827,951 8,735,932,754 929,253,151 99%

IV квартал 16,700,000,000 1,940,000,000 16,591,104,803 1,981,489,665 99% 102%

УКУПНО 

2021. година: 
29,300,000,000 6,700,000,000 29,191,104,803 6,080,157,867 100% 91%

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ 

СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИХ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

У 2021. ГОДИНИ 

ПЛАН 2021. ПРЕНЕТО из буџета 2021. %

У периоду 01.01. – 31.12.2021. године из буџета је пренето:  

- Субвенције: 29.191,1 милиона динара, што у односу на планираних 29.300,0 милиона динара 

представља готово 100%. Мање је пренето 108,9 милиона динара.  

Пренета средства на име субвенција у складу су са последњим Закључком Владе о усвајању 

Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви 

Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11352/2021 од 09. децембра 2021. године).  

- Остали приходи из буџета: 6.080,2 милиона динара, што у односу на планираних 6.700,0 

милиона динара представља 99%. Мање је пренето 619,8 милиона динара.  

У наредној табели даје се приказ планираних и пренетих средстава из буџета у 2021. години.  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину нису планирана средства за 

Спонзорство, Донације и Спортске активности.  

Репрезентација је у 2021. години планирана у износу од 2,0 милиона динара. Реализација у периоду 

01.01-31.12.2021. износи 2.153.094 динара (108% планираног износа).  

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима 

запослених радника на наплатним станицама (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, 

бројачи пазара, техничка служба, теренска контрола, возачи, сакупљачи, магационери итд.), обзиром 

да већина наплатних станица није снабдевено пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне 

услове за рад.  
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Реклама и пропаганда је планирана на годишњем нивоу од 33,6 милиона динара, кроз две позиције:  

1. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ 12,1 милиона динара, и то:  

Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката,  

2. Систем наплате путарине   21,5 милиона динара, и то:   

 Рекламна кампања у циљу повећања коришћења ЕНП   20,0 милиона динара 

 Учешће и излагање на сајмовима у земљи      1,5 милиона динара   

Од планираних 33,6 милиона динара за 2021. годину за позицију Реклама и пропаганда, реализовано је 

19,1 милиома динара (19.074.211 динара) или 57% планираног износа, од чега се на Рекламну 

кампању у циљу повећања коришћења ЕНП односи 10,0 милиона динара.  

Улагања у рекламну кампању у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине (ЕНП), дало 

је позитивне ефекте и у овом периоду, што се огледа у следећем:  

У 2021. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на претходну 2020. годину, већи је за 

23,1%. Учешће прихода од ЕНП у односу на укупан приход од путарине за 2021. годину износи 

55,54%, док је у 2020. години учешће износило 57,85%. 

Број ЕНП трансакција у 2021. години, у односу на претходну годину, већи је за 28,86%. Проценат 

учешћа ЕНП трансакција возила четврте категорије у свим трансакцијама возила четврте категорије, у 

2021. години, износи 80,56% (у 2020. години 78,05%). Бележи се повећање ЕНП трансакција возила 

четврте категорије, у  2021. години, у односу на 2020. годину, за 18,58%. 

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине, спроводи се у циљу подизања 

свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, 

односно коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).  

Електронска наплата путарине представља савремени модел бесконтактног плаћања путарине 

употребом уређаја за електронску наплату путарине за одговарајућу категорију возила. 

Коришћење електронске наплате путарине омогућава следеће предности: 

 пролазак посебно означеним саобраћајним тракама без заустављања 

 једноставност наплате путарине без задржавања и употребе готовинског плаћања 

 комфорну и безбедну вожњу уз избегавање евентуалних застоја 

 јефтинију путарину уз остваривање различитих попуста 

 заштиту животне средине кроз смањење емисије штетних гасова 

Електронска наплата путарине је све заступљенија у Републици Србији, захваљујући маркетиншким 

активностима  које спроводи ЈП „Путеви Србије“.  

Рекламна кампања је била такође део Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ од 2016. до 2020. 

године. У наведеним годинама бележи се највећи пораст броја корисника електронске наплате 

путарине. 

Основни циљ промоције ЕНП није остваривање прихода од продаје уређаја за електронску наплату 

путарине (ЈП „Путеви Србије“ не остварује профит од продаје уређаја за ЕНП), већ повећање броја 

корисника овог вида плаћања путарине. 

Препорука Европске комисије је да електронска наплата путарине учествује у укупном промету возила 

минимум 50%. У овом тренутку учешће електронске наплате путарине у Републици Србији у односу 

на укупан број трансакција у систему наплате путарине износи 40,5%. 

Једини начин да најшира јавност добије сазнања о погодностима и предностима коришћења 

електронске наплате путарине јесте информисање путем јавних гласила. Број корисника електронске 

наплате путарине у великој мери зависи од нивоа информисаности корисника аутопутева о 

предностима електронске наплате путарине.  
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У реализованих 19.074.211 динара садржано је 613.437 динара на име трошкова излагања на сајмовима 

и других трошкова за услуге које настају у вези са сајамским приредбама (учешће на 88. 

Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду, од 18. до 24. септембра 2021. године). Запослени 

Сектора за наплату путарине, у улози домаћина на штанду ЈП „Путеви Србије“, свим заинтересованим 

посетиоцима указали су на предности и квалитет својих услуга из области електронске наплате 

путарине, мобилне апликације, електропуњача и других актуелности у циљу унапређења система 

наплате путарине.  

 

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 

Стање кредитне задужености ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године износи 33.487,3 милиона 

динара, односно 283,4 милиона ЕУР и 1,5 милиона УСД. 

Од укупне кредитне задужености на домаће кредите се односи 3.437,7 милиона динара, док на ино-

кредите 30.049,6 милиона динара. 

ЈП „Путеви Србије“ је у току 2021. године извршило плаћање по основу домаћих кредита (Поштанска 

штедионица и Панонска Банка - Banca Intesa) у износу од 1.390,6 милиона динара, од чега се на 

главницу односи 1.243,9 милиона динара, а на камату 146,7 милиона динара.  

Отплата ино-кредита у 2021. години извршена је у укупном износу од 4.754,8 милиона динара, 

односно у валути 40,3 милиона ЕУР. На отплату главнице дуга односи се износ од 3.623,1 милиона 

динара, а на камату износ од 1.131,7 милиона динара. Обавезе по ино-кредитима 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, планирана су средства у буџету Републике Србије за 2021. годину, на 

апропријацији Министарства финансија, ради покрића обавеза по основу отплате наведених кредита. 

У току 2021. године није било новог кредитног задужења за ЈП „Путеви Србије“. 

 

 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА  

Анализом реализованих улагања у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године у Обрасцу 10  може се 

уочити да су највећа улагања у експропријацију извршена на следећим деоницама: Сурчин – Нови 

Београд (1.901,8 милиона динара), Е-80 Ниш – Мердаре (1.873,7 милиона динара), Е-763 (Милош 

Велики) Прељина – Пожега (1.432,6 милиона динара), Шабац – Лозница (690,6 милиона динара), 

Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор) (628,5 милиона динара), Сремска Рача – Кузмин 

(370,6 милиона динара), Е-763 (Милош Велики) Сурчин – Љиг (309,8 милиона динара), уз напомену да 

је на наведеним деоницама реализација већа од плана. 

По висини улагања следе деонице: Е-75 Грабовница – граница са републиком Северна Македонија 

(273,7 милиона динара), Е-80 Просек – граница са Републиком Бугарском (185,4 милиона динара), 

Ваљево – Лајковац (151,3 милиона динара),  Коридор 10 – Баточина (46,9 милиона динара) и Е-75 

Обилазница око Београда (без Сектора 6) 24,8 милиона динара.  

За експропријацију ради рехабилитације државних путева, санације клизишта на државним путевима и 

исплату накнада по члану 119. Закона о путевима уложено је 39,1 милиона динара.  

На позицији Остала улагања бележи се реализација од 82,0 милиона динара. 

Улагања у експропријацију бележе се и на деоницама: Северна обилазница око Крагујевца, Горњи 

Милановац – аутопут Милош Велики, Нови Сад – Зрењанин – Панчево и обилазница око Новог Сада. 

На осталим планираним деоницама није било реализације.  
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Код студија и пројектовања у 2021. години највећа улагања су код пројеката државних путева IБ и II 

реда, пре свега:  

 Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, гранични 

прелаз са Мађарском (Бачки Брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – 

гранични прелаз са Румунијом (Наково), л=175 км (86,6 милиона динара)  

 Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са 

Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља 

„Пожаревац“) – Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац (42,2 милиона динара)  

 Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ 

реда: Краљево – Ушће- Рашка – Нови Пазар (35,5 милиона динара).    

Код пројеката државних путева IA реда (аутопутева), највећа реализација је на пројекту Израда измена 

и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I 

реда бр.21 Нови Сад – Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац – Лозница и 

Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума – Шабац, од аутопута Е-

70 (петља „Рума“) до моста на Сави (20,9 милиона динара).  

Код ИПА пројеката прекограничне сарадње највећа реализација је на Рехабилитацији државног пута 

IБ реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8 км (57,0 милиона динара).  

Код мостова, највећа улагања су у изради Техничке документације за рушење постојећег и изградњу 

новог моста преко реке Бјелице на државном путу IIA реда број 181 у месту Крстацу, деоница Лучани 

- Лис (7,7 милиона динара).  

Код позиција Безбедност саобраћаја и Животна средина бележи се симболична реализација.  

Код позиција Енергетски менаџмент и Остали трошкови није било реализације.  

Код изградње, реконструкције и рехабилитације из сопствених средстава у 2021. години укупна 

реализација износи 834,5 милиона динара, од планираних 1.833,4 милиона динара. Од тога, највећа 

реализација је на Појачаном одржавању пута IБ-21, деоница: Пожега – Ивањица  (Пројектовање и 

појачано одржавање, л=38,9 км), реализација 335,1 милиона динара.  

По висини улагања следи државни пут IБ-39, деоница Власотинце - Свође (л=12,51 км), износ 225,6 

милиона динара. 

Појачано одржавање државног пута IБ-29, деонице: Сјеница (Караукића Бунари) – Сушица  

реализовано је у износу од 55,2 милиона динара. 

