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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
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Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
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Управљање државним путевима
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4211 Изградња путева и аутопутева
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20132248
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104260456
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11001

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Седиште:

Београд, Булевар краља Александра бр.282
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Интернет презентација:
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E-mail:
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Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који
је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним
путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.
Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).
На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по
решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.
До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила
је Републичка дирекција за путеве.
Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног
директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник
РС“ бр.105/13 за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013.
године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је
председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета
Универзитета у Београду.
Закључком Владе Републике Србије 05 Број 023-8315/2014 од 28. јула 2014. године донета је
одлука да се изврши припајање Коридора Србије д.о.о. Јавном предузећу Путеви Србије.
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УВОД
Према Закону о јавним путевима, путеви као добра у општој употреби државна су својина.
Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије". Путна мрежа чини
једну од највећих капиталних вредности у Србији.
Друмски саобраћај представља основни вид превоза код нас - данас се путевима превезе око
90% путника и 80% терета.
Путним правцима преко наше земље омогућено је успостављање најкраћих и најефикаснијих
веза Западне и Централне са Јужном и Југоисточном Европом. Такав положај пружа нашој
земљи изузетне погодности кроз фактор најкраћих растојања, што је компаративна предност у
односу на суседне земље.
Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи,
нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин
расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног
предузећа; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и
запошљавања у том предузећу, односно зависном друштву капитала, који се утврђују у
складу са политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за
годину за коју се Програм доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске
активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде за рад
председника и чланова надзорног одбора".
(извод из члана 50. Закона о јавним предузећима)
Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину урађен је у складу са:
-

Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.119/12, 116/13 – аутентично тумачење и
44/14 – др.закон)

-

Законом о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13)

-

Упутством за припрему Буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за
2017. и 2018. годину (Министарство финасија број: 401-00-03074/2015-03 од 18.
новембра 2015. године)

-

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл.гласник РС“ бр.103/15)

-

Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, који је донела
Влада РС на седници одржаној 05. Новембра 2015. године (Закључак 05 Број: 02311810/2015 од 05. новембра 2015. године, којим је усвојен текст Смерница и
задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка

-

Закључком Владе 05 Број: 023-11810/2015 од 5. новембра 2015. године, којим је усвојен
текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину

-

Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС“ бр.93/12)

-

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталним примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/14)
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-

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
(Сл.гласник РС“ бр.68/15)

-

Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14 о 68/15-др.закон)

-

Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/13, 21/14, 66/14.
118/14, 22/15 и 59/15)

-

Закључком Владе 05 Број: 120-4780/2008 од 6. новембра 2008. године

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину је у складу са Генералним Мастер
планом саобраћаја у Србији.
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Програма пословања

-

-

Закон о јавним предузећима (члан 50.) ("Сл.гласник РС", бр.119/12, 116/13 и 44/14)

-

Закон о јавним путевима (члан 9.) ("Сл.гласник РС", бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13)
Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 18.)
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ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ
Дати су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП "Путеви Србије".
ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:
-

коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу
државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)

-

заштита државног пута

-

вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута

-

организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању
и заштити државног пута

-

уступање радова на одржавању државног пута

-

организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом државног пута

-

планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута

-

означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о
саобраћајно-техничким подацима за те путеве

-

управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном
путу.

Претежна делатност је изградња саобраћајница.
ЈП може да обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.
ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.
ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног
пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.
МРЕЖА ПУТЕВА
Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа
Европе са земљама Европске Уније.
Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је Уредбу о категоризацији државних путева
(„Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни
путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као
државни путеви IА реда и државни путеви IБ реда. Државни путеви II реда категоризују се
као државни путеви IIА реда и државни путеви IIБ реда.
Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о
категоризацији државних путева («Сл.гласник РС» бр. 119/13).
Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је Уредбу о изменама Уредбе о
категоризацији државних путева («Сл.гласник РС» бр. 93/15).
У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о
категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви
Србије“.
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Државни путеви IА реда
Редни број
1.

Ознака пута
А1

2.

А2

3.
4.

А3
А4

5.

