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ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 

ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

У Програму пословања ЈП "Путеви Србије" за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП 

„Путеви Србије" 4. фебруара 2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. 

фебруара 2022. године („Службени гласник РС" бр. 27/22); 

врше се следеће измене и допуне: 
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На стр.32-36, у оквиру поглавља 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ, табеле УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ 

СРЕДСТАВА и табеле УЛАГАЊА мењају се и гласе:  
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На стр.37-43, у оквиру поглавља 3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ, 

мењају се табеле и гласе:  
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На стр.42-47, у оквиру поглавља 4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА  2022. ГОДИНУ, табеле УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА и 

табеле УЛАГАЊА мењају се и гласе:  
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Kод ОБРАЗЛОЖЕЊА УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА, измене су следеће: 

На стр. 49-51, износ и текст у оквиру позиције 1. Субвенције за ЈП „Путеве Србије“ мења 

се и гласе: 

1.  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“   

         11.940,0 милиона динара  

Средстава АПРОПРИЈАЦИЈЕ 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама у износу од 11.940.000.000 динара за ЈП „Путеви Србије“ користила би се у 

складу са овим програмом на следећи начин: 

 

1. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

 

1. Летње и зимско одржавање путева и мостова          9.921.500.000,00 

2. Учешће Републике Србије у пројекту рехабилитације  

    путева и унапређења безбедности саобраћаја             2.018.500.000,00  

 

Укупно     11.940.000.000,00 

 

II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

 

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

 

Jануар                           619.344.788,08 

Фебруар    1.259.000.000,00 

Март   1.259.000.000,00 

Април   2.150.000.000,00 

Мај   1.794.026.922,16 

Јуни   1.028.026.302,74 

Јули   1.344.100.000,00 

Аугуст   1.736.951.987,02 

Септембар     405.900.000,00 

Октобар     143.650.000,00 

Новембар     100.000.000,00 

Децембар     100.000.000,00    

 

Средства предвиђена Предлогом Програма о изменама програма о распореду и коришћењу 

средстава субвенције за ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину (953-15298 од 19.07.2022. године) 

налазе се у оквиру економске калисификације Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама.  

Средства ове апропријације у износу од 9.921.500.000,00 динара намењена су за ЈП „Путеви 

Србије“, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе; средства у 

износу од 2.018.500.000,00 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике 

Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.  
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1)  Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова 9.921.500.000  динара  

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетан задатак у ЈП „Путеви Србије”. 

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

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

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

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

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

одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја. 

Према члану 67. Закона о путевима, одржавање обухвата: редовно, рехабилитација и 

ургентно одржавање.  

Према члану 68. Закона о  путевима, радови на редовном одржавању су нарочито: 

 Преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката 

 Местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута 

 Уређење банкина 

 Уређење и очување косина насипа, усека и засека 

 Чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута 

 Поправка путних објеката 

 Постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације 

 Прање и одржавање саобраћајне сигнализације 

 Постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и 

опреме за заштиту пута саобраћаја и околине, као и њихово одржавање 

 Кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу 

 Чишћење снега и леда са пута 

Према члану 69. Закона о јавним путевима, радови на рехабилитацији обухватају: 

 Ојачање коловозне конструкције 

 Рехабилитацију појединих путних праваца 

 

Према члану 70. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају 

радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима у циљу обезбеђења 

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

Износ намењен из субвенција за Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова 

(8,9 милијарди динара) представља само део планираног износа за позицију Одржавање 

путева .  

2)  Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и 

унапређења безбедности саобраћаја  
2.018.500.000,00 

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Road Rehabilitation 

and Safety Project – RRSP) је пројекат подршке међународних финансијских институција 

(Светске банке, Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади 

Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне путне 

мреже.  
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Пројекат обухвата унапређење стања државне мреже путева кроз рехабилитацију око 1.100 

км постојећих путева; подизање нивоа безбедности на путевима кроз примену мера за 

унапређење безбедности саобраћаја у свим фазама имплементације Пројекта и јачање 

капацитета и унапређење институционалне координације у области безбедности саобраћаја.  

С обзиром да се Хитни радови финансирају у потпуности из кредитних средстава,значајније 

укључење Републике Србије у кофинансирање пројекта одложено је за имплементацију 

редовног програма пројекта, у периоду 2021.-2022. година. У том смислу је за 2022. годину 

одређен износ од 2.018.500.000 динара у складу са динамиком активности и пројекцијом 

трошења за текућу годину.  

 

Стр. 54 мења се и гласе: 

III  ЗАЈМОВИ             7.426,2 милиона динара  
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Kод ОБРАЗЛОЖЕЊА УЛАГАЊА КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2021. ГОДИНИ , измене 

су следеће: 

Стр. 55 мења се и гласе: 

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2021. ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У 2022. ГОДИНИ  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

21 

На стр. 56-66, мења се износ у оквиру позиције као и пратећа табела 1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ,  и гласи: 

1.   СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ                                     1.184,6 милиона динара  

Распоред улагања у 2022. години даје се у наредним табелама.   
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На стр. 67, мења се износ у оквиру позиције 2. ОДРЖАВАЊЕ,  и гласи: 

2.   ОДРЖАВАЊЕ                 30.151,3 милиона динара  

 

На стр. 69-80, мењају се и додају табеле, и гласе: 
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На стр. 82-95, мења се износ у оквиру позиције 3.ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА, као и пратеће табеле и гласе: 
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Стр.96-98, у оквиру позиције 4. РЕШЕЊЕ ИМОВИНСКО – ПРАВНИХ ОДНОСА мењају се и 

гласе:  

4.  РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА    

6.122.000.000,00 динара 

У току 2022. године планиран је завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности  

на свим деоницама Коридора 10, на деоницама Аутопута Милош Велики (од Сурчина до 

Пожеге), аутопутевима Сурчин – Нови Београд, Кузмин  - Сремска Рача и Рума – Нови Сад       

( деоница два Фушкогорског коридора ), као и на брзој саобраћајници Иверак – Лајковац.   

Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Ниш – Мердаре, Шабац – 

Лозница и  Горњи Милановац – Петља Таково. Такође, планиран је и почетак поступака 

експропријације на  следећим деоницама: Крагујевац – Мрчајевци, Северна Обилазница око 

Крагујевца, Јужна обилазница око Ваљева, Обилазница око Пожеге, Обилазница око Ужица, 

Обилазница око Свилајнца, Обилазница око Лознице, Сомбор – Кикинда, Тунел испод 

Кадињаче, Пожега – Котроман, Пожега – Бољаре,  Параћин – Кладово,  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.  

Распоред улагања 5.830.000.000,00  динара у 2022. години је следећи:  

Ред. 
бр. 

О п и с Износ 

1.  Е – 75, Грабовница  - граница са републиком  Северном 
Македонијом 

175.000.000,00 

2. Е – 75, Обилазница око Београда ( без Сектора 6 ) 40.000.000,00 

3.  Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском 50.000.000,00 

4.  Е – 80, Ниш - Мердаре 950.000.000,00 

5. Е – 763 ( Милош Велики ), Сурчин – Пожега 900.000.000,00 

6. Сремска Рача – Кузмин  150.000.000,00 

7. Коридор 10 – Баточина – Крагујевац   50.000.000,00 

8. Аутопут Рума – Нови Сад ( Фрушкогорски коридор – деоница 
два ) 

130.000.000,00 

9. Сурчин – Нови Београд 650.000.000,00 

10. Шабац - Лозница 1.700.000.000,00 

11. Ваљево – Лајковац  350.000.000,00 

12.  Горњи Милановац – аутопут Милош Велики 250.000.000,00 

13. Крагујевац - Мрчајевци 5.000.000,00 

14. Сомбор - Кикинда 150.000.000,00 

15. Северна обилазница око Крагујевца 115.000.000.00 

16.  Тунел испод превоја Кадињача на деоници Дуб – Дубци 20.000.000,00 
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Ред. 
бр. 

О п и с Износ 

17.  Обилазница око Пожеге 5.000.000,00 

18.  Обилазница око Ужица 5.000.000,00 

19.  Јужна обилазница око Ваљева 5.000.000,00 

20.  Обилазница око Лознице у оквиру пројекта „Јадар“ 5.000.000,00   

21. Неготин ( Самариновац – Прахово ) 5.000.000,00 

  22. Обилазница око Свилајнца  5.000.000,00 

23.  Пожега – Бољаре 5.000.000,00 

24.  Пожега – Котроман 5.000.000,00 

25.  Параћин – Зајечар – Неготин – Кладово 5.000.000,00 

26. Рехабилитација државних путева, санација клизишта на 
државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о 
путевима 

100.000.000,00 

 Укупно:  5.830.000.000,00 

 

Поред наведеног износа од 5.830.000.000,00 динара за исплату накнада за  
експроприсане непокретности, планиран је и износ од 100.000.000,00 динара за 
трошкове који претходе експропријацији ( Републички геодетски завод, јавне набавке 
израде геодетских елабората за експропријацију), као и за трошкове вештачења на 
експроприсаним непокретностима. 
 

Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама, у укупном износу од 

5.930.000.000,00  обезбеђена су на следећи начин: 

Средства других наручилаца (Министарство финансија Републике Србије) –

5.730.000.000,00 динара. 

ЈП Путеви Србије – 200.000.000,00 динара  (Рехабилитација државних путева, 

Санација клизишта на државним путевима, исплата накнада по члану 119 Закона о 

путевима  и трошкови који претходе експропријацији) 
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План за 2022. годину по кварталима: 
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Стр.99-137, у оквиру позиције 5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 

САОБРАЋАЈУ мењају се и гласе:  

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ    

                                                  745,6 милиона динара  

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у Јавном предузећу „Путеви 

Србије“, у складу са Законом путевима, обавља делатност вођења евиденција о државним 

путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним за путеве. Обавља 

и делатност управљања саобраћајем и снимања саобраћајног оптерећења-бројање возила на мрежи 

државних путева. 

Поред тога, Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају обавља и следеће послове:  

- води базе података од значаја за мрежу државних путева, 

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

опремљених елементима ИТС-а, 

- врши надзор и управљање на инсталираним системима и опремом у тунелима, 

- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних 

путева опремљених метео-станицама (ПМИС) као и подршку увођењу концепта 

одржавања путева по учинку ( Performance Maintenance Based Contract),  

- води послове снимања саобраћаја и бројања возила на државним путевима и прикупљања 

података везаних за саобраћај, 

- води ИТ послове предузећа, 

- води послове аутоматске обраде података (АОП-а), везане за наплату путарине, 

- свакодневно информише јавност о стању на државним путевима дистрибуцијом 

информација, усменом и електронском комуникацијом са корисницима пута, 

- врши унос и ажурирање информација на насловној страни интернет презентације 

предузећа, значајних за јавност - о стању и проходности државних путева, као и 

администрирање званичних налога предузећа на три друштвене мреже, 

- управља, унапређује и обезбеђује примену система квалитета у реализацији значајних 

инфраструктурних пројеката, 

- развија и унапређује интегрисане менаџмент системе управљањa интерним гласилом 

Предузећа - интранет порталом, као информативно-едукативном платформом за пружање 

информација значајних за запослене, и 

- врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби. 

Циљеви предузећа у области управљачко-информационих система у саобраћају су: 

 Ефикасно управљање и благовремено ажурирање база података - чиме се обезбеђује 

адекватно обављање делатности управљања државним путевима, 

 Обезбеђење функционалности и поузданости рада елемената ИТС-а - чиме се омогућава 

адекватно управљање саобраћајем и инсталисаном опремом на деловима путне мреже,  

 Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих 

система (ПМИС) - чиме се омогућава подршка раду надлежних сектора и служби, 

 Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са 

наплате путарине - чиме се омогућава ефикасна обрада података и достава извештаја 

надлежним секторима и службама,  

 Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ - чиме се омогућава неопходна 

ИТ подршка пословним процесима у предузећу, 

 Обезбеђивање тачних и ажурних информација које се дистрибуирају у јавност, 

 Aнализа пословних процеса као основ за успостављање информационих пословних 

система. 

Сектор ће уз пуну ангажованост, стручност и уз примену највиших стандарда у области 

менаџмента система квалитета и управљања, бити посвећен и ангажован у остваривању 

планираних резултата и циљева. 

У складу са опредељеним средствима за пословну 2022. годину, Сектор за управљачко-

информационе системе у саобраћају спровешће планиране активности у остваривању следећих 

резултата и циљева сектора:  
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 одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система у 

саобраћају,  

 припрема инфраструктуре, интеграција и надоградња елемената информационих система у 

јединствен функционални систем,  

 обука и едукација инжењерског и техничког састава Сектора за нове послове и 

прилагођавање организационе структуре новим захтевима, 

 испуњење преузетих обавеза насталих преласком организационих јединица у Сектор и 

формирањем нових организационих јединица,  

 активности на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима, и 

 активности на пословима техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у 

складу са Споразумима, Протоколима, Уговорима, Упутствима и Процедурама ЈППС-а. 

Сектор за УИСС ће у 2022. години спровести планиране активности на развоју ИТС система на 

мрежи државних путева у складу са усвојеним и одобреним документом под називом „Концепт 

развоја ИТС система на мрежи државних путева Републике Србије“, који је  сачињен у складу са 

смерницама стратешког документа: „Стратегија планирања, развоја и примене интелигентних 

транспортних система (ИТС) на путевима Републике Србије у функцији безбедности саобраћаја“, 

као и на документу „Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017 – 2027“ ЈП 

„Путеви Србије“, односно документу „Реформа путног сектора“- „Deloitte“. Концепт развоја ИТС-

а на мрежи државних путева Републике Србије је формиран у складу са важећим законима 

(„Закону о путевима (Сл. Гласник РС, бр. 41/2018 и бр. 95/2018 - др. закон)“, „Закон о безбедности 

саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС, бр. 24/2018)“, подзаконским актима, директивом ЕУ, као 

и стандардима из предметних области. 

Поред тога, Сектор ће у 2022. години посебну пажњу посветити имплементацији Информационог 

система регионалног управљачког центра Ниш, што је у потпуности у складу са усвојеним 

документом „Концепт развоја ИТС-а на мрежи државних путева РС“, где је предвиђено 

успостављање регионалног центра Ниш (југ-исток), који је надлежан за надзор и управљање 

саобраћајем, односно преко кога ће се вршити примена оперативно-управљачких планова на 

следећим деоницама државних путева IА реда: ДП А1 Јагодина - Прешево; ДП петља Трупале -  

Градина граница са Републиком Бугарском и ДП А4 Ниш југ - Мердаре (током реализације 

пројекта). Предмет овог пројекта је: Опремање информационим системом регионалног центра 

Ниш, Пројектовање и имплементација ИТС система на државном путу А4, Пројектовање и 

извођење путне телекомуникациона канализације полагање оптичког кабла и повезивање на 

оптичку инфраструктуру елемената на основној траси аутопут, на државном путу А4. Опремање 

регионалног центра Ниш је од стратешке важности за управљање саобраћајем на државним 

путевима IA реда који се налазе у утицајној зони овог центра, а на којима се бележе високи 

интензитети и висок проценат транзитног саобраћаја. У току 2022. године планирана је 

реализација опремања ДП А1 интелигентним транспортним системима кроз пројекат „Western 

Balkans - P162043 - Western Balkans Trade and Transport Facilitation - SER-WBTTF-QCBS-CS-20-

12“, тако да ће бити обезбеђени предуслови успостављање пуне функционалности 

имплементираних система. 

Развој ИТС-а доприноси реализацији „Плана развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и 

интермодалног транспорта у Републици Србији реализацији „Стратегије развоја железничког, 

друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији“ и то кроз 

испуњавање општих циљева (стратегијских и структурних) подизањем квалитета услуга 

транспортног система, повећавањем ефикасности друмског саобраћаја и транспортног система, 

безбедности и заштите животне средине и применом циљно оријентисаног планирања и 

управљања саобраћајним токовима.  

Имајући у виду да одржавање ИТС система, опреме и инсталација у тунелима, као стратешки 

важним објектима на мрежи државних путева Републике Србије, представља једну од изузетно 

важних и приоритетних обавеза ЈП „Путеви Србије“, која мора перманентно и редовно да се 

спроводи ради безбедности саобраћаја у тунелским објектима, а посредно и због безбедности свих 

учесника у саобраћају, Сектор за УИСС ће у току 2022. године такође велику пажњу посветити 

одржавању ИТС опреме, система и инсталација за управљање тунелима. Предметне активности 

подразумевају одржавање тунелских комплекса на Коридору 10 (ДП А4), Коридору 11 (ДП А2) и 

на Обилазници око Београда (ДП А1), при чему су, у односу на претходну пословну годину, 
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планирана средства додатно увећана због следећих објективних разлога: изласка свих тунелских 

комплекса који су предмет одржавања из гарантног рока што индукује обавезу ЈППС да врши 

комплетно одржавање ИТС опреме, реално увећаних трошкова одржавања опреме и система на 

тунелским комплексима и повећаног броја отказа у претходном периоду, а што ће према процени 

на бази досадашњег искуства и извршеној анализи и истраживању кретања цена на тржишту бити 

тренд и у току 2022. године, па и у наредном периоду, затим услед повећања цена на тржишту 

резервних делова и репроматеријала, као и услед повећања цене услуга одржавања појединих 

подизвођача у претходном периоду, повећане просечне старости инсталиране тунелске ИТС 

опреме, појаве повећаног броја отказа опреме у претходном периоду који нису хитног карактера, а 

које треба у наредном периоду отклонити/санирати, очекиваног обима интервентног одржавања у 

склопу ванредног одржавања, хитних интервенција, изненадних/непредвиђених трошкова 

индукованих отказима система/делова система и опреме који захтевају хитну санацију ради 

враћања функционалности тунелске ИТС опреме на захтевани ниво, штета од стране трећих лица, 

крађа, вандализама и слично. 

Планирана средства за одржавање ИТС опреме, система и инсталација за управљање тунелима су 

неопходна у сврху перманентног одржавања (редовно и ванредно одржавање) тунелских 

комплекса, што додатно обухвата и услугу оперативно – техничке подршке на локацији Пружаоца 

услуга, предвиђене трошкове процењене на основу извештаја о отказима, као и непредвиђене 

трошкове за интервенције које јесу или нису хитног карактера, а све у циљу да би се одржала 

исправност и функционалност тунелске ИТС опреме, система и инсталација на 

потребном/захтеваном нивоу.  
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Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према опредељеним 

средствима у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину:     

                                                           

  
(у милионима динара) 

Ред.бр. О П И С 
План 

2022.  