Појачано одржавање државног пута IБ-10, деонице: граница АПВ (Панчево) – Панчево (Ковин) и 

Панчево (Ковин) – граница АПВ (Панчево) реализовано је у износу од 51,9 милиона динара.  

Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта 

реализована је у износу од 44,7 милиона динара.  

Појачано одржавање државног пута IБ-23/28, деоница Кнежевићи – Бела Земља – Ужице 3, 

реализовано је у износу од 36,6 милиона динара.  

Инвестиција: Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне конструкције моста бр.8 преко 

реке Саве код Остружнице укључујући и услугу Надзора, реализована је у износу од 40,7 милиона 

динара.  

Појачано одржавање државног пута IБ-35, деонице Мерошина –Прокупље (л=11,5 км) и Белољин – 

Куршумлија – Рударе (л=24,3 км), реализовано је у износу од 20,0 милиона динара.  

На осталим позицијама бележи се мања реализација од планиране, или није било реализације у 

извештајном периоду.  
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Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова:  

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП зајам):  

У оквиру хитних радова (ургентно одржавање и санација локалних оштећења) бележи се само 

реализација на државном путу IIА-170, деоница Рогачица – Бајина Башта 1 (Перућац), л=11,6 км (3,1 

милиона динара).   

Као што је планирано, највећа улагања су из средстава основног РРСП (Редовни програм радова). У 

2021. години реализовано је 2.323,0 милиона динара. Највећа реализација бележи се на следећим 

деоницама:  

 Појачано одржавање државног пута IА-3 деоница петља Сремска Митровица – петља Рума, 

л=13,7 км и петља Рума – петља Пећиници, л=13,1 км, износ 729,5 милиона динара  

 Појачано одржавање државног пута IБ-35 деоница Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), л=24,3 

км, износ 653,2 милиона динара 

 Појачано одржавање државног пута IБ-15 деоница Кула (Бачка Топола) – Врбас (Савино Село) 

л=10,2 км, износ 238,0 милиона динара  

 Појачано одржавање државног пута IА-3 деоница Батровци - Кузмин  (аутопут, пун профил, 

л=21,8 км), износ 178,7 милиона динара  

 Појачано одржавање државног пута IА-1 деоница петља Параћин – петља Ражањ, л=24,8 км 

(лева коловозна трака), износ 55,2 милиона динара  

За Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП реализовано је 216,4 милиона динара.  

У оквиру услуга на пројекту Утврђивање стања државне путне мреже, реализовано је 111,1 милиона 

динара.  

Реализација на осталим деоницама знатно је мања од планиране, или није било реализације.  

Остале инвестиције у Обрасцу 10 обухватају реализацију на инвестицијама, које су планиране 

Програмом пословања за 2021. годину кроз позиције Одржавање и Систем наплате путарине, а не 

налазе се у Прилогу 14 Програма пословања за 2021. годину.  

Реализација осталих инвестиција у 2021. години износи 569,6 милиона динара. Кроз позицију 

Одржавање реализовано је 529,3 милиона динара, и то: Кружна раскрсница путева IIA-130 и IIA-131 

(292,1 милиона динара), Побољшање раскрсница на путевима IIA-221 и IIA-158 (128,7 милиона 

динара), Обилазница око Зрењанина преко канала Бегеј (61,2 милиона динара), Голијска река – 

Одвраћеница (23,5 милиона динара),  Базе за одржавање (17,0 милиона динара) и Пројекат постављања 

метеоролошких станица (6,7 милиона динара).   

Модернизација Система наплате путарине – пројектовање и изградња наплатних станица на државним 

путевима IA реда: А1, А2 и А4, реализована је у износу од 40,3 милиона динара.  

 

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ 

Стање потраживања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године износи 1.732,8 милиона 

динара. 

На потраживања старија од годину дана односи се износ од 990,2 милиона динара. 

Потраживања од 3 месеца до 12 месеци износе 619,4 милиона динара, а потраживања до 3 месеца 

износе 123,2 милиона динара. 

Од укупног износа потраживања на дан 31.12.2021. године највећи износ се односи на фактуре издате 

купцима за пуњење тагова-post paid и то 552,7 милиона динара. Износ од 51,7 милиона динара се 

односи на потраживања по фактурама за пуњење тагова које се врши преко дистрибутера (АМСС, 

Techno coop).   
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Потраживања по основу закупа дела земљишног појаса јавног пута износе 100,0 милиона диара, од 

којих је утужено 68,0 милиона динара. 

Потраживања од физичких лица по основу судских спорова износе 72,2 милиона динара. 

Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ на дан 31.12.2021. године износи 1.514,0 милиона динара. 

На обавезе старије од годину дана односи се износ од 4.3 милиона динара. 

Неизмирене обавезе од 3 до 12 месеци износе 17,4 милиона динара, а обавезе до 3 месеца износе 

1.492,3 милиона динара. 

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. које се финансирају из сопствених средстава је 1.227,2 

милиона динара, од којих се највећим делом односе на добављаче за одржавање путева. 

Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2021. које се финансирају из кредитних средстава је 103,8 

милиона динара, највећим делом из кредита ЕБРД. 

Преостали износ од 183,0 милиона динара се односи на обавезе за експропријацију које се 

финансирају из средстава Министарства финансија. 

Укупан број спорова у 2021. години је 228. Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ страна која тужи 

је 28, чија је укупна вредност 70,3 милиона динара.  Број спорова где је ЈП „Путеви Србије“ тужена 

страна је 200, чија је укупна вредност 89.7 милиона динара. 

Спор од највећег значаја за Предузеће, у смислу утицаја на резултат пословања, је спор чија је 

вредност 61,4 милиона динара. Тужена страна у судском спору је Град Суботица. Основ спора је 

регрес по основу изгубљене добити. По судској пресуди Врховног касационог суда у Београду број рев 

3478/19 од 24.09.2020. године ЈП „Путеви Србије“ је на основу судског извршења исплатило накнаду 

материјалне штете по изгубљеној добити извршном повериоцу у износу од 91,5 милиона динара са 

законском затезном каматом и припадајућим трошковима спора. Како су ЈП „Путеви Србије“ и Град 

Суботица солидарни дужници у поменутом спору, ЈП „Путеви Србије“ потражује од туженог Град 

Суботица половину исплаћеног износа. 

 

 

 III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Улагања у путеве имају карактер дугорочних капиталних инвестиција и захтевају на дуги рок стабилне 

изворе средстава.  

Промене у систему финансирања државних путева у претходној деценији дате су у следећем 

хронолошком приказу.  

Пре увођења субвенција, у 2011. години од акцизе је уплаћено 18,5 милијарди динара. Уплаћен износ 

субвенција у наредним годинама износио је:  

(у милијардама динара) 

 2012.  8,3  

 2013.  5,3  

 2014.  7,4  

 2015.  6,9  

 2016.  7,1  

 2017.  6,6  

 2018.  7,8  

 2019.  9,1  

У 2020. години на име субвенција уплаћено је 26,9 милијарди динара.  
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Као резултат додатних средстава Субвенција, у 2020. години остварена је нето добит у износу од 5,1 

милијарди динара. Остварена нето добит је Одлуком о расподели остварене добити за 2020. годину ( I 

број 953-23385/21-5),  Надзорни одбор донео је на седници одржаној 19. октобра 2021.године, Влада 

РС дала сагласност 02. децембра 2021. године (05 број: 41-11101/2021), распоређена за покриће 

губитка из ранијих година. Претходних година бележио се губитак, као последица недовољних и 

нестабилних средстава за потребан ниво улагања.  

Само у 2011. години ЈП „Путеви Србије“ остварило је нето добит (72,8 милиона динара), што је 

резултат 20% акцизе на деривате нафте у тој години, када је уплаћено 18,5 милијарди динара. Иначе, 

акцизе као извор финансирања путева постојале су од 2006. закључно са 2011. годином (10% у 2006. и 

2007. години, 15% у 2008. години, 20% у периоду 2009-2011. година).  

Законом о изменама Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр.101/11), од 2012. године  акциза на 

деривате нафте и течног нафтног гаса постала је у целини приход буџета Републике Србије 

(субвенције из буџета).  

Од планираних 29,3 милијарди динара субенција за 2021. годину, из буџета је у 2021. години пренето 

29,2 милијарди динара.  
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5.  ИНО-ЗАЈМОВИ  

 

 

З А Д У Ж Е Њ Е   

 

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2021. годину  

У 2021. години планирано је повлачење средстава зајмова РРСП зајма (Пројекат рехабилитације 

путева и унапређења безбедности саобраћаја), у износу од 3.198,0 милиона динара.   

 

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2021. години  

У 2021. години извршено је повлачење средстава из РРСП зајма у укупном износу од 3.009,2 милиона 

динара.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ 

ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  

 

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2021. години, и као такви планирани 

Програмом пословања за 2021. годину, у 2021. години реализовани су у износу од 4.754,77 милиона 

динара од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита 

(обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и 

развој – ЕБРД).  

 

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици 

Србији на конту 4293 Краткорочне финансијске обавезе према Републици Србији.  
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РЕАЛИЗАЦИЈА У 2021. години  
 

 
 

 

 

 

Детаљније у следећој табели 
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6.  ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА 

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије"  (зараде, порези 

и доприноси) за 2021. годину планиран је износ од 2.541,1  милиона динара, на позицији 7.1.1.1. 

Трошкови зарада и накнада зарада.  

Позиција Трошкови зарада и накнада зарада у 2021. години реализована је у износу од 

2.509,4 милиона динара (исплаћен бруто 2), односно 2.152,1 милиона динара (исплаћен бруто 

1).  

Детаљније у наредној табели.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2021. години износила је 60.308 динара.  

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.
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Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у 

јавним државним предузећима.  

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечне нето зараде у ЈП „Путеви Србије“ 

(ЈППС) и јавним државним предузећима (ЈДП) биле су приближне (ЈППС: 28.869 динара, ЈДП: 28.737 

динара).  

У 2021. годинe просечна нето зарада у јавним државним предузећима износила је 82.787 динара, а 

у ЈП „Путеви Србије“ 60.308 динара, што је мање за 27%.  