А5

ОПИС
државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични
прелаз Прешево)
Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина Чачак - Пожега
државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском
(гранични прелаз Градина)
Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IБ реда
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Државни путеви IIА реда
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Државни путеви IIБ реда
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1.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Мисија ЈП „Путеви Србије“ је да обезбеди корисницима државних путева расположиве,
безбедне и комфорне услове путовања, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за
развој, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да води рачуна о
заштити животне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

ВИЗИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
Визија ЈП „Путеви Србије“ је да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој
државних путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

ЦИЉЕВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
мрежа путева

-

спречавање пропадања путева, очување вредности
мреже путева и њено побољшање

развој путева

-

поред одржавања путева, предвиђена су улагања у
изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и
израду студија и пројеката

-

ова улагања су у складу са стратешким опредељењем
Републике Србије у сектору друмског транспорта да
се функционално интегрише у европску мрежу путева

безбедност саобраћаја

-

побољшање безбедности, отклањање опасних места

заштита животне средине

-

елиминисање или где то није могуће смањење
штетних утицаја путева и саобраћаја на животну
средину, поштујући све прописане процедуре у складу
са важећом законском регулативом

-

квалитетно и ефикасно равномерно повезивање
привредних подручја, као и покрајина и региона
унутар Републике Србије, посебно стављајући акценат
на побољшање транспортних веза и отклањање уских
гла на мрежи, између мање развијених и развијенијих
привредних подручја
ефикасније повезивање Републике Србије са
окружењем, пре свега са суседним земљама,
повећањем протока и отклањањем уских грла у
пограничним зонама

побољшање саобраћајних
веза
-
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-

-

-

саобраћајна и економска валоризација географског,
међународног и саобраћајног положаја Републике
Србије у окружењу
активно учешће у интегративним процесима региона
Западног Балкана, Југоисточне Европе и Дунавске
регије
укључивање у систем брзих саобраћајница европског
значаја, намењених првенствено транзитном и
туристичком саобраћају, пре свега на Коридору 10

услуге

-

побољшање квалитета услуга које се пружају
корисницима путева, као и унапређење информисања,
управљања квалитетом и контрола квалитета

запосленост

-

упошљавање капацитета предузећа за путеве и
грађевинских предузећа
подстицање укупних привредних токова

-

финансијски циљеви

-

-

институционално јачање

-

-
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смањење степена задужености
рационализација трошења на свим нивоима
сарадња са међународним финансијским
институцијама
повећање сопствених прихода, изградњом и
укључивањем свих новоизграђених деоница аутопута
у систем наплате путарине
увођење у систем наплате за коришћење путног
земљишта свих нелегалних корисника путног
земљишта
побољшање капацитета за обједињено стратешко
планирање и управљање државним путевима и
имовином ЈП „Путеви Србије“ у складу са
принципима стратешке релевантности у процесу
приоритизације пројеката и националним прописима и
међународним стандардима, уважавајући одлуке
Националног одбора за инвестиције Владе Републике
Србије и ресорног министарства
хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у
координацији са ресорним министарством
ефикасна примена система управљања квалитетом
према ISO 9001:2008
побољшање информационог система
перманентна обука и усавршавање кадрова
повећање ефикасности и ефективности свих процеса
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ВРЕДНОСТИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
У ЈП „Путеви Србије“ негују се следеће вредности:
1. Законитост у раду и вршењу услуга
2. Компетентност, професионализам и етичност
3. Одговорност, ефикасност и ефективност
4. Транспарентност и комуникативност
5. Подстицање иновативности
6. Стварање климе припадности фирми
7. Учење од добре светске праксе
8. Ефикасно и рационално планирање
9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница
10. Одговорност према животној и радној средини
11. Друштвено одговорно пословање.

ДЕТАЉНИЈЕ ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЦИЉЕВА
И СТРАТЕГИЈЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРЕЊЕ
Одржавање путева
Циљ одржавања путева у Републици Србији је да обезбеди оптимални ниво услуге уз
обезбеђење прихватљивог нивоа безбедности учесника и минималног негативног утицаја на
животну средину.
Политика одржавања путева тежи ка очувању постојећих путева и остварењу сигурног и
ефикасног транспорта роба и путника.
Конкретни циљеви за 2016. годину су:
-

Очувана вредност, или повећана вредност путне мреже, кроз радове на
инвестиционом одржавању (појачано одржавање и рехабилитације) и развоју путне
мреже (изградња и реконструкција) у вредности која је већа или једнака вредности
амортизације путева и објеката на њима.
Услов за реализацију циља је довољан и одржив извор финансирања на
вишегодишњем нивоу.