5. 
УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 

САОБРАЋАЈУ 
745,60 

А) Пренете обавезе из 2021. године 21,20 

Б) Улагања у 2022. години 724,40 

  ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 724,40 

Ц) Улагања по уговорима из 2021. године 0,00 

 

                      

  

Упоредни преглед улагања 2021-2022. година 
 

  
  (у милионима динара) 

 

Ред.бр. Опис 

2021. 2022. 

ПЛАН ПЛАН 

5. 
УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ 
415,93 745,60 

А) Пренете обавезе из 2021. године 10,60 21,20 

Б) Улагања у 2022. години 405,33 724,40 

5.1.   ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 390,35 724,40 

  1. 
СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈЕМ 
50,69 266,05 

  2. 
СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА 

И ИТС ОПРЕМА 
183,20 263,68 

  3. 
ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, 

ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ 
84,66 73,08 

  4. 
БАЗЕ ПОДАТАКА - ФУНКЦИОНАЛНОСТ, 

АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА 
39,44 83,73 

  5. 
НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ СУИСС 
12,55 8,10 

  6. 
МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ СУИСС 
1,20 10,08 

  7. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 4,72 3,95 

  8. ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА 5,40 5,40 
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  9. 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ 

МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ЗА 

ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

2022. ГОДИНУ 

8,49 10,33 

Ц) Улагања по уговорима из 2021. године 14,98 0,00 

                                            

Распоред улагања у 2022. години је следећи: 
 

    ( у милионима динара) 
 

Поз. у 

ПП 
О П И С 

ПЛАН  

 2022. 

1 2   

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ 745,60 

А) ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2021. ГОДИНЕ  21,20 

Б) УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2022. ГОДИНИ  724,40 

  

5.1. ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ  724,40 

1. 
 СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈЕМ - СМУС 
266,05 

1.1. 

1.1. 19,00 

Грађевинска, енергетска и комуникациона инфраструктура 19,00 

1. Изградња комуникационе инфраструктуре на ДПА2 11,50 

2. Повезивање линијских инфраструктурних објеката  4,68 

3. Пројекат топологије комуникационе мреже (оптичке и 

бежичне) 
2,82 

1.2. 

1.2. 36,78 

Трошкови путних објеката  36,78 

1. Функционисање ИСП провајдера - VPN  7,50 

2. Oбезбеђење матерјално технничких ресурса за 

функционисање ТОЦ  
1,30 

3. Обезбеђење комуналних услуга за функционисање ТОЦ  2,92 

4. Набавка услуга за  одржавање хигијене оперативно-

управљачких центара 
2,66 

5. Услуга пожарне страже на ИТС објекту 18,00 

6. Трошкови функционалног испитивања на ДП А4 4,40 

1.3. 

1.3. 161,64 

Опрема система за надзор и управљање саобраћајем 161,64 

1. Унапређење општег видео надзора на државним путевима IA 

реда 
30,00 

2. Видео надзор посебне намене-Систем за аутоматско 

препознавање регистарских ознака 
13,60 

3.  Успостављање функције регионално управљачког центра 

Ниш 
80,00 

4. Унапређење опреме за управљање саобраћајем 6,00 

5. Систем за препознавање возила са опасним материјама и 

вангабаритних возила на прежи ДП IA  
30,00 
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6. Набавка рачунарске опреме за унапређење система видео 

надзора на ДП А4 
0,48 

7. Пилот пројекат коришћења LORА сензора за мерење 

температуре коловоза на мосту преко реке Дунав код 

Смедерева, Ковина 

1,20 

8.Систем за управљање саобраћајем на деоницама ДП IБ 0,12 

9.Техничка подршка за унапређење система за надзор и 

управлљање саобраћајем 
0,12 

10. Систем за складиштење података са система за опсервацију 

саобраћаја 
0,12 

1.4. 

1.4. 0,12 

Унапређење ИТСа и примена нових техничких решења  0,12 

1.Набавка система за контролу вангабарита 0,12 

1.5 

1.5. 14,85 

Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, 

обука и консултантске услуге 
14,85 

1. 1. Израда методологије управљања ванредним превозом на 

државним путевима 
0,12 

2. Методологија ПБС 9,60 

3. Koнсултантске и експертске услуге у области ИТС-а 1,14 

4. Ревизија и рецензија  техничке докуменатације  из области 

ИТС  -а 
1,14 

5. Пројекат динамичког управљања саобраћаја на ДП првог реда 
0,12 

6.Израда транспортног модела на пилот територији 0,12 

7. Консултантске услуге у области људских ресурса 0,90 

8. Стручне и консултантске услуге за потребе унапређања 

инсталисаних ИТС на тунелским објектима 
0,51 

9. Стручне и консултантске услуге за потребе развоја и 

имплентације електроенергетских система  на тунелским 

објектима 

0,60 

10.Основна обука ИТС 0,60 

1.6 

1.6. 33,66 

ПМСт у функцији одржавања путева  33,66 

1. Набавка система за мобилно прикупљање метеоролошких 

података 
0,00 

2. Унапређење система за прикупљање метеоролошких података 13,40 

3. Унапређење апликације за обраду и презентацију података са 

ПМИС-а 
7,18 

4. Потрошни материјал за функционисање ПМИС-а 0,48 

5. Радови на уградњи путно метеоролошких станица на 

државним путевима РС 
9,48 

6. Одржавање апликације за обраду и презентацију података са 

ПМИС-а 
0,60 

7. Резервни делови за ПМСт 2,40 

8. Имплементација модула за обраду и презентацију 

метеоролошких података заснованих на рути 
0,12 

2. 
СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС 

ОПРЕМА 
263,68 

2.1. 2.1. 263,68 
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 Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС 

опреме 
263,68 

1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са 

система за опсервацију саобраћаја 
69,00 

2. Одржавање ИТС опреме 19,02 

3. Елементи опреме и система за надзорни центар  0,06 

4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима 155,00 

5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система 20,60 

3. 
ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, 

ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ 
73,08 

3.1. 

3.1. 5,88 

Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и 

мрежа 
5,88 

1. Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и 

квалитета 
5,88 

3.2. 

3.2. 66,90 

Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и 

комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала 

за потребе ЈП "Путеви Србије" 

66,90 

1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и 

друге хардверске опреме 
0,99 

2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме 3,50 

3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења 

лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт 

лиценце, Симантек антивирус програм) 

16,41 

4. Набавка тонера, кертриџа, мастила и осталог потрошног 

материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП 

"Путеви Србије" 

46,00 

3.3 

3.3. 0,30 

Трошкови периодичне превентивне контроле безбедности и  

заштите ИТС-а у функцији одржавања   
0,30 

1. Стручно-експертско-консултантске услуге за преглед и 

контролу безбедности и заштите ИТС-а у функцији одржавања  
0,30 

4. 
БАЗЕ ПОДАТАКА -  функционалност, ажурирање и 

интеграција   
83,73 

4.1. 

4.1. 13,67 

Базе података о путевима  13,67 

1. Додатна опрема за снимање путева 11,97 

2. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 4 1,70 

4.2. 

4.2. 28,25 

База података о саобраћају (БПС) 28,25 

1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2020 и 

2021 годину и израда публикације 2019,2020. и 2021.годину 
9,50 

2. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 

2022.годину  
0,12 

3. Прикупљање података о саобраћајним токовима на мрежи 

државних путева 
6,24 

4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података 1,08 

5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја 7,40 
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6. Методолошке поставке развоја модела за прогнозу 

очекиваних саобраћајних токова на државним путевима 

Републике Србије  

1,80 

7. Одржавање система бројања саобраћаја 0,43 

8. Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) 1,68 

4.3. 

4.3. 6,82 

База података о саобраћајној сигнализацији и опреми и база 

података о пружним прелазима 
6,82 

1. База података о саобраћајној сигнализацији и опреми 

пружним прелазима (обезбеђење апликативног софтвера за 

ССиО и пружне прелазе - надоградња пилот пројекта и 

обезбеђење нових функционалности, интеграција са другим 

базама података, ажурирање база података, одржавање и 

лиценце) 

6,82 

4.4. 

4.4. 14,80 

 База података о путним објектима и нестабилним 

теренима (БПМ, БПТ, БППК, БПК) 
14,80 

1. База података о мостовима 1,80 

2. База података о тунелима 7,00 

3. Базa података о потпорним конструкцијама 6,00 

4.5. 

4.5. 20,19 

ГИС функционалности, консултантске услуге - пословна 

подршка, специјалистичке обуке, хардвер и софтвер 
20,19 

1. Одржавање ГИС Портала и апликације мобилног мапирања 3,10 

2. Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета (десктоп и 

серверски ниво) 
6,00 

3. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељења БП 1,68 

4. Хардверска опрема, софтверске лиценце, услуге cloud 

computing сервиса за потребе одељења базе података 
4,11 

5. Консултантске ИТ услуге серверског окружења и база 

података (серверски оперативни системи, виртуелизација, 

мрежа, геопросторне и релационе базе података) 

0,84 

6. Унапређење ГИС Портала, геопросторних и релационих база 

података новим функционалностима 
4,46 

5. 
НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ 

СУИСС 
8,10 

5.1. 

5.1. 7,20 

Надзорни контролни центар 7,20 

1. Физичко обезбеђење објекта Газела 4,20 

2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат 

"Газела" 
3,00 

3. ХИТНЕ интервенције одржавања ОВ и КС надзорно 

контролног објекта Газела 
0,00 

5.2. 

5.2. 0,90 

Локални - оперативни центар 0,90 

1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни 

надзорни центар 
0,90 

6. 
МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ СУИСС 
10,08 
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6.1. 

6.1. 10,08 

Израда техничко-пројектне документације и извођење 

радова за потребе реконструкције, проширења и опремања 

СС у УИС АОП-а 

4,56 

1. Израда техничко-пројектне документације и извођење радова 

за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС 

АОП-а 

4,56 

6.2. 
6.2. 0,72 

Одржавање потребног софтвера и хардвер у АОП-у 0,72 

 

 
1. Одржавање потребног софтвера и хардвер у АОП-у 0,72 

6.3. 

6.3. 4,80 

Уређење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а 4,80 

1. Уређење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а 4,80 

7. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 3,95 

  

1. Одржавање web система за контролу и управљање слања e-

mail-ова  
0,72 

2. Консултанске услуге и реализација аутоматизације процеса 

одељења 
0,00 

3. Обука MS OFFICE (Excel i Powerpoint) 0,48 

4. Обука запослених – дигитална фотографија и обрада 

фотографије 
0,40 

5. Обука запослених у ЈППС 0,82 

6.Обука – пословна електронска комуникација 0,36 

7.Надоградња постојећих канала информисања 0,36 

8. Унапређење садржаја на друштвеним мрежама  0,00 

9. Опрема за одељење 0,50 

10. Консултантске услуге за управљање друштвеним мрежама 0,00 

11. Бесплатан број телефона за кориснике 0,31 

8. ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА 5,40 

  

1. Трошкови ангажовања акредитоване лабораторије за коловозе 

– испитивање асфалтних мешавина 
1,80 

2. Набавка и сервисирање лабораторијске опреме за испитивање 

компоменти за справљање асфалтних мешавина и испитивање 

асфалтних мешавина у сарадњи са Грађевинским факултетом 

1,00 

3. Организација за потребе едукација студената грађевинског 

факултета и усавршавања надзорних инжењера Путева Србије  
0,80 

4. Провере квалитета изведених радова у гарантном року  и 

после поистека гарантног рока 
0,60 

5. Спровођење међулабораторијских испитивања ради 

утврђивања поузданости метода испитивања и провере 

резултата испитивања 

0,80 

6. Спровођење и организација упоредних испитивања 

површинских карактеристика коловоза на деловима државне 

путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих 

Извођача. 

0,40 

9. 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМЕ 

И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА 
10,33 

9.1. 
9.1. 3,40 

Интегрисани менаџмент система 3,40 
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1. Провере интегрисаних менаџмент система 1,56 

2. Развој и унапређење менаџмент система 1,84 

9.2. 

9.2. 1,92 

Унапређење пословних процеса 1,92 

1. Функционисање пословних процеса 1,92 

9.3. 

9.3. 5,01 

Софтверска пословна подршка 5,01 

1. Информациона и пројектно документациона подршка 

пословних процеса 
5,01 

Ц) УЛАГАЊА ПО УГОВОРИМА ИЗ 2021. ГОДИНЕ   

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Планирана улагања у 2022. години, Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају 

већа су за око 50,66% у односу на планирана улагања у 2021. Ребалансом Програма пословања 

средства су смањена за 39% (470,57 мил). Сектор УИСС у 2022. години има значајан обим послова 

везаних за преузимање, интеграцију, управљање и одржавање нових техничко-технолошких 

система инсталисаних у зони и у тунелским комплексима на Коридорима Србије (а након 

окончања предметних инвестиција, добијања употребне дозволе и преузимања на управљање од 

стране ЈППС); имплементацију информационог система регионалног управљачког центра Ниш; 

послове техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у складу са Споразумима, 

Протоколима, Уговорима, Упутствима и Процедурама ЈППС-а; послове на реализацији Концепта 

развоја ИТС система на мрежи државних путева Републике Србије; модернизација и проширење 

путно метеоролошког информационог система за потребе одржавања у складу са РВМС/SLA 

уговорним односима и моделима пословања; модернизација и проширење система аутоматске 

обраде података (АОП), повезивање АОП-а са јединственом централизованом платформом за 

наплату путарине, стварање централизованог информационог система; модернизација, проширење 

и ажурирање база података значајних за мрежу државних путева у складу са Уредбом о 

категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева и реализацијом 

пројекта снимања ДП; модернизација ИТ система неопходна за потребе функционисања 

предузећа; развој ИМС и система за пословну подршку, развој софтверских алата за подршку 

пословним процесима предузећа; развој система информисања корисника државних путева; 

послове БЗР и ЗОП-а; и други послови у надлежности Сектора за управљачко информационе 

системе у саобраћају. 

Значајан обим послова Сектора у 2022. години односи се на послове техничке подршке 

инвеститорима на незавршеним пројектима (везаним за ИТС и тунелске системе на 

новоизграђеним аутопутским деоницама) у прелазном периоду до добијања употребне дозволе и 

до окончања поступка примопредаје. Ови послови, због важности и сложености, уређују се актима 

у прелазном периоду који дефинишу односе између инвеститора и будућих корисника управљача 

инсталисаних система (Споразуми, Протоколи, Упутства). Захтевају доношење адекватних 

процедура и упутства за рад, планова поступања за сваки од објеката у случају ванредних догађаја 

и доношење низ других предвиђених документа везаних за предметне послове. Ови послови 

захтевају интензивну сарадњу и уређење односа са низ надлежних субјеката и државних 

институција: МУП (Управа саобраћајне полиције, Сектор за ванредне ситуације, ватрогасно 

спасилачке службе), службе хитне помоћи, локана самоуправа и њихове службе и др. Праћењем 

рада инсталисаних система ИТС из ОУЦ-а (оперативно управљачких центара) и ТОЦ-а (тунелско 

оперативних центара) и праћењем стања у саобраћају на деоницама аутопутева где су инсталисани 

системи ИТС-а у зони 16 тунелских објеката у току 2020. године било је 1480 ванредних догађаја 

који угрожавају ниво безбедности учесника у саобраћају и доприносе високом ризику могућих 

последица (најчешћи ванредни догађаји у великим тунелским објектима на аутопутевима били су: 

престанак мрежног напајања и откази, временске неприлике, заустављено возило, пешаци и 

бициклисти у тунелским објектима, саобраћајне незгоде, вожња у супротном смеру, пожар у 

објекту, радови у објекту и др.). На потребу за постојањем посада у ОУЦ и ТОЦ у прелазном 

периоду, указује и податак да је око 60% ванредних догађаја регистровано преко видео надзора од 
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стране чланова посаде, самим тим то чини њихов рад веома захтевним, сложеним и одговорним у 

погледу адекватности реаговања и могућности спречавања последица. Посаде обављају послове у 

режиму 7/24 целе године. Предметна анализа ванредних догађаја и начина регистровања истих, 

указује на могућност и потребу да се инсталацијом одређених система (системи за препознавање 

ванредних догађаја и инцидената) улогу посаде и оператера у одређеном и већем броју случајева 

регистровања истих, замени адекватан и поуздан технички систем. Сложена проблематика је и 

везана за послове техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у области 

одржавања предметних система у прелазном периоду (како у гарантном тако и у вангарантном 

року), сервисни прегледи и поступања у складу са Споразумима (Протоколима и Упутствима) и у 

складу са налозима надлежних субјеката (представника инвеститора, представника управљача 

путева и именоване Комисије за праћење рада инсталисаних система у прелазном периоду). 

Планирана улагања у Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС) у 2022. години 

су већа за 114,63% (231,89 милиона динара) у односу на планирана улагања у 2021. години. 

Ребалансом програма пословања планирана средства смањена су за 39% (168,13 мил.) Пројекти 

модернизације ИТС-а реализују се кроз пројекте изградње Коридора Србије чији је инвеститор 

предузеће „Коридори Србије“ доо и ЈППС, док развој и модернизација ИТС-а на већ изграђеним 

деоницама аутопутских коридора Србије, планирана реализација везана је за расположиве 

међународне фондове (ИПА фонд, фонд пројекта „Connecta“ намењен за ИТС системе, 

финансијска средстава Светске банке везана за пројекат „Regional Transport and Trade Facilitation“, 

где су предвиђена средства за опремање ИТС системима на деоници ДП Београд-Ниш). Ови 

пројекти се реализују у координацији са надлежним министарствима. 

Образложење одређених и нових позиција у Програму пословања за које се односе на рад 

Одељења за ИТС су следећа:  

На овој позицији планирана су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је предмет 

изградња недостајуће комуникационе инфраструктуре на ДП А2, деоница Лајковац-Уб, односно 

полагање магистралног оптичког кабла у постојећу кабловску канализацију (изграђену приликом 

изградње аутопута ДП А2) и изградња оптичких привода за планиране елементе ИТСа на петљама 

Лајковац и Уб и одморишту Руклада, као и за плаћање окончаног уговора 454-1005 по коме је 

изграђена недостајућа комуникациона инфраструктура (изградња кабловске канализације и 

полагање оптичког кабла) на петљи “Београд” и положен оптички кабл у постојећу кабловску 

канализацију (изграђену приликом изградње Обилазнице Београд)  на деоници од петље “Београд”  

до петље Батајница.  