Да би се показало заостајање зарада у ЈП „Путеви Србије“ у односу на јавна државна предузећа, 

посматраће се период од 2006. године, када је основано ЈП „Путеви Србије“ као правни следбеник 

Републичке дирекције за путеве. 

За поређење зарада узимају се званични подаци Министарства финансија (Билтен јавних финансија).  
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Поређење зарада у ЈП „Путеви Србије“ са републичким просеком  

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2021. години (60.308 динара) мања је од просечне 

нето зараде у Републици Србији (65.864 динара) за 8,4% (за око 5.500 динара).  

У 2006. години када је основано ЈП „Путеви Србије“, просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ 

(ЈППС) износила је 28.869 динара и била је за 33% већа од републичког просека (21.707 динара).  

 

Упоредни приказ зарада у ЈП „Путеви Србије“, јавним државним предузећима и Републици 

Србији  

Ако се посматра кретање зарада у овом периоду, закључује се да је у 2021. у односу на 2006. годину 

најмањи раст зарада забележен код ЈП „Путеви Србије“ (детаљније у следећој табели):  

 

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ НЕТО ЗАРАДА 

У ЈП „Путеви Србије“, Јавним државним предузећима и Републици Србији   

у периоду 2006 – 2021. године  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Док су просечне нето зараде у јавним државним предузећима у 2021. у односу на 2006. годину 

порасле за 188%, а у Републици Србији за 203%, у ЈП „Путеви Србије“ просечне нето зараде су 

порасле за 109%.   
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Детаљније у наредном графику. 
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7.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2021. ГОДИНИ  

према члану 60. Закона о јавним предузећима  

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, 

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ  

У 2021. години за ове намене планирано је 61,1 милиона динара.  Реализација у 2021. години износила 

је 38,0 милиона динара (62%), и то:  

 

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених су 

изузети из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 

Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и 

Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 

40. став 9). Трошкови новогодишњих пакетића су реализовани у износу од 7.488.000 динара (садржано 

у позицији под ред.бр.2).   

У позицији под ред.бр.4) садржана је и Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске 

наплате путарине; у 2021. години реализовано је 10,0 милиона динара.  

Детаљно образложење Рекламне кампање (електронска наплата путарине, ТАГ-ови), као и Трошкова 

репрезентације дато је у Обрасцу 12 Извештај о степену усклађености планираних и реализованих 

активности из Програма пословања за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године.   
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА 

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ  

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА:  

У 2021. години примењивана је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за 

рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). 

Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног 

предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је 

исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за 

годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не 

може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.  
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8.  ПОЛИТИКА ЦЕНА  

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и 

елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.  

Члан 186.  Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18,  49/19, 86/19 – 

усклађени дин.изн, 156/20 – усклађени дин.изн. и 15/21 – доп.усклађених дин.изн.)  дефинише накнаде 

за коришћење јавних путева:   

1) накнада за ванредни превоз  

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 
оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, 
у складу са прописима   

3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)  

4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи 
управљач пута  

5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству  

6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 
комуникационе мреже и сл. на јавном путу  

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних 

добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују 

се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. 

септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике. 

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за 

употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).  

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени 

усклађени износи.  

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и 

објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“. Усклађене 

висине накнада за 2021. годину објављене су у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20 а примењују се од 

1. јануара 2021. године.  

Сходно расту потрошачких цена од 1,8%, од 1. јануара 2021. у примени су усклађени износи 

накнада из члана 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара:  

1) накнада за ванредни превоз 

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 

обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту 

које користи управљач јавног пута, у складу са прописима   

4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта 

које користи управљач пута  

6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, 

електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу  

Као што је Законом предвиђено, не врши се усклађивање Накнаде за употребу државног 

пута за возила регистрована у иностранству (тачка 5).  

Усклађени износи Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта 

– Путарине  (тачка 3) у примени су од 25. фебруара 2021. године.   
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Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:  

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)   

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један 

км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.  

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара,  у„Сл.гласнику РС“ бр.156/20 од 

25.12.2020. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске износе накнада прописане 

Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да у Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за 

путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,1461 динара, за прву А категорију 

2,0730 динара, за другу категорију 6,2191 динара, за трећу категорију 12,4382 динара и за четврту 

категорију 24,8765 динара.  

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под 

наплатом и категорији возила.  

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и 

путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 26. 

јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. фебруара 2021. године 

(„Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од 25. фебруара 2021. године у примени су 

повећани износи путарине за 1,8%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара 

(Прилог 10, Табела 10).  
ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.                                                                                                                                                              

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ  

                           (у динарима)  

Категорија 

возила 
Основица 

Висина накнаде 

„Сл.гласник РС“ 

бр.49/19    

Усклађени износ       

„Сл.гласник РС“ 

бр.156/20 

Годишњи 

индекс 

потрошачких 

цена 

I km 4,0728 4,1461 101,8 

IА km 2,0364 2,0730 101,8 

II km 6,1091 6,2191 101,8 

III km 12,2183 12,4382 101,8 

IV km 24,4366 24,8765 101,8 

Претходно повећање путарине извршено је 29. јула 2019. године (за 12%, сходно измени Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19), а пре тога 7. јануара 2017. године, 

када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. 

године.  

Од 16.01.2020. године успостављан је затворен систем наплате путарине од Београда до Прешева (јужни 

крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10). Успостављена 

је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног на три крака аутопута на деоници од 

Београда до Ниша, од Ниша до државне границе Северне Македоније и од Ниша до државне границе 

Бугарске. У оквиру овог обједињеног система наплате функционишу три чеоне наплатне станице: 

Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.  
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Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:   

Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа 
и слично, и инсталација на државном путу  

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или 

оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у 

складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара.   

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи 

управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.  

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6.), у зависности од пречника (ширине) и 

врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.  

 

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара   

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).  

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или 

прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина 

прописана у Прилогу 10, Табела 7.  

 

Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара   

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се 

применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основицу.   

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски 

километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи 

за:  

- теретно возило  0,0027 евра  

- прикључно возило  0,0027 евра  

- аутобус  
o са највише 23 места за седење  0,0286 евра  
o са више од 23 места за седење  0,0366 евра  
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9.  ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА  

 

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:  

1) Ценовник радова на зимском одржавању путева  

2) Ценовник радова на редовном одржавању путева  

3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева  

4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева.  

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена 

материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање 

ценовника радова.  

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, 

механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички 

завод за статистику.  

У 2021. у примени су били следећи ценовника радова:  

- Ценовник радова на зимском одржавању путева,  

са применом од 01.01.2019. године и са применом од 01.11.2021. године  

- Ценовник радова на редовном одржавању путева  

са применом од 01.07.2019. године и са применом од 01.11.2021. године   

- Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева  

са применом од 01.07.2019. године и са применом од 01.11.2021. године  

- Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева   

са применом од 01.07.2019. године и са применом од 01.11.2021. године   
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10.  ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ  

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.  

  
„Сл.гласник РС“ бр. 

 

- Закон о путевима                                                                          41/18 и 95/18 - др.закон   

-  Закон о јавним предузећима  15/16 и 88/19  

-  

      

Закон о накнадама за коришћење јавних добара  95/18, 49/19, 86/19, 156/20 и 

15/21 

-  Закон о привредним друштвима  36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 

5/15, 44/18, 95/18 и 91/19    

-  Законом о јавним набавкама  91/19 

-  Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама  

119/12 , 68/15, 113/17, 91/19 и 

44/21 - др.закон 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 

-  Закон о јавном информисању и медијима  83/14, 58/15 и 12/16 - 

аутентично тумачење 

-  Закон о превозу у друмском саобраћају  46/95...31/11, 68/15 - др.закони    

-  Закон о међународном превозу у друмском саобраћају 101/05, 101/05 - др.закон, 18/10, 

68/15 - др.закон  

-   Закон о безбедности саобраћаја на путевима  41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - 

одлука УС, 55/14, 96/15 - 

др.закон, 9/16 - одлука УС, 

24/18, 41/18 - др.закон, 87/18, 

23/19 и 128/20 - др.закон 

-  Закон о планирању и изградњи  72/09...37/19 - др.закон, 9/20 и 

52/21 

-  Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката 

изградње и реконструкције линијских инфраструктурних 

објеката од посебног значаја за Републику Србију  

 

9/20 

-  Закон о министарствима 128/20 

- Закон о државној управи 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 

47/18 и 30/18 - др.закон 

- Закон о Влади 55/05...44/14 и 30/18 - др.закон  

- Пословник Владе 61/06 ... 8/19 – др.уредба  

- Закон о Агенцији за борбу против корупције 97/08...112/13, 8/15 - одлука УС 

и 88/19 

-  Закон о раду 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 

13/17 - одлука УС, 113/17 и 

95/18 - аутентично тумачење  

-  Закон о родној равноправности  52/21  

- Закон о јавном здрављу 15/16 

-  Закон о безбедности и здрављу на раду   101/05, 91/15, 113/17-др. закон 

-  Закон о здравственом осигурању  25/19 

-  Закон о спречавању злостављања на раду  36/10  



 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ    

 

246 

- Закон о осигурању  139/14 и 44/21 

- Закон о здравственој заштити 25/19 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама  34/01...99/14, 21/16 - др.закон 

-  Закон о пензијском и инвалидском осигурању 34/03...142/14, 73/18, 46/19 - 

одлука УС, 86/19 и 62/21 

-       Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 84/04...95/18, 4/19 - 

усклађени дин.изн., 86/19 - 

усклађени дин.изн., 5/20 - 

усклађени дин.изн., 153/20, 

6/21- усклађени дин.изн. и 

44/21 

- Закон о буџету Републике Србије за 2021. годину 149/20, 40/21 и 100/21 

- Закон о буџетском систему 54/09...108/13, 142/14, 68/15 - 

др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18, 31/19, 72/19 и 149/20 

-  Закон о рачуноводству  73/19 и 44/21- др.закон 

-  Закон о ревизији  73/19  

-  Закон о девизном пословању  62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 

30/18 

-  Закон о спољнотрговинском пословању  36/09, 36/11 - др.закон, 88/11 и 

89/15 - др.закон 

-  Закон о платном промету  43/04, 62/06, 111/09 - др.закон, 

31/11 и 139/14 - др.закон 

-  Закон о порезу на добит правног лица 25/01...108/13, 68/14 - др.закон, 

142/14, 91/15  -  аутентично 

тумачење,112/15, 113/17, 95/18, 

86/19 и 153/20 

- Закон о порезима на имовину 26/01...68/14 - др.закон, 95/18, 

99/18 - одлука УС, 86/19 и 

144/20 

- Закон о порезу на додату вредност  84/04...142/14, 5/15 - усклађени 

дин.изн., 83/15, 5/16 - 

усклађени дин.изн., 108/16, 7/17 

- усклађени дин.изн., 113/17, 

13/18 - усклађени дин.изн., 

30/18, 4/19- усклађени дин.изн., 

72/19, 8/20 - усклађени дин.изн. 