-

Очуван или повећан квалитет путне мреже, кроз радове на инвестиционом одржавању
(појачано одржавање и рехабилитације) којим се обезбеђује носивост и равност
коловоза и безбедно одвијање саобраћаја.
Стандард за мерење остварења циља је Међународни индекс равности (IRI).
Услови за реализацију циља су: довољан и одржив извор финансирања на
вишегодишњем нивоу, ажурирање база података и планирање инвестиција на основу
измерених величина и економске анализе.
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Развој путева
Поред одржавања путева, неопходна су улагања у изградњу, реконструкцију и
рехабилитацију путева, као и израду студија и пројеката који су предуслов за извођење
ових радова.
Конкретни циљеви у 2016. години везани за пројектну и планску документацију су:
-

Рад на имплементацији одобреног пројекта Израде идејног пројекта са студијом
оправданости Руте 7 / Е-80/ SЕЕТО- Свеобухватне мреже, правца Ниш- Приштина, а
паралелно с тим и израда Просторног плана подручја посебне намене
инфраструктурног коридора Ниш – Приштина, деоница од Косова (административни
прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије – Обилазнице Прокупља – Житорађе,
са Стратешком проценом утицаја на животну средину.

-

Припрема апликација за добијање средстава из пред приступних фондова за
недостајућу техничку документацију за SЕЕТО - Свеобухватну мрежу, ради стварања
предуслова за коришћење убудуће структурних и кохезионих фондова: деоница Рута 4
Београд – Панчево - Вршац,, Рута 5 Котроман /веза са Републиком Српском/ Пожега
- Чачак – Краљево – Крушевац - Појате, као и веома важне деонице која није на
Свеобухватној мрежи али је животно важна за Србију, Рума – Шабац – Лозница
/Република Српска/. Потребно је промовисати овај правац посебно због
опредељености Владе Србије за учвршћивање веза и сарадње са Републиком Српском.
С тим у вези је и предивђена у 2016. години израда Идејног пројекта моста преко реке
Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад – Рума – Шабац (Л=680 м,
Б=21,40 м) / дела већег пројекта Рума – Шабац – Лозница.

-

Актуелни догађаји у региону и Европи су као веома важну комуникациону везу
препознали и потребу за још једним значајним мостом, па је предвиђена с тим у вези
израда Идејног пројекта са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке
Паланке са прилазима.

-

Наставак сарадње са свим државним телима која се баве Европским интеграцијама, а
посебно техничка подршка код реализација пројеката прекограничне сарадње.
Израде свих извештаја неопходних за рад Сектора за стратешко планирање и
управљање инфраструктурним пројектима, Сектора за међународну сарадњу и
Европске интеграције, Сектора за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Даље унапређење сарадње са РГЗ-ом на регионалним иницијативама за
имплементацију INSPARE директиве.

-

-

Мађарска:
Пример изузетно добре сарадње свих државних институција био је и пројекат Израде
стратешких карата буке и загађења ваздуха у близини граничних прелаза и на припадајућој
инфраструктури.-HUSRB/1203/11/030.
ЈП „Путеви Србије“ је потписало уговор са KTI Institute for Transport Sciences Non-profit Ltd о
заједничком наступу у пројекту „Strategic Noise and Air mapping related to border crossings and
related infrastructure“ који се финансира из ИПА фондова Европске Уније, у оквиру Области
истраживања државних путева у подручју:
- Границе између Србије и Мађарске са северне стране
- Границе између Србије и Хрватске на западу од Бездана до Сомбора
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-

Праваца Сомбор – Суботица – Нови Кнежевац – Банатско Аранђелово са јужне стране и
Граница између Србије и Румуније са источне стране. Укупна дужина путева у подручју
истраживања била је око 280 км.