1.1.2 Повезивање линијских инфраструктурних објеката на ДПА1 Обилазница око Београда  

(оптичке везе) 

Средства на овој позицији планирана су за реализацију активног Уговора 454-229  по коме се 

врши изградња кабловске канализације и полагање оптичког кабла (успоставља се оптичка веза 

између изграђених  магистралних оптичких каблова положених на ДП А1 и ДП А2), као и за 

реализацију јавне набавке која се односи на санацију постојеће оптичке инфраструктуре 

(кабловска канализација и оптички кабл) на деоници од моста бр 13 (обилазница Београд) до ОУЦ 

Београд  

1.1.3. Пројекат топологије комуникационе мреже 

Средства су планирана за реализацију активног Уговора „Пројекат топологије комуникационе 

мреже (оптичке и бежичне)“ 454 -873 по ПЈН 2020. По активном Уговору потребно је израдити, 

на нивоу идејног пројекта, техничку документацију развоја недостајуће телекомуникационе 

транспортне мреже ЈП Путеви Србије у коме ће се представити постојеће стање 

телекомуникационе инфраструктуре и предложити њен јединствен концепт развојa.  

1.2.2  Обезбеђење материјално техничких ресурса за функционисање ТОЦ  

Позиција се планира за реализацију ЈН ПЈН 2022. Набавка се планира за сваку пословну годину и 

реализује се у циљу обезбеђења услова за подизање нивоа поузданости и неометано 

функционисање система на интелигентним транспортним системима на државним путевима, 

планирана је набавка којом би се обезбедили резервни делови и алат који се свакодневно користи. 

На основу искуства током пробног рада тунелских система утврђене су потребе за набавком 

резервних делова и алата за рад на редовним прегледима и одржавању који би омогућили брзо 
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реаговање запослених у тунелско оперативним центрима на отклањању мањих неусаглашености 

на имплементираним системима без ангажовања треће стране. 

1.2.3. Обезбеђење комуналних услуга за функционисање ТОЦ 

Позиција се планира за реализацију активног Уговора 454-1565, као и за реализацију јавне набавке 

чији је предмет снабдевање тунелско оперативних центара техничком водом и одвожење са 

третирањем фекалног отпада. Тунелски центри су у највећем броју случајева дислоцирани од 

комуналне инфраструктуре, па је снабдевање водом и складиштење фекалног отпада реализовано 

подземним резервоарима. Пуњење резервоара се врши екстерно цистернама, као и одвожење 

фекалног отпада. Објекти за које је планирана услуга су ТОЦ Шарани и ТОЦ Бранчић на ДП А2 и 

објекат Газела, као и. Позиција се планира за сваку пословну годину Вредност набавке 

дефинисана је на основу количина које су потребне на годишњем нивоу и трошкова насталих у 

претходним пословним годинама.  

1.2.4. Набавка услуга за  одржавање хигијене оперативно-управљачких центара 

На позицији су планирана и средстава за реализацију активних уговора 454-1566, 454-1567, 454-

1534 , као и за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је предмет обезбеђење услуге 

одржавања хигијене у пословним објектима ЈП „Путеви Србије“, односно тунелско оперативним 

центрима у којима запослени раде у режиму 24/7. Услугу је потребно обезбедити за ТОЦ Манајле 

на ДП А1, ТОЦ Шарани и ТОЦ Бранчић на ДП А2, ТОЦ Банцарево и ТОЦ Димитровград на ДП 

А4. Услуга подразумева повремени долазак ангажованог лица за одржавање хигијене, 2 -3 пута 

недељно и чишћење радних и помоћних просторија у пословним објектима квадратуре 80 до 120 

метара квадратних (одржава се оператерска соба, сервер соба, ходници, санитарне просторије, 

чајне кухиње и помоћне просторије). Позиција се планира за сваку пословну годину . Вредност 

набавке је утврђена на основу тржишне вредности предметне услуге изражене по једном часу  

1.2.5. Услуга пожарне страже на ИТС објекту 

Позиција обухвата реализацију активног Уговора 454-1538, чији је предмет услуга пожарне 

страже и заштита од пожара  4 тунела лоцирана на државним путевима ДП А1, Обилазница 

Београд и ДП IIА -154 (Кијево - кружни ток Ресник). Ангажовање ватрогасних јединица у циљу 

обезбеђења тунелских објеката и њихове околине је нужно, с обзиром да се на наведеним 

деоницама тунели  налазе у статусу незавршеног објекта и до добијања употребне дозволе раде у 

привременом режиму саобраћаја и с обзиром да се кроз њих, до пуштања у саобраћај левих 

тунелских цеви одвија двосмерни саобраћај. У складу за законом о заштити од пожара и на основу 

Елабората – Анализа постојећег стања и израда техничке документације за унапређење 

противпожарне заштите  у тунелима - “MIDVEJ MGV d.o.o.” (11-1/15) набавку  је неопходно 

спровести.  

1.2.6. Трошкови функционалног испитивања на ДПА4 

Позиција обухвата реализацију активног Уговора 454-1495 чији је предмет Функционално 

испитивање и дијагностика подсистема инсталираних на ДП А4 на тунелима Прогон и Пржојна 

Падина, а што је нужно реализовати с обзиром да су запослени оператери у ОУЦ  Димитровград 

током пружања техничке подршке Инвеститору на пројекту (даљински надзор и управљање 

инсталисаним ИТС подсистемима) дијагностиковали велики број неусаглашености и отказа. 

1.3.1. Унапређење општег видео надзора на државним путевима IА реда 

Позиција се односи на реализацију активног Уговора 454-229. Предметном набавком предвиђена 

је инсталација 45 путних камера на 40 локација, инсталација укључује набавку камера, активне 

мрежне опреме (свичева, рутера), заштитних елемената, линкова, лиценци за видео менаџмент 

систем и остале пратеће и монтажне опреме. 

1.3.2. Видео надзор посебне намене – систем за аутоматско препознавање регистрарских ознака 

Позиција се односи на плаћање већ реализованог Уговора 454-110, чији је предмет набавка камера 

за  препознавање таблица које су монтиране на постојећим порталима на аутопутевима и 

деоницама ДПА1 Грделичка клисура у утицајној зони тунела Манајле и ДПА4 у утицајној зони 

тунела Банцарево. 

1.3.3. Успостављање функције регионално управљачког центра Ниш 
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Позиција се односи на реализацију ЈН по ПЈН 2022, чији је предмет опремање објеката 

регионалног центра Ниш, а чија изградњу врше Коридори Србије, а финансира се средствима која 

су обезбеђена кроз кредитне линије Светске банке. Како је завршетак објекта планиран у 2022 

години, предметном позицијом предвиђено је опремање регионалног центра како би се 

успоставила потпуна функционалност и обезбедили сервиси ИТС-а. У складу са „Концептом 

развоја ИТС-а на мрежи државних путева РС“ предвиђено је успостављање регионалног центра 

Ниш (југ-исток) који је надлежан за надзор и управљање саобраћајем, односно врши се примена 

оперативно-управљачких планова на следећим деоница државних путева IА реда: ДП А1 Јагодина 

- Прешево; ДП петља Трупале -  Градина граница са Републиком Бугарском и ДП А4 Ниш југ - 

Мердаре (током реализације пројекта). Предмет овог пројекта је: Опремање информационим 

системом регионалног центра Ниш, Пројектовање и имплементација ИТС система на државном 

путу А4, Пројектовање и извођење путне телекомуникациона канализације полагање оптичког 

кабла и повезивање на оптичку инфраструктуру елемената на основној траси аутопут, на 

државном путу А4. Опремање регионалног центра Ниш је од стратешке важности за управљање 

саобраћајем на државним путевима IA реда који се налазе у утицајној зони овог центра, а на 

којима се бележе високи интензитети и висок проценат транзитног саобраћаја. У току 2022. године 

планирана је реализација опремања ДП А1 интелигентним транспортним системима кроз пројекат 

„Western Balkans - P162043 - Western Balkans Trade and Transport Facilitation - SER-WBTTF-QCBS-

CS-20-12“, тако да ће бити обезбеђени предуслови успостављање пуне функционалности 

имплементираних система. 

1.3.4. Унапређење опреме за управљање саобраћајем  

Предметна позиција односи се реализацију ЈН која је по ПЈН 2021 која је спроведена и чека се 

потписивање Уговора, а чији је предмет интеграција девет постојећих уређаја за управљање 

саобраћајем (знакови са изменљивим садржајем) у јединствену управљачку платформу и 

инсталацију и повезивање 2 нова нова уређаја за управљање саобраћајем (комплет ВМС знак са 

путном метеоролошком станицом)  на локацији - мост преко реке Саве у Шапцу , ДП  IА реда. 

1.3.5. Систем за препознавање возила са опасним материјама и вангабаритних возила на прежи 

ДП IA  

Позиција је планирана за реализацију јавне набавке предвиђене у ПЈН 2022, а чији предмет је 

набавка  16 АЛПР камерних места, на 4 локације (2 портала по 2 камере у утицајној зони тунела 

Шарани, тунела Брђани, тунела Сарлах, тунела Бранчић). Позиција обухвата набавку система за 

аквизицију података са видео камера посебне намене које се имплементирају за потребе локалних 

управљачких центара ради праћења структуре саобраћајних токова у утицајној зони тунела. 

Систем има могућност препознавања возила из саобраћајног тока која превозе опасне материје, 

скалабилан је и надоградив са додатном интеграцијом сензора за мерење габарита возила, 

термовизијске карактеристике у циљу мерења температуре карактеристичних параметара возила 

ради спречавања последица инцидентних ситуација. Систем видео надзора посебне намене 

потребно је имплементирати у непосредној близини значајних путних објеката (тунели, мостови, 

одморишта, саобраћајне петље и др.) на  мрежи државних путева IА  реда. Све наведене 

активности се спроводе у складу са интерним документом управљача државних путева ЈП „Путеви 

Србије“ који ближе регулише послове развоја ИТС система „Концепт развоја интелигентних 

транспортних система на мрежи државних путева Републике Србије. 

1.3.6. Набавка рачунарске опреме за унапређење видео надзора на ДП А4 

Средства су планирана за реализацију активне Наруџбенице 404-3/22-5, а чији предмет  је набавка 

додатних монитора, носача, радних станица и мрежне опреме  коју је неопходно инсталирати на 

тунелима Сарлах и Сопот. ТОЦ Димитровград је иницијално планиран за управљање на деоници 

обилазнице око Димитровграда. Како је ТОЦ-у накнадно придружено управљање тунелима 

Сарлах и Сопот неопходна је набавка додатне опреме за мониторинг безбедности и ова два 

тунелска објекта. 

1.3.7 Пилот пројекат коришћења Lo Ra сензора за мерење температуре коловоза на мосту преко 

реке Дунав код Смедерева, Ковина   

Позиција обухвата плаћање већ реализованог Уговора 454-1546. Овим Уговором предвиђена 

допуна опреме ИТС-а за мерење и праћење метеоролошких података на мосту преко реке Дунав 
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код Смедерева/Ковина. Од спецификација, предвиђена је набавка сензора, ормана, подешавање 

опреме, монтажа опреме. 

1.3.8. Систем за управљање саобраћајем на деоницама ДП IБ 

Средства планирана на овој позицији предвиђена су за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022. У 

циљу унапређења безбедности саобраћаја на критичним тачкама путне мреже на деоницама IБ 

реда планирано је постављање ВМС – знакова са изменљивим садржајем,  са додатним 

сензорима који мере карактеристичне параметре и на основу интегрисаног алгоритма исписује се 

препоручена брзина кретања саобраћајног тока. Позиција предлаже инсталацију система на 

апроксимативно 10 локација (према бази података црних тачака). 

1.3.9. Teхничка подршка за унапређење система за надзор и управљање саобраћајем 

Средства су предвиђена за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је предмет услуга 

техничке подршке за систем општег видео надзора и система техничке заштите, који су 

инсталисани на тунелским објектима и отвореним деоницама аутопута, а у циљу отклањања 

неусаглашености, дијагностиковане функционалним испитивањем. 

1.3.10. Систем за складиштење података са система за опсервацију саобраћаја 

Средства су предвиђена за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022. Наведени систем се користи за 

архивирање видео садржаја са великог број камера и односи се на постојећи и планирани систем 

видео надзора на државним путевима IA (ДПА 1,2,3,4) реда који су развијени кроз пројекат 

унапређење општег видео надзора на саобраћајним петљама и одмориштима државних путева IA 

реда (ауто путеви) из 2019. године, пројекта из 2021. године и изградње путних објеката тунела на 

аутопутевима кроз стратешке пројекте развоја путне инфраструктуре у Републици Србији 

(апроксимативно 550 камера видео надзора опште и посебне намене). Камере су високе резолуције 

услед чега се користи специјализована опрема за ту намену, хард дискови су оптимизовани за рад 

са видео материјалом 24/7. У надзорном центру Газела не постоји систем за архивирање видео 

записа са великог броја камера. Уз набавку одговарајућег HW отварају се могућности реализације 

идеје о повезивању са државним DATA CENTAR-ом у складу са легислативом. Могућност 

повезивања са HW ресурсу базираном на ГИС платформи и приказ видео записа у реалном 

времену са великог броја камера. 

1.4.1. Набавка система за контролу вангабарита 

Средства су предвиђена за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022.  На државним путевима IA реда 

који су у експлоатацији, изграђени су тунели чије ниво опремљености у складу са Директивом 

2004/54/ЕУ, а према прописима за опремање и управљање тунелима RABT 2006 и другим 

законским и подзаконским актима Републике Србије. Предметни објекти су према својој 

геометрији ограничене висине, а у случају наиласка возила који излази из дозвољених габарита 

може доћи до оштећења опреме високе вредности и неопходне за безбедан и функционалан рад 

целокупног система. Предметном позицијом планирана је набавка система за детекцију 

вангабаритних возила која ће бити имплементирана уз већ постојеће системе за детекцију возила 

са АЛПР системом. Правовременом детекцијом и упозоравањем учесника у саобраћају чије возило 

прелази дозвољене габарите и његовим привременим заустављањем спречиће се појава 

инцидентних догађаја и смањиће се трошкови ванредног одржавања тунелских система за штете 

које су проузроковане на овај начин. На овај начин се такође ствара предуслов за повезивање 

система за контролу вангабарита са базом података о издатим дозволама за ванредни превоз. 

1.5.1. Израда методологије управљања ванредним превозом на државним путевима 

Предметном позицијом планирана су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022. чији је 

предмет израда стратешког документа којим би се обрадиле методолошке основе организације, 

управљања  и праћења ванредног превоза на државним путевима РС. Методологија треба да 

обезбеди документациону основу на основу којих се ближе уређује ванредни превоз, ограничења 

која се могу појавити током реализације превоза, концептуалне основе за генерисање захтева, 

праћење превоза у складу са одобреним захтевом помоћу подсистема ИТС-а, детектовање возила 

која транспорт обављају без одобрења помоћу подсистема ИТС-а и законске основе за 

санкционисање возила која су у преступу и дефинисање предлога за унапређење постојеће 

легислативе. На овај начин ће се ближе уредити област ванредног превоза. 
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1.5.2. Методологија ПБС 

Позиција обухвата реализацију активног Уговора 454-1547. Предмет ове јавне набавке је 

дефинисање Методологије за спровођење провере безбедности саобраћаја у тунелима на 

државним путевима у надлежности ЈП „Путеви Србије“, у сврху повећања нивоа безбедности 

саобраћаја на мрежи државних путева у Републици Србији. 

1.5.3. Koнсултантске и експертске услуге у области ИТС-а 

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је 

предмет ангажовање експерата из области ИТС-а у циљу подршке развоју ИТС-а на државним 

путевима РС. Предметном јавном набавком планирана је израда документа којим се ближе 

дефинишу услови за пројектовање и начин примене у експлоатацији знакова са изменљивим 

садржајем порука на државним путевима. Документ ће бити израђен у форми техничких 

препорука, уважавајући важећу законску регулативу, стандарде и позитивну праксу из области 

регулисања и управљања саобраћајем. 

1.5.4. Ревизија и рецензија техничке документације из области ИТС  -а 

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је 

предмет ангажовање експерата из области ИТС-а у циљу ревизије, рецензије и унапређења 

постојеће документације којима су дефинисане стратешке основе за имплементацију ИТС-а на 

државним путевима Републике Србије. Циљ анализе је детектовање неусаглашености у 

документацији која ближе уређује област динамичког управљања саобраћајем. 

1.5.5. Пројекат динамичког управљања саобраћаја на ДП првог реда 

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је 

предмет  регулисање и управљање саобраћајем треба да буде реализовано у складу са важећим 

законским и подзаконским актима, стога је планирана предметна позиција којом ће се извршити 

усклађивање постојећих планова управљања саобраћајем са важећом регулативом. На државним 

путевима IA реда који су у експлоатацији, изграђени су тунели чије ниво опремљености у складу 

са Директивом 2004/54/ЕУ, а према прописима за опремање и управљање тунелима RABT 2006 и 

другим законским и подзаконским актима Републике Србије и имплементирани су системи за 

надзор и управљање саобраћајем чије функционисање није усклађено са свим важећим прописима 

и примерима добре праксе. Предметном набавком предвиђена је анализа постојећег стања, 

предлог и израда елабората за новопројектовано решење, припрема оперативних планова и др. 

1.5.6. Израда транспортног модела на пилот територији 

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је 

предмет израда транспортног модела за територију у утицајној зони регионалног центра Ниш, 

којим ће се утврдити одређене законитости транспортних захтева и понуде са једне стране, социо-

економски и просторни параметри са друге стране, анализа постојећег стања транспортног 

система, процена и прогноза функционисања транспортног система или његових делова у 

будућности и вредновање постојећих и планираних сценарија транспортног система. 

1.5.7. Консултантске услуге у области људских ресурса  

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је 

предмет набавка услуге из области управљања људским ресурсима – услугу генерисања Извештаја 

о кандидатима, методолошки провереним и међународно признатим алатом који омогућује да се 

кроз једноставну, прецизну и научну методологију изврши процена личности, тј. профил 

понашања запослених, увид у доминантан профил понашања кандидата и области за 

професионални развој. 

1.5.8. Стручне и консултантске услуге из области управљања саобраћајем  

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је 

предмет ангажовање експерата из области управљања и регулисања саобраћаја у циљу 

усаглашавања регулатива из области ИТС-а и хармонизације са домаћим и међународним 

прописима и приступање међународним организацијама у циљу размене информација.  
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1.5.8. Стручне и консултантске услуге за потребе развоја и имплементације електроенергетских 

система  на тунелским објектима 

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију нове јавне набавке по ПЈН 2022, 

чији је предмет ангажовање експерата из области електроенергетских система (основно мрежно 

напајање, резервно напајање, високо напонске и нисконапонске електроенергетске инсталације), а  

у циљу подршке развоју и имплементацији система за напајање  тунелских објеката. Предметном 

јавном набавком планирана је израда документа којим се ближе дефинишу технички услови за 

пројектовање система напајања на тунелским објектима, анализа постојећих техничких решења 

система напајања на тунелима и предлог техничког решења за нове тунелске објекте и концепт 

управљања електроенергетским објектима.  Документ ће бити израђен у форми елабората и 

техничких препорука, уважавајући важећу законску регулативу, стандарде и позитивну праксу из 

области електроенергетских система. 