и 153/20  

- Закон о порезу на доходак грађана 24/01...86/19, 5/20 - усклађени 

дин.изн., 153/20, 156/20 - 

усклађени дин.изн., 6/21 -  

усклађени дин.изн. и 44/21 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији 61/07...105/14, 91/15 - 

аутентично тумачење, 112/15, 

15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 

86/19 и 144/20  

- Закон о републичким административним таксама  43/03...144/20 и 62/21 - 

усклађени дин.изн. 
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-  Закон о заштити животне средине  135/04...72/09 - др.закон, 43/11 - 

одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 

- др.закон 

-  Закон о водама  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 

95/18 - др.закон 

- Закон о пољопривредном земљишту 62/06, 65/08 - др.закон, 41/09, 

112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон 

- Закон о локалној самоуправи 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 

- др.закон и 47/18 

-  Закон о заштити од пожара  111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 - 

др.закони 

-  Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину  135/04 и 88/10   

-  Закон о експропријацији  53/95...20/09, 55/13 - одлука УС, 

106/16 - аутентично тумачење 

-  Закон о државном премеру и катастру  72/09, 18/10, 65/13, 15/15 - 

одлука УС, 96/15, 47/17 - 

аутентично тумачење, 113/17 - 

др.закон, 27/18 - др.закон, 41/18 

- др.закон и 9/20 - др.закон 

- Закон о промету непокретности 93/14, 121/14 и 6/15   

-  Закон о транспорту опасне робе  104/16, 83/18, 95/18 - др.закон и 

10/19 - др.закон 

-  Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама  88/11, 15/16 и 104/16 

  18/16 и 95/18 - аутентично 

тумачење 

-  Закон о јавној својини  72/11, 88/13, 105/14, 104/16 -

др.закон, 108/16, 113/117, 95/18 

и 153/20  

-  Закон о облигационим односима  29/78...18/20 

-  Закон о судским таксама 28/94...93/14, 106/15 и 95/18 

-  Закон о парничном поступку  72/11, 49/13 - одлука УС, 74/13 

- одлука УС, 55/14, 87/18 и 

18/20 

- Закон о ванпарничном поступку 46/95...55/14, 6/15, 106/15 -др.закон   

-  Законик о кривичном поступку  72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 

45/13, 55/14, 35/19, 27/21 - 

одлука УС и 62/21 - одлука УС 

-  Закон о прекршајима  65/13, 13/16, 98/16 - одлука УС 

и 91/19 - др.закон  

-  Закон о заштити узбуњивача  128/14  

-  Закон о извршењу и обезбеђењу  106/15, 106/16 - аутентично 

тумачење , 113/17 - аутентично 

тумачење и 54/19  

-  Закон о комуналним делатностима 88/11, 104/16 и 95/18  

- Закон о заштити становништва од заразних болести 15/16, 68/20 и 136/20 

- Meђународни стандарди финансијског извештавања 123/20  
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-  Уредба о категоризацији државних путева  105/13, 119/13 и 93/15  

- Уредба о локацијским условим 115/20  

- Уредба о еколошкој мрежи  102/10  

-  Упутство о начину достављања образаца тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања јавних предузећа  

11.04.2016. 

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о 

реализацији годишњег, односно трогодишњег програма 

пословања јавних предузећа   

36/16 и 131/21 

-  Правилник о садржини и форми образаца финансијских 

извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике 

89/20 

-  Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички 

извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике  

89/20 

-  Правилник о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 

89/20  

-  Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном 

оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 

 

89/20 

-  Правилник о условима и начину јавног објављивања 

финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских 

извештаја  

 

142/20 

-  Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на 

добит правних лица  

30/15, 101/16, 44/18 др.закон, 

8/19, 94/19, 159/20 и 97/21 

-  Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима 

од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних 

лица  

20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 

94/19, 159/20 и 97/21 

-  Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП 

„Путеви Србије“  23.11.2020. 

 Статут ЈП „Путеви Србије“  04.05.2017.  

-  Колективни уговор ЈП „Путеви Србије“  04.01.2021. 

-  Правилник о безбедности и здрављу на раду  05.04.2019. 

-  Правилник о политикама управљања ризицима  13.02.2015. 

-  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 10.12.2015. 

-  Правилник о правилима понашања послодавца и запослених 

у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду  

62/10 

-  Правилник о набавкама 28.04.2021. 

-  Правилник о рачуноводству и рачуноводственим 

политикама ЈП „Путеви Србије“ 

13.02.2015. 

-  Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад у ЈП 

''Путеви Србије'' 

17.04.2019. 

-  Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, 

његовог дела и путног објекта 

40/19, 54/19, 77/19 и 15/21 

-  Етички кодекс ЈП ,,Путеви Србије“  

(организациона култура и правила понашања) 

15.03.2018. 

 

-  Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама                 22.06.2021. 
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11.  ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ) 

 

 Успешан наступ ЈП ,,Путеви Србије” у јавности и континуирано комуницирање са медијима, 

корисницима путева, министарствима, институцијама, другим предузећима, сарадницима и колегама, уз 

поштовање принципа: правовременост, објективност и свестраност, има за циљ да се јавност 

информише стручно, савесно и одговорно.  

Јавност у раду остварује се кроз:  

- контакте са медијима  

- интернет презентацију ЈП „Путеви Србије"  

- YouTube канал ЈП „Путеви Србије" 

- Филмове о великим инфраструктурним пројектима 

- интерно гласило - билтен ЈП „Путеви Србије“ 

- Информатор о раду 

- Интранет портал  

- чланство у ASECAP-у, IRF-у, ERF-у... 

- учешће на семинарима, конгресима, сајмовима и стручним скуповима  

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да 

обавештава јавност и кориснике јавних путева о свом раду и активностима, о стању и проходности 

државних путева I и II реда и свим осталим значајним информацијама о стању на путној мрежи 

Републике Србије, путем средстава јавног информисања.  

Предузеће преко Одељења за односе са јавношћу свакодневно комуницира и сарађује са свим медијима 

и новинарима. Сарадња је непрекидна, квалитетна и професионална и заснива се на принципима: 

тачност, истинитост, јасност, прецизност и брзина. Поштују се  основна и важна правила новинарства и 

одговори се припремају тако да новинар може одмах у целости да их објави. 

Комуникација ЈП „Путеви Србије“ са медијима обухвата организовање и спровођење следећих 

активности: 

 Конференције за медије  

 Саопштења, обавештења за јавност и апели јавности  

 Одговори на питања медија  

 Сагласности за снимања/извештавања/изјаве/интервјуе  

 Интервјуи  

 Реаговања  

Предузеће преко Одељења за односе са јавношћу комуницира са медијима и новинарима у Републици 

Србији и са иностраним медијима, према захтеву, уз поштовање новинарских принципа и процедура 

пословне комуникације, уз заштиту и очување интелектуалне својине, интереса и угледа Предузећа 

Биланс успешне комуникације са више од 200 медија, новинских агенција, штампаних и 

електронских медија и радио станица, интернет портала и продукцијских кућа на годишњем 

нивоу је преко 2000 одговорених питања, више од 89 интервјуа и 201 саопштења, што резултира 

са више од 24.157 медијских објава о нашем предузећу током календарске године.  

У току 2021. године одговорено је на 80 захтева упућених преко државних и градских служби и на 

67 захтева који су корисници директно постављали Одељењу за односе са јавношћу. 
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Од средине 2002. године у функцији је интернет презентација ЈП "Путеви Србије".  

Интернет презентација Предузећа - www.putevi-srbije.rs припремљена је у циљу најширег 

информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и 

појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства.  

Одељење за односе са јавношћу се у оквиру својих надлежности стара о свим аспектима уређења, 

одржавања и оптимизације интернет презентације Предузећа, као једним од начина представљања 

Предузећа и његове комуникације са свим заинтересованим странама, а у складу са Смерницама за 

израду интернет презентација органа државне управе (в.5.0). 

Интернет презентација има важну улогу у креирању става јавности и иста је извор правовремених и 

тачних информација за посетиоце.  

Технолошким иновацијама, редовним ажурирањем система за управљање садржајем и свакодневним 

ажурирањем садржаја редовно унапређујемо комуникацију предузећа са свим заинтересованим 

странама. 

 

Рекордних 1.239.394 посета и прегледаних 2.286.657 

страница интернет презентације Предузећа на годишњем 

нивоу, има тенденцију раста сваке године.  

Интерно гласило Предузећа – Билтен, на креативан и 

занимљив начин информише запослене, али и пословне 

партнере, кориснике, представнике медија и све 

заинтересоване о резултатима рада Предузећа. 

До краја 2021.г. објављено је 29 бројева Билтена – интерног гласила Предузећа, где  заједничким радом 

успешно остварујемо циљ постављен првим бројем – да будемо информативни, корисни, свеобухватни 

и упечатљиви. 

Израда Билтена на енглеском језику показала се као добра одлука и квалитетан начин да се страни 

пословни партнери, како Предузећа тако и ресорног министарства, репрезентативно и ефикасно 

информишу о свим значајним и актуелним пројектима Предузећа. 

У циљу прецизног информисања јавности током реализације инфраструктурних пројеката који 

захтевају дуготрајне измене режима саобраћаја, израђују се и флајери о вођењу саобраћаја, како би 

корисници лакше и брже прошли путне правце који су под радовима.  