Специфични циљеви пројекта су:
Спровођење Директиве 2002/49/ЕЦ Европског савета и Скупштине о европској
политици о утицају буке на животну средину и 2008/50/ЕЦ о квалитету амбијенталног
ваздуха и чистијем ваздуху за Европу, што ће створити правни основ за увођење
методологије за мерење буке и загађења ваздуха у Републици Србији,
Допринос стварању студија изводљивости и утицаја на животну средину.
Дугорочни циљ је смањење буке и загађења ваздуха у корист здравља и квалитета
живота становника на подручју истраживања и сродним областима.
Циљеви овог уговора су:
Идентификација територије и броја становника погођених нивоом буке и загађења
ваздуха који прелазе прагове прописане директивама ЕУ. Додатни циљ је да се
сагледају и израде планови који имају циљ смањење нивоа загађења,
Прикупљање емпиријских података о нивоу буке и загађења ваздуха у подручју
српско-мађарских граничних прелаза и пратеће инфраструктуре. Уговор има за циљ
мерење утицаја друмског саобраћаја на компоненте животне средине, а резултати
треба да буду оцењени у складу са праговним ограничењима дефинисаним прописима
ЕУ.
Пројектом су обухваћене и реализоване следеће активности:
1. Саобраћајна истраживања и бројање саобраћаја
2. Мапирање буке
3. Мапирање ваздуха
4. Мерење нивоа буке
5. Мерење квалитета ваздуха
Како бука и контаминација у ваздуху у ширем путном појасу углавном произилазе из
саобраћајних активности, биће извршено саобраћајно истраживање и бројање саобраћаја
аутоматским бројачима саобраћаја на следећим локацијама:
1. На свих 6 граничних прелаза између Србије и Мађарске
2. На 15 локација на јужној граници истраживања
3. На 1 локацији на западној граници истраживања
4. На 20 локација на државним путевима унутар подручја истраживања.
Мапирањем буке и ваздуха израђена је мапа у 3Д формату одакле су се извукле конфликтне
мапе области у којима је ниво буке и загађења ваздуха изнад прага одређеног директивама
ЕУ. Оне су послужиле као улазни податак за одређивање броја становника који су погођени
загађењем. Излазне мапе треба да послуже за планирање развоја саобраћаја са додатним
циљем смањења буке и загађења ваздуха у области. Мерење буке ће се реализовати на 90
места у области истраживања; Тачна места ће бити дефинисана у складу са резултатима
мапирања.
План мерења је дефинисао тачне локације мерења, датуме преласка са једне локације на
другу, компоненте мерења и визуелизацију целог плана на мапи. На свакој локацији мерење
се врши 24 сата са узорковањем у сваком сату. Мерење ваздуха се обавља на 6 локација.
Свака локација се мери 2 месеца, 1 месец ван грејне сезоне и 1 месец у грејној сезони.
Дефинисање локација ће се извршити на основу резултата саобраћајних истраживања и
мапирања ваздуха. План мерења садржи дефинисање сваке локације, датуме преласка са једне
на другу локацију, компоненте мерења и визуелизацију целог плана на мапи. Мерене су
следеће компоненте:- CO ,- NOx,- NO2 ,- PM10 и Метеоролошки параметри. На крају
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пројекта, а на основу добијених резултата, предложене су мере које ће допринети смањењу
буке и загађења ваздуха и самим тим побољшати квалитет живота људи у подручју
истраживања.
Црна Гора
У оквиру ИПА прекограничног програма Србија – Црна Гора, компонента II, алокација за
2012 – 2013, у августу је ЈП „Путеви Србије“ припремило предлог пројекта „Хармонизација
инфраструктурног развоја са одрживошћу животне средине обезбеђивањем квалитетне базе
података значајних еко-система природних резервата“.
Партнер у пројекту са црногорске стране је Грађевински факултет из Подгорице, док су
коапликанти и Центар за екотоксиколошко истраживање из Подгорице.
Специфични циљ предложеног пројекта је повећање продуктивности и конкурентности
привредних, руралних, културних и природних ресурса у програмским областима
Национални парк Тара, Златибор, Шарган - Мокра гора у Србији, Национални парк Дурмитор
и Национални парк Биоградска гора у Црној Гори.
Предлог пројекта је у фази оцењивања од стране Управљачког тела Делегације ЕУ.
Бугарска и Румунија
Интензивно се ради на припреми предлога пројеката за још два програма прекограничне
сарадње у новој финансијској перспективи 2014 – 2020. У питању су ИНТЕРРЕГ програм
Бугарска – Србија и ИНТЕРРЕГ програм Румунија – Србија. Предлози ће бити достављени
до јануара 2016. године.
За наведене ИНТЕРРЕГ програме тренутно се преговара са потенцијалним партнерима из
Бугарске, односно Румуније, у складу са правилима Програма.
Предвиђени пројекти се односе на приоритетне осе Заштита животне средине и Одрживи
туризам.
Регионална студија/REBIS/
Интензивно се радило и на подршци ресорном Министарству на израде Ажуриране
Регионалне Студије инфраструктуре Балкана /REBIS/, а завршни извештај ове важне студије
још није достављен. Потенцијално у перспективи придруживања / потписивања Транспортног
споразума са ЕУ и преговарања око укључивања у ТЕN-Т. Велики акценат је и на раду на
изради ажуриране Стратегије развоја железничког, друмског, воденог ваздушног и
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015-2020. године, која се реализује
преко твиниг пројекта нашег ресорног Министарства и колега из Француске и Литваније.
Такође су у току преговори да измењена компонента пројекта буде и Обједињена Стратегија
друмског саобраћаја и инфраструктуре 2015-2025. године. С тим у вези су преведена
незванично кључна Европска документа која су на Сајту ЈППС:
-