1.5.9.Основна обука ИТС 

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, чији је 

предмет услуге коју чини обука запослених на оперативно уптрављачким центрима за инсталисане 

системе за надзор и централно управљање опремом у тунелима, а односи се на области: елементи 

рачунарства, елементи рачунарских мрежа, елементи аутоматике. 

1.6.2. Унапређење система за прикупљање метеоролошких података 

Позиција се односи на реализацију активног Уговора 454-1539, а чији је предмет унапређење18 

путно метеоролошких станица на територији ЈУГ, ИСТОК и ЦЕНТАР на којима би се 

имплементирао интелигентни сензор који би поред температуре пратио стање коловоза, клизавост, 

појаву воде на коловозу, количину соли и температуру смрзавања. Подаци са интелигентног 

путног сензора треба да омогуће бољу процену услова на путу, тачкасту прогнозу на бази 

прикупљених података и праћење рада зимске службе. 

1.6.3. Унапређење апликације за обраду и презентацију података са ПМИС – а 

Позиција се односи на реализацију активног Уговора 454-1539, а чији је предмет je услуга која 

треба да пружи графичке, табеларне, картографске приказе, статистичке квалитативне анализе 

прикупљених података у циљу оптимизације рада зимске службе и управљања саобраћајним 

током. Овом апликацијом предвиђена је интеграција података које прикупља РХМЗ, чиме се 

обезбеђује 6-часовна временска прогноза тако да представници зимске службе могу благовремено 

организовати свој рад и тиме обезбедити максимални ниво услуге уз оптимизацију утрошених 

ресурса. 

1.6.4. Потрошни материјал за функционисање ПМИС –а 

Предметном позицијом предвиђено су средства за реализацију јавне набавке по НЗЈ 2022,  чији 

предмет је набавка резервних делова за неометано функционисање путног метеоролошког 

информационог система. Предметном јавном набавком предвиђена је набавка следећих резервних 

делова: преднапонске заштите, ISOCON конвертери, модеми-рутери (RUTT955), централна 

јединица (LCOM-Lufft), комбиновани сензор (WS600), сензор за мерење видљивости (VS2k) и 

акумулатори. 

1.6.5. Радови на уградњи путно метеоролошких станица на државним путевима РС 

Позиција се односи на реализацију активног Уговора 454-1373. Током 2020. године као део 

пројекта  „Рехабилитација путева и унапређења безбедности саобраћаја (Пројекат ИД:P127876)“ 

који се финансира из зајма Светске банке бр. 8255-YF, спроведен је Уговор - „Набавка путно 

метеоролошког система (RWIS) – опрема, софтвер и обука“ (ИД RRSP/G2-RWIS/2019-07) којим су 

набављене 54 путно метеоролошке станице. Предметним Уговором извршена је уградња путно 

метеоролошких станица на пет локација, у другој фази Уговором из 2021. предвиђена је 

инсталација на 44 локације, а предметном позицијом биће имплементиране путне метеоролошке 

станице на преосталих 5локација.  ЈП „Путеви Србије“ приступило реализацији активности на 

припреми локација и обезбеђивању стабилног нисконапонског прикључка, а предметном јавном 

набавком предвиђено је ангажовање субјекта који је опремљен специјализованом опремом и 

алатима за уградњу према упутствима и препорукама произвођача уз стални надзор представника 

Управљача пута. Радови треба да обухвате активности на постављању стуба носача, монтажи 
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ормана, сензора и соларног панела као и уградњу путних сензора у коловозни застор на 5 

локације. 

1.6.6. Одржавање апликације за обраду и презентацију података са ПМИС 

Позиција се односи на реализацију активног Уговора 454-108. У циљу постизања задовољавајуће 

поузданости рада апликације за обраду и презентацију података ПМИС планирана је позиција 

којом би се обезбедила одржавање и подршка током експлоатације. Подршка и одржавање 

апликације треба да обухвата: перманентно праћење, надгледање и извештавање о раду 

апликације, исправке свих уочених грешака и недостатака и унапређења у раду апликација у циљу 

обезбеђивања несметаног рада, обезбеђивање свих неопходних услова за несметан рад са свим 

функционалностима на интернету, а који се тичу софтверске инфраструктуре и платформе, 

промене и прилагођавања апликација за примену и коришћење нових сервиса, пружање стручне 

помоћи у даљем коришћењу апликација и проширењу броја корисника, институција и сервиса, 

пружање помоћи при администрирању, миграцију на нову хардверску и/или виртуалну платформу 

уколико се за то укаже потреба.  

1.6.7. Резервни делови за ПМСт 

Позиција се односи на реализацију јавне набавке по ПЈН 2022, а чији је предмет набавка резервних 

делова за неометано функционисање путног метеоролошког информационог система. Набавком 

ових добара омогућило би се да запослени ЈП „Путеви Србије“ који се баве праћењем рада ПМИС 

и који су прошли обуку за руковање имплементираним системом, изврше ситне корекције без 

ангажовања треће стране. Предметном јавном набавком предвиђена је набавка следећих резервних 

делова: преднапонске заштите, ISOCON конвертери, модеми-рутери (RUTT955), централна 

јединица (LCOM-Lufft), комбиновани сензор (WS600), сензор за мерење видљивости (VS2k) и 

акумулатори. . Узимајући у обзир да ће током 2022 путно метеоролошки информациони систем 

обухватати преко 90 путно метеоролошких станица, а услед тренутне ситуације продужени су 

рокови испоруке за сву опрему из ове области, предметом набавком би се подигао степен 

поузданости рада ПМИС-а.  

1.6.8. Имплементација модула за обраду и презентацију метеоролошких података заснованих на 

рути 

Позиција се односи на реализацију јавне набавке по плану ПЈН 2022.  Постојећа апликација за 

обраду и презентацију података ПМИС заснована је на презентацији  података тачкастим 

мерењима и временској прогнози заснованој на тачки. У склопу плана пословања 2021., ЈП 

„Путеви Србије“ су спровели поступак јавне набавке којом је планирана набавка система за 

мобилно прикупљање метеоролошких података. Током зимске сезоне 2021/2022. спроводиће се 

пилот снимања дуж трасе државних путева, а предметном јавном набавком предвиђена је 

интеграција прикупљених података у апликацију за обраду и презентацију података са ПМИС-а 

(MDSS). Укрштањем података са путних метеоролошких станица и са система за мобилно 

прикупљање метеоролошких података, обезбедиће се визуелизација временских услова на растеру 

од 50 метара дуж трасе, што ће омогућити квалитетнију информацију за представнике зимске 

службе и на местима који због својих специфичности представљају критичне локације у зимским 

условима, а  где не постоје услови за имплементацију путних метеоролошких станица. 

Планирана улагања у одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању ИТС опреме 

у 2022. години већа су за око 55,92% (121,72 милиона динара) у односу на 2021. годину. 

Ребалансом програма пословања планирана средства смањена су за 22,31 % (75,72 мил.). 

Планирани послови у 2022. години односе се на одржавање предметних тунелских система и ИТС 

опреме (одржавање постојећих система, одржавање у прелазном периоду у складу са Споразумима 

и одржавање нових система чији се завршетак и преузимање у надлежност очекује у 2022. години. 

У оквиру ове позиције налазе се улагања и у одржавање система АБС-а (аутоматских бројача 

саобраћаја) и ПМИС-а (путно метеоролошких информационих система и метеоролошких станица 

ЈППС - а).  

Применом методологије за постављање АБС која је развијена од стране Саобраћајног факултета у 

Београду дефинише се распоред аутоматских бројача саобраћаја – АБС на макро нивоу на путној 

инфраструктури у надлежности ЈППС. Дужи период времена чека се на реализацију ЈН за 

одржавање и испоруку података са АБС. До реализације предметне јавне набавке за одржавање и 
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испоруку података са АБС примењује се постојећи уговор из 1992. године и анекс из 2006. године 

кроз постојећу-примењену методологију (у току је утврђивање методологије од стране именоване 

Комисије на основу које ће стручне службе дефинисати јединичне трошкове и начин рада 

извођача на одржавању и испоруци података са АБС). 

Развој ПМИС –а се реализује уз подршку надлежних министарства и међународних кредита, 

применом одговарајуће методологије инсталирана је опрема и путно метеоролошки 

информациони систем - ПМИС који је тренутно експлоатацији. 

Одржавање ИТС, опреме и инсталација тунела на тунелским комплексима од посебног су значаја 

на путној инфраструктури. Обзиром да се значајни тунелски комплекси са инсталираном опремом 

за управљање тунелима налазе у прелазном статусу у смислу техничког пријема и примопредаје, 

на основу споразума и упутстава врши се техничка подршка праћења, управљања и сервисно 

одржавање сложених тунелских система. Основно периодично сервисно одржавање инсталиране 

тунелске опреме примењује се пре свега на кључне елементе ИТС-а тунела као што су системи 

противпожарне заштите–ПП централе, резервног напајања, видео надзора и изменљиве 

сигнализације, детекције ваздуха и други системи.    

Образложење позиција у Програму пословања за које се односе на рад Одељења одржавања 

УИС/Одсека одржавања ИТС система су следећа: 

 2.1.1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију 

саобраћаја 

У оквиру ове позиције обављају се следећи послови: 

Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја - АБС-а, су послови редовног и ванредног 

одржавања аутоматских бројача саобраћаја АБС. Укупно инсталираних и активних АБС на 

целокупној државној мрежи путева је 406 аутоматских бројача саобраћаја. Обавеза управљача 

јавних путева у складу са Законом о путевима је да обавља послове континуираног бројања 

саобраћаја и публиковања података на годишњем нивоу, у складу са тим неопходно је обављање 

послова одржавања предметних система у исправном и функционалном стању. Досадашњи 

послови редовног одржавања аутоматских бројача саобраћаја реализују се по основу 

вишегодишњег уговора (који се односи на послове одржавања државних путева) са припадајућим 

анексима, усвојеним ценовником ЈППС и ревидованим јединичним ценама. 

У 2022. години постоји објективна потреба за значајним увећањем потребних средстава 

неопходних за одржавање система за опсервацију саобраћаја, посебно за ванредно одржавање због 

повећане старости опреме, инфраструктуре, појаве крађа и вандализама. 

На преко 30 АБС локација је потребно урезивање нових индуктивних петљи које из објективних 

разлога (недостатка средстава и извођења радова на рехабилитацији коловоза) нисмо били у 

могућности да реализујемо у 2021. години. У потребна средства за ове активности у обзир се 

морају узети и трошкови за друге врсте ванредног одржавања. 

Такође, почетком 2022. године се очекује преузимање на редовно одржавање 10 бројачких 

локација са опремом за АБС која је набављена кроз ЈН чија реализација је при крају (очекује се 

потписивање уговора). Такође, очекује се преузимање бројача саобраћаја на редовно одржавање 

који су набављени преко сектора за инвестиције, налазе се на обилазници око Београда и 

Коридорима 10 и 11. Такође, потребно је планирати и додатна средства за враћање појединих АБС 

локација у функцију на којима су причињене штете (крађе, вандализми).  

Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са 

терена - ради се о замени потпуно дотрајале постојеће и обезбеђењу нове генерације ИТ опреме са 

примењеном виртуелизацијом на радним станицама предметних уређаја за рад, заштиту и чување 

свих база података везаних за опсервацију саобраћаја и система за опсервацију саобраћаја у 

надлежности Сектора за УИСС - ЈППС. 

Oдржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме - обухвата следеће ставке: 

- Специјалистичка обука за одржавање ИТС-а, 

- Специјалистичка обука за одржавање система са аутоматским управљањем ИТС-а тунела - 

фаза 1, и 



 

 

113 

- Специјалистичка обука за одржавање и употребу система противпожарне заштите на 

тунелима - фаза 1. 

2.1.2. Одржавање ИТС опреме  

У оквиру ове позиције предвиђене су следеће набавке: 

1. Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре, која обухвата Одржавање комуникационе 

инфраструктуре ИТС-а, Одржавање и санацију видео надзора у надлежности Сектора за УИС, 

Одржавање и санацију знакова са изменљивом сигнализацијом у надлежности Сектора за УИС 

и Одржавање постојећег путно-метеоролошког информационог система (ПМИС).  

2. Елементи опреме и инсталација у функцији одржавања, која обухвата Елементе инсталација 

ИТС–а за надградњу у функцији одржавања, Елементе комуникационе опреме у функцији 

одржавања и елементе комуникационих инсталација у функцији одржавања.  

2.1.3. Елементи опреме и система за надзорни центар 

У оквиру ове позиције предвиђена је набавка елемената опреме и система за надзорни центар 

Газела. Предметном јавном набавком предвиђена је набавка резервних делова за рачунарске и 

серверске уређаје, чију замену по отказу делова исте, врше стручне службе наручиоца. Тако се 

врше значајне уштеде у времену и средствима јер се не ангажује извршилац кроз услугу 

одржавања по уговору са спољном фирмом. 

2.1.4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима  

У оквиру ове позиције предвиђена је набавка за одржавање ИТС опреме и система за управљање 

тунелима које обухвата одржавање тунелских комплекса на Коридору 10 (ДП А4), Коридору 11 

(ДП А2) и на Обилазници око Београда (ДП А1). Планирана средства за одржавање ИТС опреме, 

система и инсталација за управљање тунелима су неопходна како би се одржала исправност и 

функционалност тунелске ИТС опреме, система и инсталација на потребном/захтеваном нивоу, 

имајући у виду да одржавање ИТС система, опреме и инсталација у тунелима, као стратешки 

важним објектима на мрежи државних путева Републике Србије, представља једну од изузетно 

важних и приоритетних обавеза ЈП „Путеви Србије“, која мора перманентно и редовно да се 

спроводи ради безбедности саобраћаја у тунелским објектима, а посредно и због безбедности свих 

учесника у саобраћају. 

Средства која су планирана Програмом пословања ЈППС за одржавање ИТС опреме и система за 

управљање тунелима у 2022. години на позицији СУИСС 5.1.2.2.1.4, неопходна су у сврху 

перманентног одржавања (редовно и ванредно одржавање) тунелских комплекса, што додатно 

обухвата и услугу оперативно – техничке подршке на локацији Пружаоца услуга, предвиђене 

трошкове процењене на основу извештаја о отказима, као и непредвиђене трошкове за 

интервенције које јесу или нису хитног карактера. 

У односу на претходну пословну годину, планирана средства на овој позицији су Програмом 

пословања за 2022. годину додатно увећана због следећих објективних разлога: реално увећаних 

трошкова одржавања опреме и система на тунелским комплексима и повећаног броја отказа у 

претходном периоду, а што ће према процени на бази досадашњег искуства и извршеној анализи и 

истраживању кретања цена на тржишту бити тренд и у току 2022. године, па и у наредном 

периоду, повећања цена на тржишту резервних делова и репроматеријала, као и до повећања цене 

услуга одржавања појединих подизвођача у претходном периоду, повећане просечне старости 

инсталиране тунелске ИТС опреме, појаве повећаног броја отказа опреме у претходном периоду 

који нису хитног карактера, а које треба у наредном периоду отклонити/санирати, очекиваног 

обима интервентног одржавања у склопу ванредног одржавања, хитних интервенција, 

изненадних/непредвиђених трошкова индукованих отказима система/делова система и опреме 

који захтевају хитну санацију ради враћања функционалности тунелске ИТС опреме на захтевани 

ниво, штета од стране трећих лица, крађа, вандализама и слично. 

2.1.5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система 

У оквиру ове набавке предвиђени су следећи послови:  

1. Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација - по функционалним групама – 

Потребно је спровести предметну јавну набавку ради набавке опреме и делова система ради 
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адаптације и сређивања мрежних чворишта (рек ормари, индустријски рек ормари, 

вентилаторски системи, полице, носачи каблова, итд), ради надоградње и унапређења 

постојећих радних станица за ГИС/ИТС/SCADA системе као и постојеће радне станице 

набављене путем јавних набавки за набавку рачунарске опреме (меморије, графичке картице, 

напајања, SSD и M2 дискови), као и помоћне опреме која се захтева од корисника (меморије, 

SD картице, каблови, тастатуре, мишеви, пуњачи, итд.) 

2. Потрошни материјал и помоћна средства за рад одсека за одржавање ИТС-а - Потребно је 

извршити набавку пасивне мрежне опреме (Ethernet patch каблови, оптички patch каблови, 

делови рек ормара, RS232 конвертори, струјне летве, итд.) као и опреме за пасивну 

надоградњу постојећих радних станица (конектори, ОТГ конвертери, УСБ каблови, каблови за 

пренос слике, итд.). 

3. Индустријска комуникациона опрема за тунелске центре - Потребно је извршити набавку 

индустријских комуникационих уређаја (switch-ева) за замену на позицијама у тунелима, на 

којима је опрема пред истек ресурса или је изашла из гаранције. Предметна опрема није 

занемарљиве вредности и уколико се набавља преко уговора о одржавању комуникационе 

опреме на тунелским комплексима, значајно оптерећује предметни уговор (који је реализован 

као набавка Услуга). Такође период отказа је далеко мањи уколико је уређај на стању а не 

реализује се преко радног налога. 

4. Резервни делови за ИТС системе - Потребно је извршити набавку резервних делова и опреме 

на позицијама потенцијалних отказа делова система (PoE уређаји, модули за комуникационе 

уређаје, напонске јединице индустријског напајања, оптички patch каблови, итд.). Уколико је 

предметна опрема на стању, у случају отказа дежурни инжењер/техничар може интервенисати 

у најкраћем року и отклонити недостатак. 

5. Виртуелизација система за управљање тунелским центром - ТОЦ Шарани - Наслеђена 

опрема на тунелском центру је имплементирана на ризично постављеној инфраструктури којој 

истичу ресурси одржавања хардвера. Не постоји висока доступност сервиса пошто су хостови 

у самосталној конфигурацији односно немају репликацију која би у случају отказа покренула 

постојећи сервис на другој физичкој машини. Такође не постоји бекап виртуелних машина. 