ЈП „Путеви Србије“ одржава дугогодишњу успешну сарадњу са Српским друштвом за путеве - „Виа-

вита“, са којим је учествовало у организацији I, II и III Конгреса о путевима.  

ЈП „Путеви Србије“ је годинама и део стручног часописа Друштва „Пут и саобраћај“,  у којем се, уз 

стручне радове запослених, кроз фотографије које припрема Одељење за односе са јавношћу презентују 

се сви значајни пројекти Предузећа. 

У склопу својих међународних активности ЈП „Путеви Србије“ 

сарађује са европским и светским асоцијацијама, управама и 

институтима за путеве. Наше предузеће је пуноправан члан 

Асоцијације европских концесионара ауто-путева (ASECAP), 

Европске путне федерације (ERF) и Међународне путне федерације 

(IRF).  

http://www.putevi-srbije.rs/
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ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева ASECAP, чије 

мрежа чланова данас обухвата више од 86.000 км аутопутева, мостова и тунела у 20 земаља чланица 

(Аустрија, Хрватска, Данска, Француска, Немачка, Грчка, Мађарска, Ирска, Италија , Мароко, 

Холандија, Пољска, Португал, Руска Федерација, Србија, Словачка, Словенија, Шпанија, Турска, 

Уједињено Краљевство). 

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.  

ЈП "Путеви Србије" активно учествује на Сајамским приредбама. Сајамске манифестације које 

окупљају мноштво људи из Србије и иностранства показале су се као одлична прилика да се 

непосредним и неформалним контаком са грађанима директно одговори на њихова питања и захтеве, и 

привуку нови корисници ЕНП као најбржег, најкомфорнијег и због попуста, финансијски исплативијег 

начина плаћања путарине.  

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег 

значаја стално под будним оком корисника 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.  

У ЈП „Путеви Србије“ систематизовано је и функционише Одељење за односе са јавношћу, које 

обавља стручно-оперативне послове везане за наступ ЈП „Путеви Србије“ у јавности. У оквиру својих 

надлежности Одељење учествује у планирању и предузимању мера за континуирано комуницирање 

између Предузећа и његовог окружења, на благовремен, објективан и свестран начин, континуирано и 

објективно информише јавност о реализацији пословне политике Предузећа, сугерише и припрема 

потребна реаговања, одржава сталне контакте са новинарима, припрема саопштења за јавност и 

информације за новинаре, а истовремено и редовно врши одржавање и ажурирање Интернет 

презентације Предузећа, путем које се јавност свакодневно информише о активностима ЈП „Путеви 

Србије“.  

У циљу брже и квалитетније сарадње са медијским кућама ЈП „Путеви Србије“ је увело online 

процедуру за добијање дозвола за снимање путева, путних објеката, наплатних станица и градилишта у 

надлежности предузећа.  

Одељење за односе са јавношћу, у складу са трендовима и великим интересовањем уже и шире 

јавности, поставља видео материјале значајних инфраструктурних пројеката снимљених дроном, као и 

изјаве надлежних колега на интернет презентацију Предузећа и на YouTube канал ЈП „Путеви Србије“. 

Сваки нови снимак за два дана погледа преко 20.000 људи.  

 

http://www.putevi-srbije.rs/
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Актуелни велики пројекти који се прате: 

1) Обилазница око Београда, Сектори 5 и 6 

2) Аутопут Е-763, деоница Прељина – Пожега 

3) Мост преко реке Саве на деоници Сремска Рача – Кузмин 

4) Брза саобраћајница Иверак – Лајковац 

5) Брза саобраћајница Нови Београд – Сурчин 

Најгледанији видео материјал је снимак од 8. новембра 2021. године – „Изградња аутопута Е-763, 

деоница Прељина – Пожега“ који је забележио више од 96.000 прегледа. Велико интересовање за 

таквим начином презентовања напретка радова огледа се и у броју пратилаца (subscribers-а), који се за 6 

месеци удвостручио и тренутно износи преко 4.000. 

Напредак великих инфраструктурних пројеката дефинисан је и кроз тематске филмове на српском и 

енглеском језику, који прате фазну изградњу, и до сада су објављени следећи филмови: 

 Сектор за одржавање државних путева I и II реда, 

 Наплатна станице „Београд“,  

 Мост преко реке Саве и Колубаре на аутопуту Милош Велики, деоница Сурчин-Обреновац 

 Корпоративни филмови 2020, 2019 и 2018 

 Обилазница око Београда 

 Мост преко реке Саве код Остружнице 

 Аутопут „Милош Велики“ до Чачка 

 Филм о Сектору за наплату путарине 

 Мост "близанац" преко Саве код Остружнице 

 Мост преко Саве и Колубаре 

Сви филмови су постављени на интернет презентацију и YouTube канал Предузећа. 

У циљу брзог и тачног информисања јавности, као и свих зантересованих, ЈП „Путеви Србије“ је 

оформило Информативни центар о стању на путевима. Сви корисници бесплатним позивом на број 

0800/111-004, током 24 часа, могу да добију стручне и тачне информације о стању на путевима, савете 

оператера или да путем говорног аутомата на српском и енглеском језику преслушају поруке са 

информацијама о актуелној ситуацији на главним путним правцима у Републици Србији.  

Јавност се информише о стању на путној мрежи Републике Србије кроз слање обавештења (о радовима 

на путу, изменама режима саобраћаја, обуставама и нормализацијама, одронима, клизиштима, 

забранама проласка одређених категорија возила, стању на путним објектима, као и о свим актуелним 

дешавањима током трајања зимског одржавања државних путева I и II реда) штампаним и 

електронским медијима, Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике 

Србије.  

Информације о стању на путној мрежи Републике Србије постављају се на интернет презентацију 

Предузећа, и то у:  

- рубрику „Радови“ на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику  

- повезивање постављених информација о стању на путној мрежи на Мапу радова, која се налази 

на насловној страни интернет презентације Предузећа.  

Обавештења о стању на путној мрежи постављају се у рубрику „Вести“ на интернет презентацији 

Предузећа, такође на српском језику (ћирилично и латинично писмо) и на енглеском језику.  
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Редовни и ванредни Извештаји зимске службе, апели, упозорења и др. у периоду зимског одржавања 

државних путева I и II реда од 1. новембра до 31. марта, шаљу се штампаним и електронским медијима, 

Ауто-мото савезу Србије и Сектору за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије.   

Осим сервисних информација, мапе радова и др., на интернет презентацији предузећа налазе се и 

следеће информације:  

- Задржавање на наплатним станицама  

- Списак бензинских станица на транзитним правцима  

- Корпоративне вести 

Информисање корисника о стању на државној путној мрежи побољшано је унапређењем сервиса за 

усмену комуникацију са корисницима, апликације „Стање на путевима“ на Интернет презентацији и 

форме информације за кориснике. Редизајн визуелног садржаја на званичном Фејсбук, Инстаграм и 

Твитер налозима Предузећа повећао је видљивност и донео преко 11.000 пратилаца на друштвеним 

мрежама.  

ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 

Бесплатан број телефона: 0800 100 104 

Сугестије, предлози и питања корисника: info.centar@putevi-srbije.rs 

Апликација за мобилне телефоне:  

Увођењем верзије за мобилне платформе наше Предузеће је било међу првим јавним предузећима у 

Србији које је омогућило приступ информацијама путем мобилног телефона или таблет уређаја 

независно од тога где се налазе јер је наш императив да корисници лакше и брже нађу пут до тражених 

информација. 

Званична мобилна апликација ЈП “Путеви Србије” 

направљена је са циљем да се олакша информисање 

корисника о стању на јавним путевима I А реда и 

пруже све остале информације од значаја за 

учеснике у саобраћају. Коришћењем апликације за 

мобилне телефоне "Путеви Србије" на 

најједноставнији начин корисници могу 

испланирати свој пут, сазнати цене путарине, 

временске услове и друге важне информације. 

Апликација садржи следеће опције и функционалности: 

 Интерактивна мапа – Приказ ознака стања на путевима на мапи у реалном времену 

 Моја Рута – Дефинише жељену руту корисника и укључује информације од значаја 

 Цена путарине - задавањем релације и категорије возила добија се цена путарине 

 Обавештења – новости и информације пласиране од стране ЈП „Путеви Србије”, радови на 

путевима, као и информације о задржавањима односно проходности на наплатним станицама 

 Кориснички центар - Информације о Корисничком центру ЈП „Путеви Србије“ и контакт 

 ЕНП - Електронска наплата путарине - Списак локација на којима се могу купити и допунити 

уређај за ЕНП 

 Услуге - Додатне услуге које ЈП "Путеви Србије" пружају корисницима: електропуњачи, 

бесплатан WiFi на одмориштима 

 Сервисни подсетник – Представља сервисну књижицу возила и садржи информације о возилу, 

подсетнике за сервис, регистрацију, замену уља, евиденцију трошкова (горива, сервисирања и 

др.) 

mailto:info.centar@putevi-srbije.rs
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 Важни телефони – представљају листу важних телефона за помоћ учесницима у саобраћају са 

могућношћу позивања из апликације 

 Подешавања – у циљу прилагођавања,омогућено је ручно мењање опције на нивоу апликације 

(избор језика апликације, величина слова, подразумеване категорије возила и сл.). 

 

 

 

Апликација "Путева Србије" доступна је за мобилне телефоне, 

лаптоп рачунаре, као и таблете и потпуно је бесплатна. 

Доступна је на српском и енглеском језику.  

 

ЈП Путеви Србије“ ће проширивати функционалности 

апликације како би је учинили што кориснијом и 

приступачнијом за све учеснике у саобраћају. 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру Сектора за наплату путарине ради Кориснички центар ЈП „Путеви Србије“. Свим 

корисницима аутопутева под наплатом и заинтересованим учесницима у саобраћају, омогућено је да у 

Корисничком центру, сходно установљеним процедурама, обаве:  

- подношење захтева за издавање и добијање „градске карте“  

- подношење захтева за физичка и правна лица за издавање и добијање дозвола, односно 

пропусница за бесплатан пролазак аутопутевима Републике Србије  

- куповину или допуну уређаја за електронско плаћање путарине.  

У Корисничком центру могу се добити информације о 

ценама путарине, категоризацији возила, стању на 

аутопутевима Републике Србије, временским 

условима, задржавању на граничним прелазима. 