Стратегија Југоисточне Европе 2020

-

http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/strategija/jugoistocna_evropa_2020_srp.pdf

-

Сектор стратегије пројектовања и развоја се укључио и у сарадњу са OECD-ом који
прати реализацију циљева горепоменуте Стратегије преко RCC EK.

-

Преведене је и Политика транспорта ЕУ 2010 2020-2050

-

http://www.putevisrbije.rs/images/pdf/strategija/Politika_transporta_u_Evropi_2010_2020_2050_srp.pdf

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

23

Регионална међуповезаност
Србија активно учествује у Процесу стабилизације и придруживања, а ЈП „Путеви Србије“ је
од почетка активно укључено у све активности везане за процес придруживања Републике
Србије Европској Унији. У циљу преиспитивања и анализе регионалног транспорта на
Западном Балкану, Европска Унија је наручила и финансирала Регионалну Студију
инфраструктуре Балкана (REBIS) која је завршена 2003. године.Она је била фокусирана на
развој регионалне мултимодалне SЕЕТО - Основне мреже. (сада се зове SЕЕТО Свеобухватна мрежа). Развој тада предложене Основне мреже захтевао је чвршћу
регионалну сарадњу, па је у ту сврху основан заједнички Извршни Комитет и Секретаријат за
надгледање развоја Основне мреже. Све податке који је достављала Република Србија везано
за путу мрежу, припремале су стручне службе ЈП „Путеви Србије“. SЕЕТО- Свеобухватна
мрежа у перспективи која се отвара у оквиру Транс-европске Транспортне мреже ТЕN-Т, од
стране ЕУ, трансформисаће се у надамо се блиској будућности у део југоисточне осовине .