Под термином сервиси подразумева се СЦАДА, ПП централа и остали системи за управљање 

тунелским комплексом. Потребна је имплементација система виртуелизације и пребацивање 

постојећих сервиса на нови сигурнији систем. 

Образложење одређених и нових позиција у Програму пословања за које се односе на рад 

Одељења одржавања УИС/Одсека одржавања ИТ система су следећа:  

Планирана улагања у ИТ систем, опрему, инфраструктуру и софтвере у 2022. години већа су за 

око 3,40% (4,46 милиона динара) у односу на планирана средства у 2021. години. Ребалансом 

програма пословања планирана средства су смањена за 46,05 % (62,38 мил.). Планирани послови у 

2022. години односе се на: модернизацију и унапређење ИТ система, усклађивање са законским 

обавезама, усклађивање са потребама предузећа и захтевима надлежних државних служби; 

обједињавање трошкова ИТ система за потребе функционисања комплетног пословног система 

предузећа. 

Обзиром на Реформу путног сектора и ЈППС-а, а у складу са препорукама и упутима кроз пројекат 

анализе ИТ система и актуелних потреба у смислу адекватне безбедности и заштите ИТ окружења 

у складу са законом о информационој безбедности, планирана је и фазно се спроводи примена 

нових, унапређење и одржавање постојећих ИТК ресурса: хардверско-софтверских решења, 

интеграција расположивог ИТ система и комуникационе мреже као и активне мере безбедности, 

заштите и контроле приступа. 

Такође обзиром на разуђеност и дислоцираност елемената ИТ система у ЈППС и потребе његове 

адекватне интеграције и унапређења, комуникационог повезивања, одговарајуће заштите и 

надзора безбедности перманентно се спроводе активности интеграције и централизације ИТ 

система и комуникационе мреже ( централизације комуникационог повезивања, контроле и 

управљивости), увођење и примена сталног стручног outsorcing надзора ИТ безбедности као и 

планирања и обезбеђење одговарајућих елемената firewall филтера. 

3.1.1. Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета 
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У оквиру ове позиције реализују се следећи послови:  

1. Набавка услуга у области развоја, унапређења и заштите IT система, што подразумева 

следеће:  

Набавка услуга контроле и надзора безбедности ИТ система, опреме и комуникација - 

Набавка је неопходна са аспекта контроле и надзора безбедности ИТ система, опреме и 

комуникација у ЈППС, као и са аспекта обавезности које захтевају одредбе Закона о 

информационој безбедности и одговарајућих подзаконских аката; 

Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа - Подразумева стандардни 

лиценцни пакет за заштиту е-мејла. Набавка је неопходна и потребна и због Закона о 

информационој безбедности и одговарајуће Уредбе о заштити података/информација;  

Израда пројекта за унапређење и заштиту ИТ система - Потребно је спровести предметну 

јавну набавку ради закључења уговора због анализе постојећег стања рачунарских и 

серверских система, због анализе безбедности и предлога мера и набавки и имплементације 

потребних уређаја и сервиса. 

Имплементација система за мониторинг рачунарских и комуникационих система - Постојећи 

систем комуникационе мреже за потребе тунелских комплекса и централизације свих мрежа 

ЈППС је комплексан. Потребно је пратити постојеће инсталиране уређаје, режим саобраћаја, 

појаву отказа, инцидената (злонамерног саобраћаја) као и квалитет вршења услуге Пружаоца 

услуга. Поред тога потребно је вршити надзор функционалности/безбедност система 

виртуелизације (сервери) на тунелским комплексима и Надзорним центрима. 

2. Хитне интервенције и подршка на антивирусној заштити ИТ система - Набавка је 

предвиђена за крајње ургентне и специјализоване интервенције у случају спољних напада 

злонамерним вирусним софтвером на ИТ систем предузећа. 

3. Набавка добара у области развоја, унапређења и заштите ИТ система, што подразумева 

следеће:  

Набавка FIREWALL уређаја, (и Набавка додатних модула за комуникационе уређаје са 

потребним средствима). Предметна јавна набавка FIREWALL уређаја представља потребу 

ЈППС-а и испуњење обавеза предвиђених у складу са Законом о информационој безбедности, 

Уредбом о мерама заштите ИТК система од посебног значаја и Препорукама представника 

надлежног органа при Министарству за трговину, туризам и телекомуникације, везано за ниво 

ИТК безбедности у ЈППС које је по закону категорисано као предузеће од посебног значаја. 

Јавна набавка се односи на набавку-испоруку хардвера/софтвера, инсталацију и повезивање, 

одржавање и контролу рада FIREWALL уређаја. Системи ће бити везани за све кључне 

локације предузећа: пет у Београду и по једна у Новом Саду и Нишу, шест ОУЦ/ТОЦ објеката, 

АБС, ПМИС, ГИС, Системи видео надзора и ВМС.  

3.2.1. Набавке рачунара, рачунарске , комуникационе опреме и друге хардверске опреме 

Позиција подразумева следеће: 

1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме – што 

обухвата набавку рачунара (ДТ и ЛТ), штампача и остале хардверске опреме за целокупно 

предузеће. Опрема се набавља у складу са захтевима надлежних Сектора. 

2. Набавка медијума за пренос података по хитним захтевима – Предметном јавном набавком 

предвиђена је набавка уређаја за складиштење података корисника / службеника ЈППС. 

Предвиђена је проценом потреба, односно испуњавањем захтева корисника (свих Сектора 

ЈППС ка Сектору УИСС). Набавка се односи на добра: екстерни хард дискови, меморије, 

читачи. 

3. Стручно усавршавање запослених из области одржавања УИС – Набавка подразумева 

стручно усавршавање запослених из области одржавања УИС, организацију тематских и 

стручних скупова, конференција, обука, активности у формирању стручних удружења ради 

унапређења пословања и учествовање запослених у предузећу у наведеним активностима. 

Обука се односи на одржавање и конфигурисање мрежних уређаја, система за виртуализацију 

и друге ИТ опреме. Стручно усавршавање је предвиђено за запослене који су свакодневно 
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ангажовани на тим пословима како у Сектору за УИСС тако и за свакодневну  подршку  

другим Секторима који имају одређене системе у оквир својих надлежности (Наплата 

путарине). Мора се узети у обзир да је број новозапослених лица у ЈППС, као корисника 

предметне горе наведене ИТ опреме, у току 2021. године повећан за преко 100 лица. 

3.2.2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме  

Разлози и оправданост ове набавке је потреба за адекватним обезбеђењем рачунара, рачунарске, 

комуникационе опреме и друге хардверске опреме за потребе ЈППС по захтевима корисника. 

3.2.3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за 

финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Symantec антивирус програм)  

1. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци - На овој позицији 

предвиђена су средства за одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења 

лиценци за Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Symanatec антивирус 

програм, Одржавање софтвера за финансијско пословање Мега Хермес, Годишњи закуп Cloud 

mail – a и набавку лиценци за WMWARE. 

Набавка лиценци за антивирус SYMANTEC – Набавка се односи на постојеће 

инсталиране/имплементиране сервисе за заштиту и безбедност ИТ система (антивирусна 

заштита за радне станице, сервере, итд) за које се обнавља годишња лиценца. 

Одржавање и унапређење софтверског програма за финансијско пословање МЕГА-ХЕРМЕС – 

Набавка се односи на закључење уговора за одржавање постојећег финансијског софтвера. 

Годишњи закуп Cloud maila i Web сервера – Одржавање постојећег система за функционисање 

маил сервиса (mailbox простор за клијентске налоге, администрација система, филтрирање 

маилова, маил групе, итд.). 

Одржавање програма за плате – Потребно је спровести предметну јавну набавку ради 

закључења уговора за одржавање постојећег програма за исплату зарада. 

Одржавање и унапређење програма за комерцијално пословање - Потребно је спровести 

предметну јавну набавку ради закључења уговора за одржавање постојећег програма за 

финансијско управљање трошковима. 

Набавка лиценци за BACKUP података - Потребно је спровести предметну јавну набавку ради 

закључења уговора за одржавање постојећег система за прављење резервних копија са 

виртуелизованих система на којима се налазе системи за финансијско пословање, плате, 

пословни софтвери, итд. 

Набавка лиценци за VMWARE – Потребно је одржавати лиценце-претплате на одржавање и 

подршку за постојећи систем на коме се налазе поменути кључни делови пословних система 

ЈП Путеви Србије. Лиценца за подршку и update система мора да се обнавља годишње јер се на 

тај начин обезбеђује адекватна подршка у случају манипулације/надоградње/модификације 

система (миграција виртуелних машина, додела ресурса, праћење нотификација, итд.). 

Практично ради се о неопходном обезбеђењу права за коришћење стандардних лиценцних 

пакета  за  пословну подршку радних процеса предузећа, чување података као и одржавање 

апликативних софтверских модула на годишњем нивоу. Обзиром на повећан број корисника и 

увећање/проширење архитектуре ИТ система (хардвера и софтвера), као на чињеницу о крајње 

непредвидивим променама на тржишту, у односу на 2021. годину планирана средства за 2022. 

годину су увећана за минималних 7 %. 

2. Стручно-консултантске услуге за одржавање ИТК ресурса – што подразумева:  

Стручно-консултантске услуге за одржавање ИТ мрежа – Потребно је закључити уговор 

ради остварења стручне подршке добављача са највишим степеном индустријске 

сертификације за рад на мрежној-комуникационој опреми CISCO ради успоставе техничких 

решења у складу са потребама уподобљавања система (захтевних подешавања система, 

анализа ризика, подешавање комуникационе опреме, итд.). 

Стручно-консултантске услуге за одржавање мрежа ИТС система - Потребно је закључити 

уговор ради остварења стручне подршке добављача са највишим степеном индустријске 
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сертификације за рад на индустријској мрежној опреми на тунелским комплексима (PLC 

уређаји, оптички свичеви, радио линкови, итд.). 

Стручно-консултантске услуге за одржавање СЕРВЕРСКОГ софтвера - Потребно је 

закључити уговор ради остварења стручне подршке добављача са највишим степеном 

сертификације из области одржавања серверских система MICROSOFT SERVER и LINUX. 

Стручно-експертске услуге за ИТ безбедност и заштиту - Потребно је закључити уговор 

ради остварења стручне подршке добављача са највишим степеном безбедносне 

сертификације ради пружања услуга у случају безбедносних инцидената у рачунарској мрежи 

и на серверској опреми. 

Стручно-експертске услуге за DISASTER-RECOVERY - Потребно је закључити уговор ради 

остварења стручне подршке добављача у случају потребе за опоравком података са радних 

станица, серверских система, система виртуелизације, мобилних уређаја, меморијских 

медијума, и друге опреме корисника за које су потребне специјалне лабораторијске операције, 

а које не спадају у домен постојеће стручне службе – администратора. 

ИТ-Консултантске услуге и специјализација - Потребно је закључити уговор ради вршења 

обуке стручних служби за одржавање и унапређење рачунарских мрежа и остварење 

сертификације инжењера. 

Стручно-консултантске услуге за одржавање система за виртуелизацију - Потребно је 

извршити обуку стручних служби за надзор, управљање и конфигурисање система за 

управљање виртуелизацијом серверске опреме на тунелским и Надзорним центрима. 

Предметна обука односи се на инсталиране системе за виртуелизацију на којима су 

инсталирани системи од виталног значаја за управљање ИТС системима (SCADA, Paradox, 

видео надзор), а односи се на већ имплементирана VMware решења. 

3.2.4.  Набавке тонера, кертриџа, мастила и осталог потрошног материјала за функционисање 

комплетног пословног система ЈП „Путеви Србије“ 

Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче – Набавка се односи на набавку 

тонера, мастила и осталог потрошног материјала за штампаче, неопходног у свим пословним 

процесима предузећа. Анализом потрошње у претходној години највећи потрошач предметних 

добара је у наплати путарине (више од 70%), остале Организационе јединице у предузећу троше 

до 30% од укупно реализоване набавке предметних добара. 

3.3.1. Стручно-експертско-консултантске услуге за преглед и контролу безбедности и заштите 

ИТС-а у функцији одржавања  

У оквиру ове позиције реализоваће се Набавка опреме за архивирање података по хитном 

поступку - која се односи на добра и  то: уређаји за архивирање (резачи), DVD и BlueRay дискови, 

скенери по посебним захтевима. 

Поред тога,  планиране су и четири јавне набавке које се односе на превентивно – специјалистичке 

провере и контролу безбедности у тунелима од стране стручних институција (Периодично 

превентивна контрола заштите и безбедности система у тунелима од стране стручне 

институције у функцији одржавања, Периодично превентивна контрола заштите и безбедности 

система са аутоматским управљањем ИТС-а тунела у функцији одржавања, Периодично 

превентивна контрола система противпожарне заштите и безбедности тунела у функцији 

одржавања, Хитне специјалистичке услуге за преглед и контролу заштите и безбедности 

одржавања ИТС-а), које су неопходне ради ангажовања научно-стручних институција и експерата 

у циљу превентивног деловања и повећања безбедности ИКТ система и система са аутоматским 

управљањем, а посебно система да детекцију и дојаву пожара, као и подизања нивоа заштите и 

безбедности приступа ИКТ ресурсима на тунелским комплексима, имајући у виду све израженије 

безбедносне, тзв. „сајбер“ ризике у овој области. 

Планирана улагања у развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података од 

значаја за мрежу државних путева у 2022. години су већа за око 66,27% (74,04 милиона динара) 

у односу на планирана средства у 2021. години. Ребалансом програма пословања планирана 

средства су смањена за 54,93% (102,04 мил.).  
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Овим средствима ће се обезбедити: усклађивање постојећих база података са Уредбом о 

категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева; реализација 

пројекта снимања целокупне путне мреже и ажурирање постојећих БП; посебни захтеви за 

развојем, интеграцијом, ажурирањем и унапређењем функционалности база података са аспекта 

подршке пословним процесима предузећа и са аспекта захтева надлежних државних субјеката и 

институција; развој геопросторне база података, као и развој и модернизација БП у складу са 

препорукама пројекта Реформе путног сектора РС. У оквиру централног ГИС система интегрисано 

је више апликација за различите корисничке потребе у оквиру ЈП „Путеви Србије“, а у овој години 

ће се развити  и нова апликативна решења за подршку пословних процеса, и  обезбедити 

поузданост платформе за интеграцију и управљање веб ГИС апликацијама. И у овој години ће се 

редовно вршити одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета како би се на адекватан начин 

омогућило коришћење најсавременијих софтверских ГИС решења као и припадајућа техничка 

подршка у раду софтвера. Улагања у 2022. години биће везана и за уградњу нових аутоматских 

бројача саобраћаја и даље побољшање покривености путне мреже (аутопутских деоница), 

континуалним бројањем саобраћаја.  С обзиром да је у току 2020.године извршена набавка 

система мерења оптерећења у покрету на мосту (B-WIM) Опрема, услуге мерења, софтвер и обука 

(RRSP/G2-BWIM/2020-03) као и да је извршено мерење на 17 локација при чему је формирана база 

нултог стања оптерећења путне мреже планирана улагања за 2022.годину у послове мерења и 

прикупљања података о осовинском оптерећењу биће усмерена на обезбеђење свеобухватније 

слике стања осовинског оптерећења на државној мрежи стварања могућности бољег планирања 

финансијских средстава улагања у путну инфраструктуру као и активности везане за одржавање и 

заштиту пута.  

У току 2021. године формиране су геопросторне базе података о пружним прелазима и 

саобраћајној сигнализацији и опреми као и апликативни софтвер за управљање геопросторном 

базом података, додатно ће се унапредити функционалности база и апликативног софтвера, а 

према потребама и захтевима корисника. Такође, прикупљаће се подаци који недостају у базама, а 

неопходни су за адекватно управљање саобраћајем и безбедношћу на мрежи државних путева. 

4.1.1 Опрема за снимање путне мреже 

Планирана средства на овој позицији предвиђена су за плаћање реализованог уговора који се 

односи на набавку новог возила за прикупљање података о површинским карактеристикама путева 

у оквиру путне мреже. Због старости старог возила набављено је ново возило и комплетна опрема 

за снимање путне мреже се уграђује у њега. 

Ново возило је марке TOYOTA модел HILLUX произведено 2021. године. Циљ овог пројектног 

задатка је наставак рада снимања путне мреже државних путева РС са постојећом опремом  - 

DYNATEST. 

Приликом набавке возила и опреме за снимање површинских карактеристика пута 2004. године, 

возило је одржавано док опрема -DYNATEST- није уопште одржавана. Сходно томе потребно је 

увести редовно одржавање опреме да би била функционална после 17 година коришћења. 

4.1.2 Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 4 

Ова позиција је наставак претходно реализованих активности у 2019., 2020. и 2021. години.  

Средства су  неопходна ради обезбеђења геореференцираних података са државних путева и у 

функцији ажурирања базе података о путевима. Током снимања примарних саобраћајних чворова 

и деоница нису снимљени додатни чворови и деонице. Они  су  важни за дефинисање кракова у 

зони денивелисане раскрснице, у зони раскрснице у нивоу, где се воде посебне саобраћајне траке 

за маневрисање возила у зони раздвајања коловозних трака по смеровима када треба извршити 

раздвајање по смеровима. Зато је важно снимити додатне деонице и чворове на аутопутевима у 

зонама петљи као и позиционирање мостова на њима. 

Процена вредности ове јавне набавке је изведена на основу доступних података о трошковима из 

претходних година и буџетског оквира. 

 

4.2.1. Аутоматске обраде података са бројача за 2020. и 2021. годину и израда публикације за 

2019. и 2020.и 2021. годину  

Обављање и публиковање резултата бројања саобраћаја се спроводи у складу са Законом о 

путевима. Анализа и утврђивање саобраћајних токова за коју је основ бројање саобраћаја, од 
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виталног је значаја за друштвени и привредни развој државе. Подаци добијени бројањем 

саобраћаја представљају не само статистички одраз већ су најзначајнији улазни података свих 

активности које се реализују кроз планирање, пројектовање, експлоатацију, одржавање и 

управљање развојем путне мреже. На основу прикупљених изворних података са аутоматских 

бројача саобраћаја и станица наплате путарине потребно је обрадити и систематизовати податке 

ради презентовања података о бројању саобраћаја. Методолошке основе обраде података о 

саобраћајним токовима и садржај података које је потребно презентовати су дефинисане у Новој 

методологији бројања саобраћаја на државним путевима Републике Србије која је израђена од 

стране Саобраћајног факултета у Београду. Поред обављања бројања саобраћаја на државним 

путевима и презентовање резултата израдом Публикација о бројању саобраћаја неопходно је 

ажурно одговорити на захтеве многобројних корисника. Интерни корисници су надлежни сектори 

ЈППС, екстерни корисници су надлежна министарства и друге државне институције, факултети, 

институти и предузећа. Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за 

реализацију следећих јавних набавки: аутоматске обраде података са бројача за 2020. годину 

(реализован Уговор); аутоматске обраде података са бројача за 2021. годину; израде публикације о 

бројању саобраћаја 2019.годину (реализована Наруџбеница); израде публикације о бројању 

саобраћаја за 2020. годину (реализована Наруџбеница) и израде публикације о бројању саобраћаја 

за 2021. годину (предвиђена минимална средства неопходна за покретање јавне набавке, као би се 

са процесом отпочело благовремено и тиме публикација била доступна корисницима почетком 

2023. године).   