Такође, добијају се информације о финансијским 

обавезама и могу упутити евентуалне рекламације. 

Корисници уређаја за електронско плаћање путарине 

(ТАГ) могу добити листинг проласка возила кроз 

наплатне станице. Оператери Корисничког центра, у 

циљу унапређења рада запослених у ЈП „Путеви 

Србије“, отворени су за све сугестије, примедбе и 

индивидуална питања корисника ауто-путева.  
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Сходно Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ је у 

обавези да учини доступним информације од јавног значаја, на захтев сваког физичког и правног лица и 

повереника за информације од јавног значаја.  

КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ 

Бесплатан број телефона: 0800 111 004 

Сугестије, предлози и питања корисника: korisnickicentar@putevi-srbije.rs 

Захтев за издавање претплатне карте: pretplatnakarta@putevi-srbije.rs 

Захтев за добијање Дозволе за бесплатан пролазак: korisnickicentar@putevi-srbije.rs 

Уређаји за ЕНП 

Захтев за куповину и конфигурисање уређаја за ЕНП: elektronskanaplata@putevi-

srbije.rs ili korisnickicentar@putevi-srbije.rs 

Postpaid систем уређаја за ЕНП: info.postpaid@putevi-srbije.rs 

Listing prolazaka: enp.listing@putevi-srbije.rs 

Повраћај ПДВ-а: racun.pdv@putevi-srbije.rs 

Рекламацијe ЕНП: enp.reklamacije@putevi-srbije.rs 

ЈП „Путеви Србије“ је активни учесник стручних скупова.   

 

Нашим слоганом „Неко те воли… Вози пажљиво“ ЈП „Путеви 

Србије“ жели да допре до свести младе популације и укаже 

возачима почетницима на суштински значај поштовања 

саобраћајних прописа и одговорног понашања у саобраћају, јер 

се само тако води рачуна о свом, али и животима осталих 

учесника у саобраћају.  

 

 

ЈП „Путеви Србије“ је иницирало и припремило прву у низу 

едукативних кампања за подизање свести возача и повећање 

безбедности у саобраћају - „3 секунде цео живот“, која је започела 

премијерним приказивањем едукативног спота (12. марта 2020. на 

наплатној станици „Београд“) и демонстрацијом безбедног 

растојања за све категорије возила. 

Промоцијом едукативне кампање „3 секунде цео живот“, ЈП „Путеви 

Србије”, као друштвено одговорно предузеће, жели да унапреди 

безбедност саобраћаја, водећи се тезом да се незгоде на путевима 

могу спречити. 

Спот „3 секунде цео живот“ приказује безбедно одстојање возила 

при брзини од 90 километара по часу: 

 аутомобил треба да држи најмање три секунде одстојања, 

 SUV возила (џипови) четири секунде 

 теретна возила и аутобуси најмање пет или шест секунди. 
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У споту учествују позната ТВ лица и стручњаци за безбедност у саобраћају.  

Одговорно понашање у саобраћају, осим држања безбедног одстојања између возила, подразумева и 

смањење брзине кретања возила,  активно сагледавање услова саобраћајног тока и неугрожавање 

других возача у саобраћајном току. 

ЈП „Путеви Србије“ је у оквиру Кампање припремило и радио спот, поруке за портале са изменљивом 

саобраћајном сигнализацијом дуж аутопутева, објаве за друштвене и социјалне мреже, информативне 

флајере, постере и налепнице са визуалом едукативне кампање на српском и енглеском језику, за 

наплатне кабине на наплатним станицама. 

Са циљем да се унапреди безбедност саобраћаја, а у оквиру едукативне кампање, ЈП „Путеви Србије“ је 

на порталима дуж аутопутева у Србији на дисплејима са променљивом саобраћајном сигнализацијом, 

поставило поруку упозорења: „3 секунде цео живот“.  

 

И поред неповољних објективних околности (пандемија Covid-19 вируса, која је узроковала смањен 

интензитет саобраћаја), постигнути су позитивни ефекти Кампање, и то: 

 Смањен је број саобраћајних незгода на државним путевима у периоду непосредно након 

покретања кампање за 19,6%, а затим у наредних шест месеци за 8,3% у односу на период пре 

покретања кампање. 

 Смањен је број саобраћајних незгода на аутопутевима у периоду непосредно након 

покретања кампање за 22,4%, а затим у наредних шест месеци за 8,5% у односу на период пре 

покретања кампање. 

 Број саобраћајних незгода са типом сустизања на аутопутевима у периоду непосредно након 

покретања кампање за 62% мањи, а затим у наредних шест месеци за 52% мањи у односу на 

период пре покретања кампање. 

 У периоду шест месеци пре покретања кампање на аутопуту се догодило 8 саобраћајних незгода 

са погинулим лицима, у периодима шест месеци непосредно након и шест месеци након 

покретања кампање по 3 саобраћајне незгоде са погинулим лицима - чак 5 саобраћајних 

незгода мање! 

Због универзалне актуелности, Кампања „3 секунде цео живот“ још увек траје и доказ је да добро 

осмишљене медијске кампање могу дати значајан допринос промени понашања учесника у саобраћају и 

смањењу броја и последица саобраћајних незгода. 

Одељење за односе са јавношћу планира да у континуитету, из године у годину делује у овом правцу и 

да током 2022.г. реализује још две нове медијске кампање у области безбедности саобраћаја.  

„ЈП „Путеви Србије“ издваја значајна средства за повећање безбедности у саобраћају и наставиће кроз 

сарадњу са надлежним министарством и  МУП-ом Републике Србије систематски да делује на подизање 

нивоа свести учесника у саобраћају.  

У 2020. години успешно је завршена Кампања за већу безбедност деце у саобраћају.  

ЈП „Путеви Србије“ и конзорцијум у саставу „МХМ Пројект“, „АДОМНЕ“ и „АНДЗОР Инћењеринг“ 

успешно су реализовали спровођење Кампање за подизање свести о безбедности деце у саобраћају у 

подручју школа у близини рехабилитованих путева. Кампања је обухватила обуку учитеља, родитеља и 

деце из 20 основних школа широм Србије.  

Кампања је покренута у оквиру Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, 

уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
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ЈП „Путеви Србије“ је препознало ризик за децу школарце, због повећања брзине кретања возила након 

рехабилитације деоницма путева у околини школа, као и значај едукације деце о безбедном понашању у 

саобраћају.  

Кроз тромесечна предавања и радионице, преношена су знања и понашања за безбедно учествовање у 

саобраћају.  

На овај начин, ЈП „Путеви Србије“ је дало конкретан допринос у остварењу циља „0 погинуле деце у 

саобраћају“, коју су Влада Републике Србије и ресорно министарство дефинисали као приоритет у 

оквиру Стратегије безбедности саобраћаја.  

И у 2021. години посебна пажња посвећена је информацијама о COVID-19. 

Током ванредног стања због пандемије COVID-19 и забране кретања и путовања, осим за теретна 

возила и транзитни саобраћај, ЈП „Путеви Србије“ је дефинисало руту/бензинске станице на којима су 

теретна возила могла наточити гориво. Одељење за односе са јавношћу је израдило специјалне 

рекламне летке/флајере на седам језика са списком бензинских станица на транзитним правцима у 

Републици Србији које раде у режиму од 00-24 часова за снабдевање горивом теретних моторних 

возила. 

Ради потпуног и стручног информисања, Упутство о мерама превенције и све важне информације у вези 

са COVID-19 постављене су на насловну страну интернет презентације ЈП „Путеви Србије“, као и на 

огласним таблама у пословним објектима. 

Детаљније о активностима у циљу заштите здравља у условима пандемије, у поглављу Управљање 

ризицима.  

Сходно члану 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, ЈП „Путеви Србије“ 

на годишњем нивоу објављује Информатор о раду предузећа.  

Интранет портал је препознат као важно средство интерне комуникације. И током ванредног стања у 

2021. години настављено је са редовним информисања о актуелностима у Предузећу. Највише је 

коришћен телефонски именик, Докумнта ИМС, секција Брига о запосленима и ГИС портал.  

Одељак Брига о запосленима је у функцији од 18. јуна 2020. године. У одељку се могу пронаћи 

информације и савети како да радници остваре своја права или потраже техничку помоћ. Стварање 

климе припадности Предузећу је једна од најзначајних вредности, јер је поштовање појединца и 

достојанства сваког запосленог основа за развој радног окружења и напредовање Предузећа, будући да 

су запослени главни стратешки ресурс.  

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о путевима, Закона о јавним предузећима, као и Закона 

о јавном информисању и Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који регулишу 

сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.  

Активности се обављају поштујући Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и 

правила понашања), који је у складу са Статутом ЈП „Путеви Србије“, Надзорни одбор донео 15. марта 

2018. године.  
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12.  ПОЛИТИКА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА  

 

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и 

оперативних циљева предузећа. Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства 

корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, 

итд. Ефекти одступања у остваривању циљева од очекиваног могу да буду позитивни и/или негативни.  

Управљање ризицима је један од елемената система финансијског управљања и контроле. 

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика како би 

се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће. 

Правилник о политикама управљања ризицима  

На основу члана 27. став 1. тачка 23) Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за управљање 

државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.46/13 и 90/14) и члана 31. 

став 1. тачка 23) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“, Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ је на 

предлог Комисије за ревизију, на седници одржаној дана 13.02.2015. године донео Правилник о 

политикама управљања ризицима.  

Овим Правилником ЈП „Путеви Србије“ даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену 

ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.  

Организациона структура у управљању ризицима  

Правилником о политикама управљања ризицима утврђена је следећа организациона структура са 

овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима:  

Надзорни одбор, Директор Предузећа, Помоћник директора, Технички директор, Извршни директори, 

Одељење интерне ревизије, Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и 

аутоматске обраде података, Руководилац Одељења квалитета, Комисија за ревизију, Руководилац 

Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду, Стручни сарадник за 

контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки, Руководилац Одељења 

безбедности саобраћаја (Сектор за стратегију, пројектовање и развој), Руководилац Одељења надзора 

наплате путарине (Сектор за наплату путарине), Руководилац Одељења заједничких послова (Сектор за 

наплату путарине).    