Пошто је препозната потреба за адекватним анализама до сада прикупљених података, који су
значајно варирали између различитих регионалних земаља учесница, као и међу видовима
транспорта, приступило се 2013. изради Ажуриране Регионалне Студије инфраструктуре
Балкана ( REBIS), потенцијално у перспективи придруживања / потписивања Транспортног
споразума са ЕУ и преговарања око укључивања у ТЕN-Т/. ЈП „Путеви Србије“ активно
учествује у радној групи која подржава овај важан пројекат. Студија ће дати даље
инвестиционе смернице, потврђивање преосталих инвестиционих одлука које још нису
релевантне, размотрити мултимодални транспорт како би се осигурале везе са морем/ речним
лукама и аеродромима/, као и везе ван непосредног региона Западног Балкана на основу
трговинских кретања фокусирајући се на не-физичке баријере, на граничне прелазе, а на
главним путевима SЕЕТО- Свеобухватне мреже, узимајући у обзир активности које су
обављене у оквиру Централноевропског споразума о слободној трговини (CEFTA).
У складу са свим релевантним транспортним Стратешким документима, ЈП „Путеви Србије“
је аплицирало за средства из предприступних фондова преко ресорног министарства која
подржава развој SЕЕТО- Свеобухватне мреже. Из PPF-4 програма тренутно ради на
имплементацији одобреног пројекта Израде идејног пројекта са студијом оправданости Руте 7
/ Е-80/ SЕЕТО - Свеобухватне мреже, правца Ниш - Приштина.
Такође је у бази података ЕУ и апликација за недостајући део Руте 4 Београд – Панчево Вршац, Е-70, за коју још нису одобрена средства, а биће последња деоница без техничке
документације на SЕЕТО - Свеобухватној мрежи. Битно је истаћи да је то правац који је
дефинисан стратешким документима као приоритет ЕУ, а не неке друге деонице у том
региону.
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Безбедност саобраћаја
У ЈП „Путеви Србије“ посебна пажња се посвећује унапређењу безбедности путева и
безбедности саобраћаја на државним путевима, сходно Закону о безбедности саобраћаја на
путевима и предложеној Стратегији безбедности саобраћаја Републике Србије за период од
2015. до 2020. године.
Жељени циљеви у области безбедности саобраћаја су следеће активности:
Израда студијске документације из области безбедности путева и безбедности
саобраћаја на државним путевима, са анализама свих ризичних ситуација из широког
спектра безбедности саобраћаја са предлогом одговарајућих мера на унапређењу
безбедности државних путева.
Израда пројектно – техничке документације на унапређењу појединих ризичних и
опасних места и деоница државних путева.
Основни услови који морају испунити за реализацију жељених циљева је обезбеђење
одговарајућих финансијских средстава и спровођење одговарајуће тендерске процедуре
јавних набавки услуга.
Успешност реализације жељених циљева се одређује према Систему квалитета ISO 9001.
Мисија безбедности саобраћаја на државним путевима је омогућити одрживи развој мреже
државних путева уз минималне негативне ефекте.
Визија безбедности саобраћаја на државним путевима је смањење погинулих лица у
саобраћајним незгодама на државним путевима, и у складу је са Политиком безбедности
саобраћаја у ЈП «Путеви Србије» да се смањи број погинулих лица у саобраћајним незгодама
до 2020. године у Србији на ниво већине европских земаља у 2010. години.
У периоду од 2002. до 2009. године број погинулих лица на јавним путевима је варирао у
границама од 800 до 960 погинулих. У току 2010. године, након усвајања новог Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, дошло је до значајнијег смањења броја погинулих лица.
Број погинулих лица у 2010. години је био најнижи од када се у Републици Србији
статистички прати стање безбедности саобраћаја – 660 погинулих. У 2011. години се бележи
пораст броја погинулих лица у саобраћајним незгодама – 731 погинулих, што се најчешће
објашњава као слабљење ефеката Закона због немогућности примене појединих законских
одредби, кашњења у погледу доношења подзаконских аката и др. У 2012. години забележено
је смањење броја погинулих лица у односу на 2011. годину – погинула су 688 лица. У 2014.
години забележен је најмањи број погинулих лица и износи 536 лица.
Стање безбедности саобраћаја на јавним путевима у Републици Србији према величини
јавног ризика (годишњи број погинулих лица на 100.000 становника) износи 9,4
погинулих/100.000 становника (2012. год.)
Стање безбедности саобраћаја на јавним путевима у Републици Србији према величини
саобраћајног ризика (годишњи број погинулих лица на 100.000 регистрованих возила) износи
3,4 погинулих/100.000 регистрованих возила (2012. год.) и нешто је већи него у државама
Европске уније.
Трендови праћења јавног ризика и саобраћајног ризика у последњих 20 година указују да су
доста специфични са врло великим осцилацијама вредности оба ризика. Стање безбедности
саобраћаја у Републици Србији и поред изражених осцилација у односу на најтеже облике
страдања има тенденцију побољшања.
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Табела: Преглед броја саобраћајних незгода и настрадалих лица у периоду 2001.-2014. г.
Постојећа статистичка истраживања, услед комплексности и интеракције свих фактора, веома
тешко могу прецизно издвојити и рангирати степен утицаја пута у процесу настајања
саобраћајне незгоде.
Број погинулих лица у СН у периоду 2001-2014. године
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Циљ је побољшање безбедности саобраћаја на државним путевима уз примену
савремених процедура унапређења безбедности пута, који проистичу из Закона о
безбедности саобраћаја на путевима.