4.2.2. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2022. годину  

Средства предвиђена овом позицијом су минимална средства неопходна за покретање јавне 

набавке, као би се са процесом отпочело благовремено и тиме обрађени подаци били доступни 

корисницима средином 2023. године. 

4.2.3.Прикупљање података о саобраћајним токовима на мрежи државних путева 

Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за реализацију следећих јавних 

набавки: Прикупљање података системом повременог аутоматског бројања саобраћаја за 2021. 

годину (реализација активног Уговора), Преузимање података са уређаја за прикупљање података 

о саобраћајним токовима (покретање јавне набавке) и покретање јавне набавке Прикупљање 

података системом повременог аутоматског бројања саобраћаја за 2023. годину. Тренутна и циљна 

покривеност и расподела позиције бројача на државној мрежи путева утврђене су Новом 

методологијом бројања саобраћаја израђеном од стране Саобраћајног факултета Универзитета у 

Београду. Како постојећи проценат покривености не задовољава циљну покривеност бројача 

методолошки је предвиђено повремено аутоматско бројање саобраћаја у трајању од 7 дана на 

локацијама на којима још увек нису инсталирани бројачи саобраћаја. Такође, ради постепеног 

остваривања циљне покривености а самим тим и повећања процента тачности података о 

величини саобраћајног тока потребно је вршити преузимање података са што већег броја локација, 

на којима се налази део инфраструктуре за прикупљање података о саобраћају, а на којима се не 

врши континуално бројање саобраћаја и повремено аутоматско бројање саобраћаја, а нису ни 

покривене станицама наплате путарине. 

4.2.4. Израде апликације за праћење рада бројача и обраду података 

У складу са Законом о путевима спроводе се активности прикупљања података о протоку  

саобраћаја, обрада и публиковање резултата о променама саобраћајних токова током године на 

мрежи државних путева применом Методологије бројања саобраћаја коју је израдио Саобраћајни 

факултет Универзитет у Београду. Израдом предметне апликације неће бити трошкова за обрада 

података о бројању саобраћаја која је на годишњем нивоу износила 3,5 милиона динара. 

Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена су за реализацију следећих јавних 

набавки: Консултантске услуге за израду апликације аутоматске обраде података и за покретање 

јавне набавке Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података. 

4.2.5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја 

Предвиђена средства су намењена за реализацију јавне набавке - Набавка уређаја за континуално 

бројање саобраћаја која предвиђа уградњу 10 нових аутоматских бројача саобраћаја у складу са 

методологијом и потребама за даље побољшање покривености путне мреже (аутопутских 
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деоница) – реализован Уговор.  Такође су средства предвиђена и за покретање јавне набавке 

уређаја за континуално бројање саобраћаја која ће се реализовати у 2023. години.  

4.2.6. Методолошке поставке развоја модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на 

државним путевима РС  

Генералне анализе достигнутих саобраћајних токова на нивоу целе мреже, пре свега о обиму и 

временским неравномерностима, представљају основу за дефинисање стратешких опредељења 

при разматрању проблема новоградње, реконструкције и рехабилитације путне мреже. Анализа 

трендова неопходна је за прецизније прогнозе саобраћајних токова у будућности, односно 

прецизнију израду стратешких пројеката путне инфраструктуре. Планирана средства у оквиру 

наведене позиције намењена су за реализацију јавне набавке Методолошке поставке развоја 

модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије 

чијом реализацијом би се дефинисали и описали различити методолошки приступи за израду 

модела којом би се радила пројекција односно прогноза будућих саобраћајних токова 

4.2.7. Одржавање система бројања саобраћаја  

Позиција се односи на одржавање програма Win QLTC и QLTC net, базе података о бројању 

саобраћаја и свих сервиса којима је омогућена комуникација између физичких уређаја и сервера.  

4.2.8. Мерења осовинског оптерећења у покрету (B-WIM)  

Основни циљ управљања државним путевима је спречавање пропадања путева, очување вредности 

мреже путева и њено побољшање, одржавање путева, улагања у изградњу, рехабилитацију, 

реконструкцију, као и израду студија и пројеката. Теретна возила која су у преоптерећењу могу 

изазвати велика оштећења коловозне конструкције, на путевима и мостовима, и убрзати њено 

пропадање односно смањити животни циклус пута. Подаци о осовинском оптерећењу теретних 

возила се прикупљају и као улазни податак при пројектовању и одржавању коловозних 

конструкција, за стандардизацију пројектовања мостова, праћење саобраћаја и прикупљања 

статистике о теретном саобраћају на путевима. Планирана средства у оквиру наведене позиције 

намењена су за покретање јавне набавке Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) 

имајући у виду да је у оквиру Уговора „Набавка система мерења оптерећења у покрету на мосту 

(B-WIM) Опрема, услуге мерења, софтвер, и обука“ (ИД Уговора: RRSP/G2-BWIM/2020-03) 

извршена набавка SIWIM система (хардвер уз одговарајући софтвер) којим би се вршило мерење и 

прикупљање података кроз наведену јавну набавку. Набавка се спроводи у циљу обезбеђења и 

анализе података о постојећем осовинском оптерећењу теретних возила на путној мрежи 

Републике Србије. 

Овом позицијом су предвиђена средства за покретање следећих јавних набавки: Набавка 2 система 

за мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) са инсталацијом на локацијама; Покретање 

ЈН Мерење осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) на 20 локација; Плаћање продужења 

лиценци за 2022. годину; Покретање и реализације ЈН лиценци за 2023. годину и Покретање ЈН 

Обрада података са система за мерење осовинског оптерећења (B-WIM) за 2020. годину. 

4.3. Унапређење апликација за ССиО и пружне прелазе (обезбеђење нових функционалности, 

реинжењеринг - модификација)  

У циљу испуњења законом прописане обавезе за вођење евиденције о путу и саобраћајно-

техничким подацима (члан 15. Закона о путевима, Сл. Гласник РС број 41/2018 и 95/2018 – други 

закон) израђене су методологије за формирање геопросторних база података о саобраћајној 

сигнализацији и опреми (ССиО) и пружним прелазима (ПП) на државним путевима. За потребе 

тестирања примене методологије израђен је апликативни софтвер за рад са подацима на пилот 

територији (формиране се базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми на 100 км 

државних путева и пружним прелазима за 40 пружних прелаза). Апликативни софтвер подржава 

рад у геопросторном окружењу, применом савремених технологија и омогућава кориснику 

преглед свих доступних података из базе података (сферне фотографије, 3д облак тачака, мапе, 

податке о ССиО иПП), израду генеричких и интерактивних извештаја као и примену стандардних 

ГИС функционалности: различите просторне анализе, мерења, итд. Како би рад са подацима био 

омогућен и ван територије обухваћене пилот пројектом потребно је: 

1. У првој фази извршити модификације апликативног софтвера да би се омогућио унос 

података о ССиО на свим државним путевима (само позиција и шифра знака). Предвиђена 
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је ЈН - Модификација апликативног софтвера за рад са подацима из геопросторних база 

података о саобраћајној сигнализацији и опреми и пружним прелазима  у циљу 

побољшања перформанси . 

2. У другој фази обезбедити апликативни софтвер са свим неопходним функционалностима 

(унапређење пилот пројекта) који би омогућио унос, преглед и коришћење података 

(комплетни подаци укључујући сферне фотографије, 3 д облак тачака, фотографије, итд).  

Предвиђена је ЈН - Обезбеђење апликативног софтвера за рад са подацима из 

геопросторне базе података о ССиО и ПП - надоградња пилот пројекта и обезбеђење 

нових функционалности  

За несметано функционисање постојећег апликативног софтвера (одржавање, подршка у раду, 

могућност надоградње новим верзијама софтвера) предвиђена је ЈН  - Одржавање апликативног 

софтвера за рад са подацима из геопросторних база података о саобраћајној сигнализацији и 

опреми и пружним прелазима за 2022. годину  (за период од годину дана од почетка гарантног 

периода интегрисаног апликативног софтвера ССиО и ПП у 2022. години) 

Поред наведеног за потребе а у циљу испуњења законом прописане обавезе за вођење евиденције 

о путу и саобраћајно-техничким подацима (члан 15. Закона о путевима, Сл. Гласник РС број 

41/2018 и 95/2018 – други закон) предвиђена је ЈН - Ажурирање база података. Предвиђено је да 

овом набавком буде настављен поступак прикупљања података (ПП и ССиО у зони ПП) на 

преосталих 165 ПП на државним путевима у Републици Србији (у оквиру пилот пројекта у 2020. 

години прикупљени су подаци на 42 ПП). Подаци који се прикупљају дефинисани су 

успостављеном структуром база података о ПП и ССиО и омогућавају кориснику преглед и 

различите анализе неопходне за успостављање безбедног одвијања саобраћаја на државним 

путевима.  

Такође за потребе интеграције са свим базама података у оквиру Одељења базе података 

предвиђена је ЈН - Интеграција базе података ССиО и ПП са другим базама  

4.4.1. База података о мостовима   

У оквиру ове позиције предвиђене су следеће активности:  

„Систематски преглед мостова и унос у базу података“ - „Правилник о начину означавања и 

евиденцији јавних путева“ дефинише обавезу Управљача пута да константно врши систематске 

прегледе и праћење стања свих путних објеката. У том циљу је неопходно стално ажурирање 

података у бази. 

Систематски преглед мостова врше стручне екипе лиценцираних фирми у складу са новом 

методологијом за преглед и вредновање стања мостова. Прикупљени подаци о мостовима се путем 

записника сада уносе у нову Базу података о мостовима која је у употреби од 2019. године. Поред 

мостова за које имамо податке у бази тренутно је на државним путевима 985 нових мостова као и 

541 реконструисаних мостова који нису прегледани и чији нови подаци нису унети у базу. 

Управљач пута је у обавези да сви подаци о мостовима буду што више ажурни и тачни. На 

државним путевима је тренутно евидентирано 3.440 мостова. Избор мостова биће у сарадњи са 

Сектором за одржавање. Уколико буду прегледани само велики мостови процењени број је 50-70 

мостова а уколико буду мали мостови процена је до 200 мостова. 

„Унос нових и ажурираних инвентарских података у нову Базу података о мостовима, за мостове 

на путевима IБ реда“ - Ово су веома важни подаци па је неопходно да се сви нови прикупљени 

подаци путем интелигентног уноса у записнике унесу у базу података како за постојеће мостове 

тако и за нове ID бројеве. Очекивани број мостова је око 1.000. Ово је битно јер нова база има 

посебан рејтинг са аспекта безбедности па ће после уноса нових података сви мостови у бази на 

путевима IБ реда имати ажуран рејтинг безбедности саобраћаја. 

„Пренос података из техничке документације извршеног систематског прегледа у нову базу 

података“ - За потребе Сектора за одржавање извршени су прегледи 7 великих путних мостова, у 

циљу утврђивања функционалних стања, исправности појединих елемената и откривања 

евентуалних оштећења на конструкцијама. Сви ови доступни подаци се сада не налазе у Бази 

података о мостовима. Изузетно је корисно ове расположиве податке, графичку и фото 

документацију из систематских прегледа прилагодити уносу у записнике да би се они 
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импортовали у базу података. Тако ће се сви ови подаци сачувати а база ће бити комплетнија и 

ажурнија. Посебно је значајан „Панчевачки мост“ који никада није прегледан за потребе Базе 

података о мостовима. У првој половини текуће године ова услуга је успешно реализована. 

4.4.2. Базе података о тунелима 

У оквиру ове позиције предвиђена је израда нове методологије за преглед и вредновање стања 

тунела и израда нових апликација за управљање Базом података о тунелима. Током времена су се 

показали извесни недостаци и нелогичности у резултатима вредновања стања тунела на основу 

података унетих путем записника. Јавила се потреба да се недостаци отклоне да се не би добијали 

погрешни извештаји из базе. Као што је већ 2019. године урађено за Базу података о мостовима 

тако је сада неопходно осавременити и Базу података о тунелима. У том циљу је потребно прво 

унапредити постојећу методологију која је још из 1999. године тако да буде у складу са данашњом 

праксом у свету и новим доступним сазнањима. У оквиру овог посла је потребно израдити и нове 

апликације за управљање базом које ће омогућити приступ свим овлашћеним корисницима преко 

водећих интернет прегледача са различитих платформи. У оквиру верификације нове базе биће 

урађен и систематски преглед 5 карактеристичних тунела. 

4.4.3. Базе података о потпорним конструкцијама  

У оквиру ове позиције предвиђено је пописивање потпорних конструкција и унос у базу података. 

Нова База података о потпорним конструкцијама оформљена је 2020. године.  Да би база постала 

оперативна први корак је пописивање и унос основних података о свим потпорним 

конструкцијама на државним путевима. Унос ових података у бази обавиће се путем записника 

односно попуњавањем инвентарских листова. У другој фази ће специјализовани тимови извршити 

систематски преглед потпорних конструкција и попунити записнике о стању ових конструкција. 

Обавезу праћења стања ових конструкција и у складу са тиме и формирање базе података налаже 

„Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева“ који дефинише ове активности. 

Планирана средства предвиђена су за плаћање по активном уговору као и за реализацију јавне 

набавке по ПЈН 2022. која представља наставак ових активности. 

4.5.1. Одржавања ГИС портала и апликације мобилног мапирања  

У циљу испуњења законом прописане обавезе (Члан 15 Закона о путевима Управљач јавног пута 

дужан је да води евиденцију о јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима) израђен је веб 

апликативни софтвер – централни ГИС портал ЈП „Путеви Србије“ и пратећа мобилна апликација 

који служе за прикупљање, приказ и управљање подацима из централне геопросторне базе 

података о елементима пута и стању на путној мрежи. Потребно је вршити перманентно 

одржавање више апликативних сегмената који су развијени у оквиру централног ГИС портала: 

ГИС портал ЈП „Путеви Србије“, мобилна апликација за теренски рад, Стање на државним 

путевима и ПМИС. Набавка у оквиру ове позиције се спроводи због годишњег одржавања 

поменутог апликативног софтвера чиме се остварује сигурност система за дистрибуцију и 

прикупљање података и омогућава се даљи развој пословних процеса. Позиција подразумева 

улагање по активном уговору као и покретање и реализацију јавне набавке која је предвиђена 

Планом јавних набавки за 2022. годину. 

4.5.2 Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета (десктоп и серверски ниво) 

ЈП „Путеви Србије“ користе ГИС софтверска решења серверског и десктоп нивоа компаније ESRI 

у свакодневним радним активностима за потребе администрирања и ажурирања геопросторних 

база података о мрежи државних путева и свим припадајућим елементима пута. Коришћењем 

ESRI софтверског алата пружа се подршка многим радним процесима у предузећу и одговара на 

захтеве корисника. Планиран средства предвиђена сду за реализацију јавне набавке која је 

предвиђена по ПЈН 2022. 

4.5.3. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељења БП  

Како би се хардверским и софтверским ресурсима управљало ефикасно и оптимално препозната је 

потреба за спровођењем стручних специјалистичких обука из домена администрирања серверских 

оперативних система, виртуализационих платформи и серверске ГИС платформе. Обзиром да се 

софтверски и хардверски капацитети повећавају неопходно је обезбедити стабилност и правилно 

управљање инфраструктуром за потребе пружања подршке различитим радним процесима унутар 
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предузећа. Планирана средства предвиђена су за плаћање реализоване наруџбенице „Обука 

администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера - фаза I „ као и за покретање јавне 

набавке која се односи на други блок обуке а која је превиђена по ПЈН 2022. 

4.5.4. Хардверске опреме, софтверске лиценце, услуге Cloud Computing  сервиса  за потребе 

Одељења базе података БП  

У оквиру ове позиције предвиђена су средства за реализацију 5 јавних набавки: 

 Набавка ГПС уређаја високе прецизности за лоцирање и прикупљање података о 

путној инфраструктури  

 Одржавање софтверске апликације „Global Mapper“  

 Софтвер, хардвер, хардверска и остала опрема за потребе одељења база података  

 Набавка AutoCAD софтверских лиценци 

 Услуге Cloud Computing  сервиса  

Јавна набавка ГПС уређаја високе тачности се спроводи за потребе прикупљања и ажурирања 

података о путној мрежи и путној инфраструктури, а услед све већег обима радова на терену, 

посебно за потребе одређивања позиције телекомуникационе опреме.  

Поред тога, предвиђена су средства за годишње одржавање софтверског пакета „Global Mapper“ 

који се користи у свакодневним радним активностима у оквиру Одељења базе података, а служи за 

рад и конверзију различитих формата геопросторних података. С обзиром на то да се просторни 

подаци прикупљају и достављају у различитим форматима, „Global Mapper“ омогућава ефикасно 

прилагођавање изворних формата и екстензија у формате који су потребни корисницима за даљу 

употребу. 

Овом позицијом су предвиђена и средства за покретање јавне набавке за набавку додатне 

хардверске и софтверске опреме, а под овим се подразумева набавка ГПС антене која ће моћи да 

се користи на сваком мобилном уређају за потребе прикупљања и ажурирања података на терену. 

Планирана је и набавка „Autodesk AutoCAD“ лиценци за више корисника, обзиром на повећање 

обима пројектне документације која се у ЈППС доставља у овим форматима. Ове лиценце су 

неопходне како би могла да се изврши квалитативна контрола пројектне документације, како би 

могле да се праве нове подлоге у CAD формату, као и да би се подаци из пројеката импортовали у 

специјализоване геопросторне базе података. 

Ребалансом Програма пословања предвиђена су средства за покретање и реализацију нове јавне 

набавке која се односи на услуге Cloud Computing  сервиса због препознате потребе у циљу 

побољшања заштите и безбедности података генерисаних у оквиру радних процеса Сектора као и 

подизања њихове сигурности на виши ниво. 