Сви организациони делови Предузећа спроводе Правилник о политикама управљања ризицима, 

придржавајући се одредби законских прописа, интерних аката и интерних процедура, такође 

информишу извршне директоре о потенцијалним ризицима.  

Сви запослени у Предузећу, Директор, Помоћник директора, Технички директор и извршни директори 

су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време 

упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом 

обављања пословне делатности.  

Предузеће редовно обезбеђује:  

- анализу подношљивости одређеног ризика  

- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима  

- одговарајућу едукацију запослених  

- независност Одељења интерне ревизије од других сектора  

- независност екстерне ревизије од Надзорног одбора  

- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа са дугогодишњим искуством и 

дозволама са којом Предузеће закључи уговор.  
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Врсте ризика  

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима  

- тржишни ризици  

- кредитни ризик  

- ризик ликвидности и ризик новчаних токова 

- оперативни ризик 

- законски ризик  

- ризик угледа.  

Тржишни ризици су: ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране и 

валутни ризик.  

Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности имовине 

Предузећа.  

Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе из 

неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.  

Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.  

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности Предузећа, који може утицати на неиспуњење 

новчаних обавеза према повериоцу, као и ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према 

Предузећу измире у потпуности и на време, што може изазвати негативне ефекте на пословање 

Предузећа.  

Ризик ликвидности и ризик новчаних токова: Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на 

време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне 

обавезе – дугорочна стабилност.  

Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно измирује своје 

обавезе. Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да 

наплати своја потраживања.  

Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава и 

текућих обавеза.  

Предузеће управља својим текућим и будућим новчаним приливима и одливима кроз редовно 

извештавање одговорних лица о стању ликвидних средстава, који на исто могу утицати приликом 

обављања својих пословних задатака. 

Анализа новчаних токова треба да обухвата адекватан оквир за свеобухватно пројектовање новчаних 

токова који произилазе из имовине, обавеза и ванбилансних ставки, током одговарајућих временских 

периода. 

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штета, повреда на раду, утицаја на 

животну средину и безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, 

поступања лица, система или спољних догађаја.  

Законски ризик везан је за ризик измене правног оквира и односи се на могућност настанка неповољних 

ефеката због неочекиваних промена системских закона, мера економске политике и друго. Ризик измена 

правног оквира представља за Предузеће велики део ризика, будући да стално долази до промене 

законских прописа у процесу усклађивања са законодавством ЕУ. Промене законских прописа се могу 

посебно одразити на Предузеће у смислу интерне организације, финансијских захтева, и врсте радова и 

услуга и сл.  

Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или 

еколошке одговорности запослених у Предузећу.  
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Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа 

 са највећим учешћем средстава и улагања  

Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) 

највећи сопствени приход ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату 

путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине 

и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине. Такође, при 

Кабинету директора функционише Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и 

аутоматске обраде података 

У Одељењу надзора наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са законским 

прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине четири одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек 

контроле видео надзором, Одсек теренске контроле и Одсек за ФТО.  

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу 

извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати 

путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа 

резултата пословања Сектора наплате путарине.  

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на 

наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно 

складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис 

материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за 

покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се 

Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се 

сачињава рекапитулација.  

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе 

се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, 

врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, у складу са Правилником о раду 

контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног 

објекта, као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.  

У Одсеку за ФТО организује се рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и 

обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера 

способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање  

одговарајућих мера на затварању истих. Контролише се правилност коришћења сефова, кључева и 

алармног система.  

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење 

новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и 

простора Предузећа.  

Према организационој шеми Предузећа, при Кабинету директора постоји Одељење унутрашње 

контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података. Превентивно деловање 

и уочавање евентуалних неправилности у раду, пружање стручне помоћи у покретању иницијатива за 

унапређење пословања и побољшавања процеса рада, кроз предлагање конкретних препорука и мера у 

циљу побољшања ефикасности и ефективности у раду, оптималног коришћења средстава рада, веће 

ангажованости кадрова и боље организације, на основу налаза из извршених редовних и ванредних 

контролних прегледа, део су сложеног посла и одговорних активности Одељења.  

На основу редовних и ванредних контрола током 2021. године, након прегледаних докумената, 

израђени су извештаји са прегледом налаза и дефинисане препоруке за побољшање процеса рада у 

организационим јединицама које су биле провераване или контролисане.  



 
 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ    

 

261 

 

На страни улагања највећа позиција је Одржавање и заштита путева.  

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за Ургентно одржавање. Према члану 

70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним 

непогодама и ванредним околностима (лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као 

последица елементарних непогода, препреке на путу), у циљу обезбеђивања проходности пута и 

осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.  

ЈП „Путеви Србије“ доноси План зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици 

Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење 

проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом  (План зимске службе) прецизно се 

одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања 

информација корисницима путева о стању на путевима.  

План одржавања путева у зимском периоду који 

саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, је оквир за 

формирање детаљних планова свих предузећа за 

путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, 

механизације и особља, по путним базама и седиштима 

предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број 

машина и радника, као и со, агрегат и ризла за 

посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице 

путева. Механизација је димензионисана према 

надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, 

обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.  

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе предвиђени број машина, обезбеде резервне 

делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и 

грађевинску механизацију.  

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и 

корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским 

условима, тј. са одговарајућим пнеуматицима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење 

контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном 

полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.  

На сајту ЈП «Путеви Србије» може се преузети:  

- План зимске службе  

- Дневни извештај зимске службе  

- Мапа стања на путевима у зимском периоду.  

Детаљне информације о евентуалним забранама, одронима, магли, леду и превојима на критичним 

деоницама, на државним путевима Републике Србије у реалном времену, свакодневно у 6:00 и 18:00 

часова могу се наћи на интернет презентацији ЈП Путеви Србије, а у случају ванредних околности и 

чешће на линку: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/извештај-зимске-службе 

У складу са Законом о путевима, управљач јавног пута, Јавно предузеће „Путеви Србије“, дужно је да 

обавештава јавност и кориснике јавних путева о стању и проходности тих путева преко средстава јавног 

информисања. У складу са тим, приликом објављивања информација из овог саопштења, као извор 

информација наводи се Јавно предузеће „Путеви Србије”. 

 

http://www.putevi-srbije.rs/index.php/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5
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Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне 

полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.  

 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОТОКА ИНФОРМАЦИЈА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извештај о стању на државним путевима I и II реда у Републици Србији, редовно се ажурира 

свакодневно, а у кризним ситуацијама и више пута у току дана, и доставља Министарству, Републичком 

центру за ванредне ситуације, МУП-у, АМСС, штампаним и електронским медијима и поставља на 

интернет презентацији ЈП “Путеви Србије“.  

Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених 

количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни 

органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви 

Србије“ склопило Уговор о пружању услуга надзора на одржавању путева. 

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у 

обавези да провери  да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према 

техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења 

свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје 

докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу 

радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за 

извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са 

важећим прописима. 

У циљу  брзог и тачног информисања јавности, као и свих заинтересованих, ЈП „Путеви Србије“ је 

оформило Информативни центар о стању на путевима, са радним временом од 24 сата.  

Током 2021. године настављено је са мерењем просечне брзине на аутопутевима у Републици Србији 

(успостављено 27.04.2018.), што представља пројекат МУП-а и ЈП „Путеви Србије“.   
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Будући да су све наплатне станице покривене камерама, повезане оптичким каблом и да имају један 

централни сервер, а све кућице имају идентично, синхронизовано време, брзина се мери на основу 

времена проласка од једне до друге наплатне рампе. Суштина новог система је да се смањи број жртава 

и унапреди безбедност саобраћаја.  

Надлежно министарство за послове саобраћаја још 2012. донело је решење, уз сагласност министра 

полиције, којим је ЈП „Путеви Србије“ овлашћено да снима саобраћај у појасу наплате путарине у сврху 

документовања саобраћајних прекршаја, праћења безбедности и проточности саобраћаја. Све је такође 

регулисано и Законом о безбедности саобраћаја на путевима.  

ЈП „Путеви Србије“ као управљач државних путева, посебно се ангажује на повећању безбедности 

саобраћаја и очувању животне средине.  

Као друштвено одговорно предузеће, ЈП „Путеви Србије“ издваја значајна средства за повећање 

безбедности у саобраћају и едукације учесника у саобраћају.  

И у 2021. години настављена је едукативна кампања за подизање свести возача и повећање 

безбедности у саобраћају „3 секунде цео живот“, која је почела марта 2020. године. Овом кампањом, као 

првом у низу едукативних кампања, ЈП „Путеви Србије“  указује на значај безбедног одстојања између 

возила за спречавање саобраћајних незгода.  

Јуна 2021. године прву обуку за лиценциране провериваче и резвизоре у Републици Србији завршило је 

седам стручњака ЈП „Путеви Србије“, чиме су испуњени услови за обављање тематских провера и 

ревизија безбедности у саобраћају, на државним путевима.  

Програм стручног оспособљавања организовали су Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Агенција за безбедност саобраћаја, Саобраћајни факултет у Београду и Центар за 

моторна возила Ауто-мото савеза Србије.  

Стручњаци са стеченим компетентностима допринеће даљем развоју и имплементацији стандарда ISO 

39001 – Управљање безбедношћу у друмском саобраћају, који доприноси препознавању најбитнијих 

фактора за безбедност у друмском саобраћају, прецизном дефинисању и вредновању циљева, као и 

анализи резултата.  

ЈП „Путеви Србије“, применом савремених алата у ревизији и провери безбедности саобраћаја на 

путевима у Републици Србији знатно ће допринети повећању безбедности у саобраћају, смањењу броја 

саобраћајних незгода и очувању живота учесника у саобраћају у нашој земљи.  

У надлежности Сектора за наплату путарине фунцкионише 30 VMS (Variable Message Sign) знакова - 

Систем за обавештавање корисника аутопутева о: стању на наплатним станицама, застојима на 

аутопутевима, преусмеравању саобраћаја, временским приликама и свим другим корисним 

информацијама за учеснике у саобраћају.  

Управљање наведеним знаковима врши се из Контролног центра Одсека за системску и апликативну 

подршку.  