4.5.5 Консултантске ИТ услуге серверског окружења и база података (серверски оперативни 

системи, виртуелизација, мрежа, геопросторне и релационе базе података) 

Овом позицијом je предвиђена адекватна подршка од стране сертификованих Софтвер 

инжењера/архитекте и ГИС специјалиста/консултанта како би се остварила сигурност и 

функционалност целокупног продукционог система ОБП-а и омогућило посредовање и 

комуникација са напредном техничком подршком вендора уколико то ситуација захтева. Такође, 

услед убрзаног развоја геопросторних и алфанумеричких база података, неопходно је одредити 

најоптималније решење за спровођење комплексног задатка интеграције система који су развијени 

на различитим платформама. Ова активност препозната је као кључна и у оквиру реформе путног 

сектора, а поред интегрисања постојећих база података, дефинисаће се јасни захтеви за будуће 

пројекте како би се одржао интегритет целокупног система. Средства су планирана и за 

одржавање софтвера за управљање базом података о мостовима, као и базом података о 

потпорним конструкцијама. 
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4.5.6 Унапређење ГИС Портала, геопросторних и релационих база података новим 

функционалностима  

Планирана средства предвиђена су за покретање набавки за обезбеђење унапређења и развој ГИС 

апликативних софтверских решења за пружање подршке комплексним радним процесима у 

оквиру предузећа – апликација за вангабаритни превоз и апликација за аутоматизацију радних 

процеса у оквиру Сектора за одржавање државних путева I и II реда. Предвиђена је и реализација 

уговора која се односи на прву фазу успостављања линеарног референтног система за потребе 

перманентног праћења промена и управљања мрежом државних путева са припадајућом 

инфраструктуром. Ове активности су предвиђене на основу детаљне анализе корисничких 

потреба, као и у складу са захтевима који су предвиђени реформом путног сектора.  

Планирана улагања за одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко информационе 

системе у саобраћају у 2022. години су већа за 65,16% (5,80 милиона динара)  у односу на 2021. 

годину. Ребалансом програма пословања планирана средства смањена су за 44,90% (6,60, мил.) 

Планирани послови у 2022. години односе се на трошкове за објекте у надлежности СУИСС.  

Образложење позиција у Програму пословања које се односе на рад Одељења одржавања УИС на 

пословима одржавања објеката и опреме сектора је следеће: 

5.1.1. Физичко обезбеђење објекта Газела  

Планирана позиција подразумева текуће физичко-техничко обезбеђење пословног објекта 

„Газела“ по актуелном уговору. 

5.1.2. Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног центра објекат "Газела"  

Планирана средства предвиђена су за набавку која се односи на текуће одржавање хигијене 

надзорно-контролног центра-објекат Газела. 

5.1.3. ХИТНЕ интервенције одржавања ОВ и КС надзорно контролног објекта Газела 

Позиција подразумева хитне интервенције на одржавању водоводних и канализационих цеви на 

надзорно контролном објекту Газела. 

5.2.1. Локални – оперативни центар 

1. Набавка контејнера за магацински простор - Позиција подразумева набавку контејнера 

који ће се користити као магацински простор у непосредној близини ПО „Газела“ за 

потребе смештаја новонабављене ИТС опреме, опреме привремено демонтиране са 

тунелских и осталих путних локација и резервних делова. 

2. Услуга одржавања опреме и објекта - оперативни надзорни центар – Ова позиција 

подразумева следеће јавне набавке: Услуга одржавања надзорно-оперативног центра 

СУИСС – односи се на услуге неопходне за репарацију надзорно-контролног објекта 

„Газела“ који је у употреби од 2013. године, санацију подне и кровне конструкције, зидова, 

електро и хидроинсталација, као и набавку Услуга репарације два ДЕА демонтирана са 

тунела Липак и Железник – која се односи на потребу да се два коришћена ДЕА са тунела 

Липак и Железник, демонтирана приликом пуштања у саобраћај нових (левих) цеви 

поменутих тунела крајем априла 2021. године, репарирају и на тај начин припреме за даљу 

експлоатацију на другим локацијама где за то постоји потреба. 

Планирана улагања у модернизацију и проширење система за аутоматску обраду података 

(АОП) везаних за наплату путарине, у 2022. години су предвиђена у укупном износу од 51,12 

милиона динара у односу на улагања у 2021. години. Ребалансом Програма пословања планирана 

средства смањена су за 80,28% (41,04 мил). Планирана средства предвиђена су за потребе 

надоградње  и одржавања IT опреме, HW и SW УИС у АОП-у, као и проширење опреме УИС у 

Одељењу АОП-а и адекватна интеграција са централизованом платформом у наплати путарине.  

6.1.1. Израда техничко пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, 

проширења и опремања СС у УИС АОП-а  

Неопходна је реконструкција, проширење и опремање Сервер сале (СС) у Одељењу АОП-а, 

безбедносном, комуникационом и функционално-техничком физичком ИТ инфраструктуром, која 

ће обезбедити већи капацитет, ефикасан и поуздан рад ИТ опреме, као и безбедност опреме и 
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података. У складу са унапређењем ИТ инфраструктуре СС неопходна је замена застареле 

комуникационе мреже у Одељењу АОП-а, са новом комуникационом мрежом минималне брзине 

од 10 Gb (данашњи стандард), што ће омогућити несметан, брз и безбедан проток великог броја 

података и информација, њихово складиштење и чување за потребе клијената за ЕНП-наплату, 

односно ВЕБ-портал. Такође, потребно је непоуздану и стару електро-инфраструктуру, заменити 

новом. За наведене радове потребно је обезбедити потребну пројектну документацију, која ће бити 

у складу са захтевима набавке и актуелним ИТ стандардима. Потребно је обезбедити 

компатибилност са Централном информационом платформом у наплати путарине. Стара 

неадекватна СС добиће нову намену за архивирање велике количине документације 

(регистратори; кутије са магнетним картицама и сл.). Процењене вредности су утврђење на основу 

анализа цена на тржишту, као и увидом и контактима (посетама) других Јавних предузећа (ЕПС, 

Банке, Сектора за наплату путарине), које су своје СС и ДЦ уредиле по највишим стандардима. 

Планирана су средства за покретање јавне набавке  

6.2.1. Одржавање потребног софтвера и хардвер у АОП-у 

Неопходно је обнављати и одржавати адекватну ИТ-опрему (рачунаре, штампаче, хардверске 

компоненте и др.), која ће ефикасно обезбедити потребне стандарде у раду Одељења. Такође, 

обезбедити потребне оригиналне лиценце помоћних софтверских алата за несметан и сигуран рад 

у АОП-у. 

6.3.1. Уређење, адаптације и обезбеђење радног простора АОП- а  

Планирана средства предвиђена су за набавку која се односи на замену спољне и унутрашње 

столарије, замена подова, кречење зидова, обезбеђење потребног простора за одлагање велике 

количине документације и онемогућење неовлашћеног приступа просторијама, скупој опреми и 

важним службеним подацима и документима. Потребно је инсталирати аутоматско закључавање и 

евидентирање доласка, изласка и одласка са посла,  што ће омогућити радну целину Одељења. 

Процењене вредности су утврђене на основу анализа цена на тржишту, као и увидом у актуелне 

цене различитих понуђача преко интернета. 

Планирана улагања у Информативни центар за 2022. годину износе 5,73. Ребалансом Програма 

пословања планирана средства су смањена за 31,06 % (1,78 мил.) Образложење позиција у 

Програму пословања које се односе на рад Информативног центра је следеће: 

7.1. Одржавање web система за контролу и управљање слања e-mail-ова  

Предвиђена средства овом позицијом односе се на плаћање постојећег уговора, а остатак износа 

позиције на одржавање већ инсталираног система који се користи у одељењу и његово евентуално 

унапређење. Систем убрзава и олакшава спровођење свакодневних пословних процеса запослених 

у Информативном центру. 

7.2. Консултанске услуге и реализација аутоматизације процеса Одељења 

Средства предвиђена овом позицијом су укунута. 

7.3. Обука MS OFFICE (Excel i Powerpoint) 

Предвиђена средства овом позицијом се односе на обуку која је потребна због израде и вођења 

пословних евиденција одељења, као и израде материјала за унос на званичне налоге ЈППС на 

друштвеним мрежама. Позиција је неопходна због унапређења процеса рада услед повећаног 

обима послова у надлежности одељења. Знања стечена наведеном обуком би умногоме убрзала и 

олакшала рад запослених. 

7.4. Обука запослених дигитална фотографија и обрада фотографије 

Позиција се односи на плаћање реализоване наруџбенице. 

7.5. Обуке запослених у ЈППС  

Позиција се односи на плаћање реализоване наруџбенице. 

7.6. Обука – пословна електронска комуникација 

Предвиђена средства овом позицијом се односе на обуку која је потребна за унапређење 

пословних вештина запослених и стицање нових. Обука се састоји из два дела: пословна 
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електронска комуникација (пословни бонтон, правила пословне кореспонденције, израда форми 

одговора, препознавање ризика електронске комуникације и управљање њима) и напредни ниво 

коришћења и рада у Мicrosoft Outlook-у. Позиција је неопходна због унапређења пословне 

комуникације. 

7.7. Надоградња постојећих канала информисања  

Позиција се односи на плаћање наруџбенице чија је реализација у току. 

7.8. Унапређење садржаја на друштвеним мрежама  

Средства планирана на овој позицији су укинута. 

7.9. Опрема за одељење 

Предвиђена средства овом позицијом се односе на набавку добара неопходних одељењу за 

квалитетније спровођење пословних процеса, као и увођење нових (камере, телепромптер, 

интерактивна табла). Позиција је неопходна због подизања нивоа услуга са циљем боље 

интеракције са корисницима. 

7.10. Консултантске услуге за управљање друштвеним мрежама 

Средства планирана на овој позицији су укинута.  

7.11. Бесплатан број телефона за кориснике 

Предвиђена средства овом позицијом се односе на плаћање по постојећем двогодишњем уговору. 

Позиција је неопходна због настављања пружања услуге корисницима путем позива бесплатног 

броја. 

Планирана улагања у 2022. години која се односе на рад Одељења квалитета износе 10,80 

милиона динара. Ребалансом Програма пословања планирана средства смањена су за 50% (5,40 

мил.). Образложење позиција у Програму пословања које се односи на рад Одељења квалитета је 

следеће: 

8.1. Трошкови ангажовања акредитоване лабораторије за коловозе – испитивање асфалтних 

мешавина  

Асфалтни коловози су тренутно преовлађујући у изградњи друмских саобраћајница. У складу са 

тим, асфалтни слојеви коловозних конструкција, као најскупљи и најосетљивији део друмских 

саобраћајница, захтевају изузетну пажњу у свим фазама пројектовања, изградње, одржавања, 

санације и рехабилитације. На основу тога, планирана је предметна јавна набавка која се односи на 

услуге акредитованих лабораторија у циљу спровођења експертских испитивања компонената за 

справљање асфалтних мешавина и квалитета уграђивања асфалта, нарочито на капиталним 

инфраструктурним пројектима, чија се реализација у Републици Србији вишеструко повећала и 

има тренд даљег повећања. 

У смислу реализације циљева који се односе на лабораторијска и теренска испитивања асфалта, 

планирана средства за те намене и ова позиција су везани углавном за Грађевински Факултет 

Универзитета у Београду у оквиру важећег Споразума о пословно-техничкој сарадњи, с обзиром 

на то да је донирана лабораторијска опрема из Европске Уније ЈП „Путеви Србије“ и предата 

Лабораторији за коловозне конструкције. У општем смислу, испитивања могу да обухватају 

стандардна испитивања асфалтних мешавина (испитивање по методи Marshall-а, одређивање 

садржаја битумена, одређивање садржаја шупљина, одређивање стабилности и течења мешавина, 

одређивање гранулометријског састава мешавина, као и одређивање запреминске масе и привидне 

запреминске масе асфалтних мешавина), затим симулационе тестове (нпр. одређивање отпорности 

на колотраге опитним точком), испитивање фундаменталних механичких карактеристика 

асфалтних мешавина (отпорност на трајну деформацију, отпорност на замор, одређивање 

динамичког модула, одређивање модула крутости, итд.). 

Ова позиција, поред планираних  годишњих провера, активира се и на захтев Сектора за 

инвестиције ЈППС, Сектора за заштиту и одржавање државних путева именованих надзорних 

органа и осталих учесника ангажованих на реализацији капиталних инфраструктурних пројеката. 

У случају када није могуће трошкове допунских испитивања исказати кроз трошкове пројеката,  

ЈП „Путеви  Србије“ сносе само трошкове потрошних материјала, трошкове одласка на терен и 

узорковања материјала, сервисирање и баждарење опреме, по већ утврђеном ценовнику. 
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Досадашње искуство је показало да је постојање једне овакве експертске контроле од стране 

акредитованих лабораторија у великој мери побољшало квалитет и озбиљност контроле квалитета 

свих текућих и контролних лабораторија, извођача и надзора. С тим у вези, у протеклих 15 година 

показало се од изузетног значаја ангажовање акредитоване лабораторије јер се у свим спорним 

случајевима питања квалитета асфалтних слојева показало да су експертизе лабораторије за 

коловозне конструкције Грађевинског факултета биле неоспорне у споровима са извођачима 

радова. 

8.2. Набавка и сервисирање лабораторијске опреме за испитивање компоненти за справљање 

асфалтних мешавина и испитивање асфалтних мешавина у сарадњи са Грађевинским 

факултетом  

Средства планирана по овој позицији односе се на реализацију Уговора о пословно – техничкој 

сарадњи са Грађевинским факултетом, Универзитета у Београду 454-692, који је закључен 

22.07.2010. године. Ова услуга се спроводи сваке године и везана је за Грађевински факултет 

Универзитета у Београду у оквиру горе наведеног Уговора о пословно-техничкој сарадњи. Пошто 

поједини инструменти и опрема веома брзо застаревају у технолошком смислу, нужно је пратити 

нова достигнућа из ове области и обнављати предметну опрему, што је од изузетног значаја, а 

нарочито због значаја за едукацију студената Грађевинског факултета и запослених и ангажованих 

надзорних инжењера у оквиру  ЈП „Путеви Србије“. 

У складу са горе наведеним, ради се о перманентној потреби за обнављањем и унапређењем 

испитне опреме како би се методе испитивања реализовале и спроводиле на што квалитетнији 

начин, с обзиром на то да исправност и поузданост испитне опреме директно утиче на валидност и 

поузданост добијених резултата мерења/испитивања. Неки од најпознатијих 

уређаја/система/опреме који се користе у ове сврхе су: „Marshall-ов набијач“ – уређај за збијање 

цилиндричних узорака асфалтних мешавина по методи Marshall-а, „Marshall-ова преса“ – уређај за 

испитивање стабилности и течења цилиндричних узорака асфалтних мешавина по методи 

Marshall-а, „Аутоматски екстрактор“ – уређај за аутоматску екстракцију везива и просејавање 

минералног материјала, „Gyratory Compactor“ – уређај за збијање цилиндричних узорака 

асфалтних мешавина, UTM 25 – универзални уређај за испитивање цилиндричних узорака 

асфалтних мешавина (модула крутости, отпорности на трајну деформацију), „Wheel Tracking 

Device“ – уређај за испитивање отпорности асфалтних мешавина на трајну деформацију – тзв. 

колотраге и слично. 

Као што је и наглашено, због убрзаног унапређења технологије уопште, набавка и обнављање 

инструмената и лабораторијске опреме која временом застарева или се амортизује неопходна је за 

рад лабораторије ради добијања тачних, валидних и поузданих резултата испитивања/мерења са 

високом употребном вредношћу, као и квалитетну и поуздану обраду и анализу добијених 

података. 

8.3.Организација за потребе едукација студената грађевинског факултета и усавршавања 

надзорних инжењера Путева Србије  

Организација за потребе едукација студената Грађевинског факултета и усавршавања надзорних 

инжењера ЈП „Путева Србије“ се показала као корисна јер смо у фази измене и прилагођавања 

стандарда, стандардима Европске Уније, те је благовремено упознавање надзорних инжењера и 

пројектаната веома битно. Лабораторијска опрема која је предата Лабораторији за коловозне 

конструкције је такође и наставно- научна база, програма основних и специјалистичких и 

докторских студија на Грађевинском факултету. 

8.4. Провере квалитета изведених радова у гарантном року  и после истека гарантног рока  

Провера квалитета изведених радова у гарантном року се спроводи у случају да се после 

укључења изграђених или рехабилитованих деоница државних путева у саобраћај укажу 

недостаци, испитивање је документована основа за подношење захтева извођачу да приступи 

отклањања  недостатака у свом трошку у гарантном року. У случају да се укажу оштећења или 

недостаци после истека гарантног рока Одељење квалитета самоиницијативно или на захтев 

Сектора за инвестиције, Сектора за заштиту и одржавање или по информацијама саобраћајне 

полиције и корисника путева, врши  преглед анализу узорковање и лабораторијско испитивање 

узорака са места оштећења или недостатка. 
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Резултати које Одељење квалитета су у досадашњој пракси представљали  валидан аргумент у 

случајевима решавања спорова са извођачима или у покренутим парницама на суду. 

8.5. Спровођење међулабораторијских испитивања ради утврђивања поузданости метода 

испитивања и провере резултата испитивања  

Спровођење међулабораторијских испитивања се редовно практикују у координацији са другим 

акредитованим лабораторијама тако да се  врши упоредно испитивање узорака са исте локације и 

у оквиру тог испитивања се утврђују евентуалне систематске грешке у резултатима испитивања. 

На основу тих резултата се врши баждарење или се замењује опрема за коју се покаже да је 

непоуздана. 

8.6. Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза на 

деловима државне путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих Извођача  

Кроз анализу узрока појаве брзих промена површинских слојева коловозних конструкција, међу 

које може да се уброје екстремно високе температуре, неодговарајуће пројектована асфалтна 

мешавина тако у случају вишка битумена долази до испливавања битумена на површину коловоза 

и смањења трења између пнеуматика и асфалтног застора. У тим случајевима се пре свега 

проверава  равност коловоза  помоћу опреме за проверу равности  нарочито колотрага, помоћу 

опреме на специјалном возилу ЈП „Путева Србије“. То је разлог да се ангажују други институти 

или организације које располажу сличном опремом  да врше паралелно снимање попречних 

профила коловоза и на тај начин се  проверавају и резултати и опрема. 