Модерно и ефикасно обавештавање и пласирање битних информација учесницима у саобраћају један је 

од главних приоритета Сектора за наплату путарине, и ЈП „Путеви Србије“ у целини.  

Добром међусекторском сарадњом ојачани су капацитети за успостављање нових менаџмент система 

– Система управљања безбедношћу друмског саобраћаја, који је сертификован у марту 2022. године и 

Система менаџмента енергијом, који је у фази имплементације. 
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Према организационој шеми Предузећа, Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и 

спасавање на раду је део Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају, и у складу са 

Законом и актима Предузећа, обавља делатност која има за циљ обезбеђивање безбедних и здравих 

услова рада за запослене у ЈП „Путеви Србије“.  

Послови безбедности и здравља на раду и послови заштите од пожара спроводе се путем превентивних 

активности, које се односе на примену савремених техничких, ергономских, здравствених, образовних, 

социјалних, организационих мера и средстава за отклањање и/или смањење ризика од настанка пожара 

и повреда на раду запослених. 

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду посебну пажњу посвећује 

обукама запослених из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и прве помоћи као 

најважнију меру превенције. 

Током 2021. године спроведена је основна обука и периодична провера знања запослених из области 

заштите од пожара за све запослене у Предузећу. 

Основна обука из области заштите од пожара и периодична провера знања запослених обавезна је за све 

запослене у Предузећу, према члану 53. и 54. Закона о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 

111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018–др.закони). 

Обука се састоји из практичног показивања начина употребе/активирања против-пожарних апарата који 

се користе у Предузећу и провере знања запослених путем попуњавања тестова. 

Важно је напоменути да је део обуке Одељење за БЗР и ЗОП, уз техничку подршку Одељења за ИМС и 

СППП спроведен кроз експерименталну прву онлајн проверу знања из области заштите од пожара за 

запослене у пословном објекту „Надзорни центар Газела“, Бродарска 61 и пословном објекту Одељења 

одржавања путева I и II реда у Косовској Митровици. Запослени су имали могућност да у периоду од 

три дана онлајн приступе материјалу за обуку и ураде тест у трајању од 30 минута. 

Током 2021. године лица за безбедност и здравље на раду и лица задужена за спровођење мера заштите 

од пожара успешно су спровели обуке из области БЗР и ЗОП  за укупно 132 новозапослених у 

Предузећу.  

Обука за пружање прве помоћи организована је у складу са Правилником о начину пружања прве 

помоћи, а због специфичности радних места, посебан акценат стављен је на обуку инкасаната на 

наплатним станицама и оператера у тунелско-оперативним центрима. Укупно 200 запослених је 

успешно завршило обуку за пружање прве помоћи. 

Одељење за БЗР и ЗОП у сарадњи са овлашћеним правним лицем (Наруџбеница зав.бр. од 404-261/2021, 

од 22.11.2021. године), организовало је посебну обуку и полагање стручног државног испита из 

области заштите од пожара за 44 запослених у Предузећу који раде на пословима заштите од пожара, 

оне који врше надзор и управљање саобраћајем у тунелима (објекти II категорије угрожености од 

пожара), као и запослене у Одсеку за техничке послове који манипулишу горивом за дизел-електричне 

агрегате. 

Прописани лекарски прегледи запослених обухватају лекарскe прегледe запослених на радним 

местима службеник обезбеђења, возача и спремачица и обавезне офталмолошке прегледе, у складу са 

превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном.  

Прегледи службеника обезбеђења (претходни, периодични и ванредни) спроводе се у складу са 

Правилником о претходним и периодичним прегледима запослених на радним местима са повећаним 

ризиком и Правилником о утврђивању здравствене способности физичких лица за држање и ношење 

оружја. Укупно 119 службеника обезбеђења обавило је претходне или периодичне лекарске прегледе 

током 2021. године. 
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Прегледи возача професионалаца (претходни, периодични и ванредни) врше се у складу са Законом о 

безбедности саобраћаја и Правилником о ближим здравстеним условима које морају да испуњавају 

возачи одређене категорије моторних возилa. Укупно 31 возач је обавио лекарски преглед током 2021. 

године. 

Санитарне прегледе запослених у кафе-кухињама (претходне, периодичне и ванредне) у складу са 

Правилником о обавезним здравственим прегледима одређених категорија запослених лица у 

објектима под санитарним надзором, обавезним и препорученим здравственим прегледима којима 

подлежу одређене категорије становништва, током 2021. године обавило је укупно 55 спремачица.  

Офталмолошки прегледи (претходни, периодични и ванредни) запослених који раде са опремом за 

рад која садржи екран, обављају се према Закону о безбедности и здрављу на раду, односно у складу са 

Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном. 

Укупно 390 запослених је обавило преглед вида током 2021. године. 

Редовно и ванредно сервисирање противпожарних уређаја врши се у складу са Законом о заштити 

од пожара („Сл.гласник“ бр.111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018). 

Одељење за БЗР и ЗОП је током 2021. године организовало редовне периодичне контроле и сервис 

против пожарних уређаја. Редовном контролом су обухваћени противпожарни апарати који се налазе у 

пословним објектима, тунелским комплексима, наплатним станицама, као и апарати из службених 

возила. 

У току 2021. године укупно је набављено 255 нових противпожарних апарата  

У периоду од јануара до децембра 2021. године лица задужена за спровођење превентивних мера 

заштите од пожара извршила су израду 46 Правила заштите од пожара на  основу  члана  28. Закона  о  

заштити од  пожара (’’Сл.гласник РС’’ бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – др. закон). 

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду наставило је континуирано 

да предузима активности ради спречавања ширења вируса COVID-19. Одлуком бр.953-1206 од 

18.01.2021. одређују се извршни директори и руководиоци самосталних одељења да контролишу 

примену мера заштите запослених од вируса COVID-19 у својим организационим јединицама и дужни 

су да организују контролу странака које долазе у просторије њихових сектора, односно одељења. 

Ради потпуног и стручног информисања, Упутство о мерама превенције и све важне информације у 

вези са COVID-19 постављене су на насловну страну сајта ЈП „Путеви Србије“, као и на огласним 

таблама у пословним објектима. 

Такође, запослени су обавештени о начинима за исказивање интересовања о вакцинацији као и новим 

превентивним мерама у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 (10.09.2021.године). 

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду прописало је мере 

упозорења на потенцијалне опасности, спречавање појаве несрећног случаја и смањење броја повреда 

запослених, примене мера безбедности и усмеравања на безбедне зоне кретања према: 

1. Упутству о безбедном кретању на наплатним станицама  20.07.2021. 

2. Упутству о безбедном кретању у тунелским комплексима 20.07.2021. 

Запослени у ЈП „Путеви Србије“ осигурани су колективним комбинованим 24-часовним 

осигурањем запослених од последица несрећног случаја (у случају смрти и случају трајне 

инвалидности) и допунско здравствено осигурање за случај теже болести и хируршке интервенције. 

Процеси рада Одељења дефинисани су и описани процедурама у складу са захтевима стандарда ISO 

45001:2018 (Стандард који дефинише захтеве за систем менаџмента безбедности и здравља на раду), на 

основу којих се прате и мере реализовани учинци у области безбедности и здравља на раду. 
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ЈП „Путеви Србије“ сертификовано је према стандарду ISO 45001:2018 – Систем менаџмента 

безбедношћу и здрављем на раду захваљујући Одељењу за безбедност и здравље, заштиту од пожара и 

спасавање на раду. 

Стандардизација пружа могућност унапређења пословања, а оно што је најважније је да се 

стандардизацијом испуњавају савремени захтеви тржишта и уклањају баријере за ефикасно пословање. 

Током јуна 2021. године у нашем предузећу је завршена годишња надзорна провера успостављених 

интегрисаних менаџмент система према захтевима стандарда ISO 9001 и ISO 45001. Проверу је 

спровело сертификационо тело StandCert. 

Одељење за безбедност и здравље на раду брине о спровођењу мера и активности које су усмерене на 

стварање и развијање свести о потреби здравог начина рада, као и мера за одвикавање од штетних и 

лоших навика и понашања на раду. 

Због епидемиолошке ситуације и уведених мера за заштиту здравља становништва, Одељење за односе 

са јавношћу у 2021. години није организовало традиционалну Конференцију за медије и јавну 

презентацију Плана организације и функционисања зимског одржавања државних путева за 

сезону 2021/22, већ је медијима послало и на интернет презентацију Предузећа поставило посебно 

креиране садржаје о организацији рада Зимске службе. Званични почетак зимске службе је 1. новембра, 

а завршетак 31. марта.  

Све популарнија електронска наплата путарине дала је значајан допринос најбржем начину проласка 

возила кроз наплатне станице, без заустављања, чиме се значајно скраћује време путовања, уз познати 

слоган: „Цените Ваше време, користите ЕНП!“  

Као и у претходним годинама, и у 2021. радило се и на промоцији ЕНП која уједно смањује и могућност 

ширења коронавируса.  

Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине спроводи се у циљу подизања 

свести и информисања што већег броја грађана о погодностима електронске наплате путарине, односно 

коришћења уређаја за електронску наплату путарине (ЕНП).  

У наставку се даје графички приказ раста броја продатих ЕНП уређаја (нови корисници) у периоду 2007 

- 2021. године. 
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У 2021. години, реализовани приход од ЕНП-наплате у односу на 2020. годину, већи је за 23,1%.  

Детаљнији подаци о улагањима у рекламну кампању у циљу повећања коришћења ЕНП и позитивни 

ефекти у 2021. години дати су у Поглављу 4. Финансијски извештаји и обрасци Извештаја о реализацији 

годишњег Програма пословања, Образац 12) Извештај о степену усклађености планираних и 

реализованих активности из Програма пословања.  

 

Захваљујући повећаном ангажовању инкасаната, организовању резервних екипа које су мењале 

инкасанте на кабинама и повлачењем инкасаната са бочних наплатних станица, период повећаног 

интензитета саобраћаја у летњим месецима је протекао без проблема. Задржавање учесника у 

саобраћају на чеоним наплатним станицама је, применом наведених мера, и поред великог протока 

возила сведено на минимум.  

 

 

 