Планирана улагања за Одељење за интегрисане менаџмент системе и система за подршку 

пословања предузећа у 2022. години износе 17,81 милиона динара, а у односу на планирана 

улагања у 2021. години већа су за 2,65% (0,46 милиона динара). Ребалансом Програма пословања 

планирана средства смањена су за 42% (7,48 мил.). Послови сектора везано за наведена одељења 

односе се на унапређење пословних процеса у складу са применом ИМС. Одељење за ИМС и СПП 

обавља послове на успостављању, имплементацији, развоју и унапређењу менаџмент система 

ИСО 9001, ИСО 45001, ИСО 39001, ИСО 50001, ИСО 27001, ИСО 14001. Интеграцијом нових 

менаџмент система са успостављеним системом  у претходним годинама обезбедиће се 

ефикаснији и ефективнији начин управљања пословним процесима у предузећу, такође и анализа 

пословних процеса и међусекторска координација у циљу успостављања информационих 

пословних система. 

Образложење позиција у Програму пословања које се односе на рад Одељења за интегрисане 

менаџмент системе и системе пословне подршке је следеће: 

9.1.1. Провере менаџмент система  

Провера система менаџмента представља сертификациону проверу нових имплементираних 

система, односно ресетификациону проверу успостављених система преко треће стране коју 

спроводи сертификационо тело, регистровано код надлежне акредитационе куће. Ова позиција 

обухвата набавке које се односе на ресертификацију односно одржавање већ успостављених 

интегрисаних менаџмент система  (ИСО 9001 и  ИСО45001) и сертификацију нових системе 

менаџмента (ИСО 50001, ИСО 14001, ИСО 27001) имплементираних у предузећу. 

9.1.2. Развој и унапређење менаџмент система  

Развој и унапређење менаџмент система обухвата успостављање и имплементацију нових система 

менаџмента кроз пословне процесе предузећа и њихову интеграцију са другим менаџмент 

системима према захтевима сваког стандарда, као и континуално побољшање перформанси 

пословних процеса предметним аспектом сваког појединачног система односно стандарда. 

Неопходна средства за њихов континуалан развој и унапређење се односе на следеће набавке: 

 консултантске услуге за имплементацију нових система менаџмента (ИСО 27001, ИСО 14001) 

у циљу анализе, разумевање и примене захтева стандарда у процесима предузећа, 

 обуке запослених из области менаџмент система које доприносе функционисању и развоју 

ових система, 

 израду документације ИМС-а која се односи на замену и иновирање постојеће документације 

актуелностима из делокруга рада и пословања. 
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9.2.1. Унапређење пословних процеса  

Унапређење пословних процеса се односи на коришћење пословних вештина, поставки и новина 

уз потребу обучавања запослених за њихову примену у пословним процесима које доприносе 

побољшању ефикасности њиховог деловања. Ова позиција обухвата набавке које се односе на: 

- обуку запослених за примену савремених вештина у управљању процесима, ИТ пројектима 

у анализи и оптимизацији пословних процеса, као и обука запослених за пословни 

енглески језик за побољшање комуникационих вештина у пословним ситуацијама и  при 

обављање послова и радних задатака, 

- Консултантске услуге за област организационе реформе и управљање променама у 

пословним процесима ЈППС у циљу праћења организационог развоја и промена пословних 

процеса. 

9.3.1. Информациона и пројектно документациона подршка пословних процеса  

Подршка пословним процесима подразумева сагледавање и оптимизацију процеса и израду 

документационе основе као предуслов за његову дигитализацију и примену пословног софтвера, 

као и редовно годишње одржавање софтвера за кадрове и интранет портала предузећа. У оквиру 

ове позиције обухваћене су следеће набавке: 

- Одржавање Интранет портала као вида интерне комуникације представља платформу за 

пружање информација значајних за запослене, а за чији рад је потребно обезбедити 

несметано функционисање, као и надоградњу функционалности у циљу обезбеђења 

ефикасније интерне комуникације, 

- Одржавање софтверског програма за кадрове у циљу континуалног коришћења апликације,  

- Софтвер за електронско управљање ИСО документације у циљу обезбеђења подршке у 

управљању документацијом интегрисаним менаџмент системима захтеваном ИСО 

стандардима,  

- Лиценце неопходне за обраду фотографија, графика, видео снимака и сл., у циљу 

побољшања визуелног садржаја за дигиталну комуникацију у надлежности Одељења за 

ИМС и СППП, 

- Израда пројекта за успостављање система за планирање ресурса-ЕРП се односи на израду 

пројектне документације као основе за успостављање таквог система који би се интегрисао 

у већину пословних процеса и омогућио обраду велике количине трансакција у реалном 

времену. 

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају обавља и велики обим послова 

техничке подршке и корисничког надзора на реализацији пројеката изградње ауто-путских 

деоница на Коридорима Србије на којима се имплементира ИТС опрема (ИТС опрема на 

отвореним деоницама и ИТС опрема и системи у тунелским објектима и тунелско оперативним 

центрима). Такође велики обим послова Сектора за УИСС односи се на техничку подршку- надзор 

и праћење рада инсталисаних система у пробном и гарантном периоду (у складу са донетим 

актима и Споразумима), а до добијања употребне дозволе и окончане примопредаје предметних 

објеката и система у надлежност ЈППС-а. Ови послови представљају искључиво послове техничке 

подршке инвеститору за отклањање неусаглашености и довођење предметних система у редован 

режим рада. Сектор за УИСС у прелазном периоду не врши послове управљања саобраћајем и 

управљања инсталисаним системима и управљања тунелским системима, већ обавља послове 

техничке подршке инвеститору до окончања поступка примопредаје. Обзиром да постоје објекти 

на којима није окончан технички преглед или је истекао пробни период рада, и налазе се у статусу 

експлоатације и одвијања саобраћаја, са израженим проблемима са аспекта: функционалности, 

поузданости и безбедности као и са аспекта против пожарне заштите на тунелским објектима, 

Сектор указује надлежним субјектима на уочене проблеме и неусаглашености који могу 

произвести велике последице у складу са тим тражи хитно и ефикасно решавање наведених 

проблема.  

Повећањем обима послова у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у 

областима ИТС-а; преузимање нових система на отвореним деоницама и тунелских система на 
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новоизграђеним деоницама аутопутева; повећање обима послова АОП-а у наплати путарине и 

модернизација централизованог система; модернизација и унапређење ИТ система и квалитета; 

развој, интеграција и ажурирање база података; послови одржавања предметних система; 

информативни центар; ИМС и квалитета и послови БЗР и ЗОП, захтевају и повећање броја радних 

места за 10 извршилаца у 2022. години у складу са одобрењем надлежних и у складу са Програмом 

пословања. 

 

 

План за 2022. годину по кварталима 
    

    
  

(у милионима динара) 
  

Ред.бр. Опис 
 2022.  I II III IV 

План Kвартал Kвартал Kвартал Kвартал 

5. 
УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 

САОБРАЋАЈУ 
745,60 

    

А) Пренете обавезе из 2021. године 21,20 
 

      

Б) Улагања у 2022. години 724,40 144,88 181,10 181,10 217,32 

5.1. 
  ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 724,40 144,88 181,10 181,10 217,32 

1. 
СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈЕМ 
266,05 53,21 66,51 66,51 79,82 

2. 
СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА 

И ИТС ОПРЕМА 
263,68 52,74 65,92 65,92 79,10 

3. 
ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, 

ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ 
73,08 14,62 18,27 18,27 21,92 

4. 
БАЗЕ ПОДАТАКА - ФУНКЦИОНАЛНОСТ, 

АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА 
83,73 16,75 20,93 20,93 25,12 

5. 
НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 

ОПРЕМЕ СУИСС 
8,10 1,62 2,03 2,03 2,43 

6. 
МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ СУИСС 
10,08 2,02 2,52 2,52 3,02 

7. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 3,95 0,79 0,99 0,99 1,19 

8. ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА 5,40 1,08 1,35 1,35 1,62 

9. 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМС И СИСТЕМЕ ЗА 

ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА 
10,33 2,07 2,58 2,58 3,10 

Ц) Улагања по уговорима из 2021. године 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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На стр.139-141, у оквиру позиције 7.ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ мења се износ као и пратећа табела и текст и гласи:   

7.  ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

5.561,6 милиона динара 
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Здравствене услуге        85,2 милиона динара  

Највеће део трошкова здравствених услуга осноси се на: 

- Добровољно здравствено осигурање за запослене 35,0 милиона динара 

- Опоравак и здравстена рехабилитација за лечење запослених 37,0 милиона динара 

Правни основ:  

- Закон о безбедности и здрављу на раду  

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини  

- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“  

- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине 

- Колективни уговор ЈП „Путеви Србије“  

Tрошкови репрезентације                2,0  милиона донара 

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним 
пићима запослених радника на наплатним станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, 
спремачице, бројачи пазара, техничка служба, тендерска конторла, возачи, сакупљачи, 
магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом 
водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.  

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу 
запослених изузети су 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 коришћења пословног простора          88,6 милиона динара  

Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра, Влајковићевој, 

Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), закуп магацина за складиштење ТАГ-

ова и ситног инвентара Лештане, Железник и Батајница за смештај архиве. 

 

Дневнице на службеном путу                 28,6 милиона динара  

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 28,6 

милиона динара (27,0 и 1,6).   

 

Накнаде по основу уговора о делу и осталим уговорима                   6,9 милиона динара  

Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 6,9 милиона динара, за ангажовање лица 

специјализовано-софистицираног образовања за обављање послова који се не налазе у делокругу рада 

послодавца, судских арбитража за уговоре за радове на одржавању државног пута IB 10, као и веће 

ангажовање преко омладинксе задруге за потребе техничке архиве. 

 

Трошкови материјала         166,2 милиона динара  

Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и трошак 

нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи део ових 

трошкова везан је за функционисање система наплате путарине.  

 

Трошкови непроизводних услуга         205,7 милиона динара  

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на: 

- здравствене услуге 85,2 милиона динара 

- изрaда процене вредности основних средстава 25,0 милиона динара 
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На стр.142-146, у оквиру позиције 8. СИСТЕМИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ мења се износ као и пратећа табела и гласи: 

8.   СИСТЕМ НАПЛАТЕ П УТАРИНЕ                    3.315,5 милиона динара  

(у милионима динара) 
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На стр.148, мења се износ у оквиру позиције 9. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА и гласе:   

 

9.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

         ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА                 

             7.514,2  милиона динара  
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У ПОГЛАВЉУ 5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ 

ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ ИЗМЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ: 

На стр. 149-150, табела Приказ планираних и релаизованих индикатора пословања мења се и 

гласи: 
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На стр. 151- 153, табела БИЛАНС СТАЊА мења се и гласи:   
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На стр. 154 и 155, табела БИЛАНС УСПЕХА мења се и гласи:   
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На стр. 156, табела ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ мења се и гласи:  
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Стр. 157, мења се и гласе:  

 
 



 

 

149 

Стр.158, у оквиру поглавља 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА, мења се и гласи:  

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА   
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На стр. 214-227, други део табеле ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА мења се и гласи:  
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153 
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Стр. 172-199, мењају се и гласе:  

8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,                   

РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ,                      

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ    

 



 

 

162 
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171 
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Стр. 228, мења се и гласи:  
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Стр.229, у оквиру поглавља 9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60. 

ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, мења се табела и гласи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стр.250, у оквиру поглавља 13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ, додаје се  

- Закон о електронском фактурисању („Сл.гласник РС“Бр. 44/21 и 129/21).  
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Стр.251-261, мењају се и гласе:  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА    

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије" за 2022. годину донео је Надзорни одбор 4. фебруара 

2022. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 24. фебруара 2022. године (сагласност 

објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр.27/22).  

Према Програму пословања, укупно расположива средства су планирана у износу од 62.448,9 милиона 

динара, а укупна улагања која ће се финансирати у 2022. години планирана су у износу од 62.848,9 

милиона динара.  

РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину  

(Програм о изменама и допунама Програма пословања)  

Према Ребалансу Програма пословања за 2022. годину, укупно расположива средства смањују се за 

1.304,9 милиона динара, односно са 62.448,9 на 61.144,0 милиона динара. Укупан износ улагања која ће 

се финансирати у 2022. години смањује се за 1.616,9 милиона динара, односно са 62.848,9 на 61.232,0 

милиона динара.  

РАЗЛОЗИ за доношење Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2022. годину:  

- Повећање планираних улагања у Одржавање, које је Програмом пословања за 2022. годину 

планирано у мањем износу од потребног (због недовољних средставa)  

- Смањење планираних улагања на позицијама код којих је реализација мања од првобитно 

планиране (прерасподела на Одржавање)  

- Обавезе из 2021. године према добављачима за изведене радове приказане у износу који jе 

стварно пренет из претходне године (по почетном стању обавеза према добављачима за 2022. 

годину), уместо процењених у време израде Програма пословања  

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

 

ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА СРЕДСТАВА су следеће: 
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Субвенције за ЈП „Путеви Србије“: У оквиру истог износа Субвенција (11.940,0 милиона динара), 

Предлогом Програма о изменама Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП 

„Путеви Србије“ за 2022. годину (број: 953-15298 од 19.07.2022.), дат је нови распоред и динамика 

коришћења средстава субвенција по наменама:   

9.921,5 милиона динара  за летње и зимско одржавање путева и мостова  

2.018,5 милиона динара  за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације 

путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП)  

ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА УЛАГАЊА су следеће:   
 

 

Улагања из буџета и сопствених прихода у укупном износу су непромењена (53.717.8 милиона динара), 

али је извршена прерасподела са других позиција на Одржавање.  

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова смањује се за 1.616,9 милиона 

динара и износи 7.514,2 милиона динара.  

 

Детаљније у наредној табели.  



190 

 
 

 

 

 

 

Следи детаљније образложење измена по позицијама улагања.  

 

 

1.  СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ 

(у милионима динара)  

 

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022. 

Ребаланс  

2021.  
Разлика   

1.  Студије и пројекти  3.018,0 1.184,6 - 1.833,4 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 1.833,4 милиона динара.  

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  
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Детаљан приказ по позицијама улагања у текућој години даје се у наредним  табелама.  
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2.    О Д Р Ж А В А Њ Е  

(у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

2.  Одржавање  23.135,0 30.151,3 7.016,3 

 

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 7.016,3 милиона динара.  

 

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  

 

Детаљан приказ по позицијама Одржавања, даје се у наредној табели.  
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3.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

 (у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

3.  Изградња, реконструкција и рехабилитација  4.319,1 3.189,4 - 1.129,7 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 1.129,7 милиона динара.  

Детаљније у наредној табели.  

 

Детаљан приказ измена по путним правцима у оквиру групе Б) Улагања у текућој години даје се у 

наредној табели.  
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4.  РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА  

 (у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

4.  Решавање имовинско-правних односа  5.980,9  6.122,0  141,1   

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 141,1 милиона динара и односи се на Пренете 

обавезе из преходне године, које се плаћају у текућој години.  

 

Код Улагања у текућој години укупан износ се не мења, али је извршен другачији распоред по 

деоницама. Детаљније у наредној табели.  
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5.  УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ  

(у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

5.  Управљачко-информациони системи у саобраћају  1.205,6 745,6 - 460,0  

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 460,0 милиона динара.  

 

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  

 

Детаљан приказ по позицијама даје се у наредној табели.  
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6.  ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а 

 (у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

6.  Обавезе по основу кредита и ПДВ-а  3.447,8 3.447,8 
/ 

Нема промена на овој позицији улагања.  

7.  ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  

 (у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

7.  Трошкови ЈП „Путеви Србије“  5.571,6 5.561,6 - 10,0 

На овој позицији улагања укупан износ се смањује за 10,0 милиона динара.  

Детаљније у наредној табели.  

 
На основу досадашње реализације, у Ребалансу је извршено повећање или смањење појединих позиција 

Трошкова. Највеће промене су на следећим позицијама:  

7.1.3.5. Трошкови услуга у промету (провизија),  повећање за 110,0 милиона динара. Ова позиција се 

највећим делом састоји из провизије за пуњење ТАГ-ова, тако да повећање коришћења електронске 

наплате путарине због бројних предности исте, доводи до повећања трошкова провизија.  

7.1.7.5. Трошкови спорова,  смањење за 70,0 милиона динара.  

7.1.6. Финансијски расходи,  смањење за 30,0 милиона динара.  

 

У наредној табели даје се упоредни приказ Плана, Ребаланса и Разлике, на позицији 7. Трошкови 

ЈП „Путеви Србије“.  
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8.  СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ   

 (у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

8.  Систем наплате путарине  7.039,8 3.315,5 -  3.724,3  

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 3.724,3 милиона динара.  

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  

 

 

Детаљан приказ по позицијама даје се у наредној табели.  
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9.   ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

        ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА   

(у милионима динара)  

Ред. 

бр. 
О п и с План   

2022.   

Ребаланс  

2022.  
Разлика   

9.  Изградња, реконструкција и рехабилитација из 

средстава ино-зајмова  

9.131,1 7.514,2 - 1.616,9 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 1.616,9 милиона динара.  

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у следећој табели:  

Промене код Улагања у текућој години дају се у следећој табели:   
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* * * 

 

Због измена на страни средстава и улагања, као и приказивања стварне реализације у 2021. години 

(уместо процењене), мењају се следећи прилози дефинисани Смерницама за израду годишњих програма 

пословања за 2022. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2022 - 2024. године, 

које је донела Влада Републике Србије (Закључак 05 број: 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године):   

  

1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године  

1а Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2021. године  

1б Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године 

4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања  

5  Биланс стања на дан 31.12.2022. године  

5а  Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2022. године  

5б  Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године  

6  Субвенције и остали приходи из буџета  

7  Трошкови запослених  

15  Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга  

16  План инвестиција  

17  Средства за посебне намене  

 

Нема промена код следећих прилога:  

2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева  

3  Пословни ризици и план управљања ризицима  

8  Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године  

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

10 Динамика запошљавања  

11 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. – Бруто 1 

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. – Бруто 1 и Бруто 2 

11а  Распон исплаћених и планираних зарада  

12  Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето и бруто износу  

13  Накнаде Комисије за ревизију у нето и бруто износу  

14  Кредитна задуженост  

 

У наставку се даје упоредни приказ средстава и улагања у усвојеном Програму за 2022. годину 

(„Сл.гласник РС“ бр. 27/22) и предложеном Програму о изменама и допунама Програма 

пословања за 2022. годину.  
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА 

У УСВОЈЕНОМ ПРОГРАМУ ЗА 2022. годину  

И ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗА 2022. годину   
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ПРЕДЛАГАЧ:  

В.Д. ДИРЕКТОРА   

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"  

 

 

                              ПРЕДСЕДНИК 

                                  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                   ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"   

                  

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.                                          Милош Адамовић, дипл.ек.  

 