Заштита животне средине
У Републици Србији су законима који се односе на заштиту животне средине јасно
дефинисана правила и процедуре које се морају поштовати од стране свих правних и
физичких лица која својим деловањем врше негативне утицаје на животну средину. Утицај
пута на животну средину је значајан, и испољава се кроз загађења воде, ваздуха и земљишта,
штетног деловања буке на људско здравље, утицаја на екосистеме, заштићена природна и
културна добра. У складу са тим, ЈП „Путеви Србије“ је препознало своје обавезе, и својим
деловањем у процесу планирања, пројектовања, извођења и експлоатације путева покушава
да обезбеди квалитетну путну инфраструктуру уз поштовање свих захтева заштите животне
средине.
Постојећим прописима који се односе на заштиту животне средине дефинисана је
одговорност носиоца пројекта у свим фазама животног циклуса путева.
Са аспекта животне средине визија је да ЈП“Путеви Србије“ постане организација одговорна
и компетентна за остваривање циљева одрживог развоја који се односе на све активности
везане за развој и одржавање путне мреже и друмски саобраћај у целини. Визија је у складу
са стратешким документима Републике Србије и политиком заштите животне средине у ЈП
„Путеви Србије“. Носилац активности на остваривању визије је Одељење за заштиту животне
средине.
Мисија Предузећа је да, не угрожавајући здравље становништва, својим активностима
обезбеди услове за оптималну реализацију саобраћаја на друмској мрежи Републике Србије,
ради на очувању природних ресурса и уштеди енергије и да грађанима омогући увид у стање
животне средине измењене изградњом, одржавањем и експлоатацијом путева.
У циљу остваривања прокламоване визије и мисије током 2016. године у области заштите
животне средине акценат ће бити на реализацији следећих циљева
1. Увид у стање животне средине у зони утицаја на мрежи путева у надлежности ЈППС и
информисање јавности
Жељени исход су урађене стратешке карте буке, као резултат активности инициране
и усклађене са захтевима директива Европске уније и акционим плановима Европске
агенције за заштиту животне средине,затим урађени пројекти за праћење стања
животне средине за одређени број карактеристичних деоница на мрежи државних
путева, покретање поступка самог мониторинга за једну деоницу на путној мрежи и
прикупљени подаци о променама на животној средини у зони утицаја градилишта које
су последица извођења радова на изградњи и појачаном одржавању путева.
Услови реализације овог циља су покренуте и окончане јавне набавке за израду
стратешких карата буке за све деонице јавних путева које имају саобраћајно
оптерећење веће од 3.000.000 возила годишње,јавне набавке за пројекте мониторинга
и саму реализацију плана за усвојен пројекат мониторинга за одабрану пилот деоницу,
као и успостављена сарадња са извођачима радова и надзором у циљу обезбеђивања
података релевантних за праћење стања животне средине.
Успешност реализације ће се пратити провером и давањем позитивног мишљења на
реализоване стратешке карте буке и пројекте мониторинга од стране компетентних
комисија, праћењем усклађености реализације процеса мониторинга са усвојеним
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пројектом на пилот деоници и редовношћу прилива података о стању животне
средине, као и доследном спровођењу Плана управљања заштитом животне средине
при извођењу грађевинских радова на државним путевима
2. Иницирање и праћење реализације активности везаних за заштиту животне средине у
изради пројектно техничке документације за изградњу и одржавање путне мреже
Жељени исход су давање позитивних мишљења на делове стратешких процена
утицаја који се односе на путеве, добијене сагласности на студије о процени утицаја и
позитивно мишљење техничких комисија на главне пројекте заштите животне
средине.
Услови реализације су доследно спровођење поступака добијања сагласности на
студије о процени утицаја и коректно урађени пројектни задаци за главне пројекте
заштите животне средине.
Успешност реализације се мери односом броја студија са добијеном сагласношћу и
укупним бројем покренутих студија, односно броја прихваћених главних пројеката
заштите животне средине према броју покренутих.
3. Унапређивање научно стручне основе за управљање односом животне средине и
путне мреже
Жељени исход је израда и усвајање нових студија,приручника и упутстава који ће
стручној јавности помоћи у налажењу решења за умањење утицаја путева и
саобраћаја на животну средину и стицање увида у достигнуте нивое загађења. У 2015.
Години предвиђена је израда приручника за избор конструкција за заштиту од буке,
студије конфликтних тачака путне мреже и културних и природних добара под
заштитом закона и студије за просторну расподелу емисија загађења у ваздух чији је
узрок саобраћај на државним путевима Републике Србије.
Услов реализације је успешна сарадња са заводима за заштиту природе и споменика
културе, као и Републичком агенцијом за заштиту животне средине.
Успешност реализације се оцењује бројем урађених публикација и консултацијом са
стручном јавношћу којој су намењене.
Поред наведених конкретних циљева трајно опредељење је
-

планирање, пројектовање и градња путева уз усклађивање планских и техничких
решења са прописима о заштити животне средине

-

испитивање могућности примене нових материјала и конструкција који доприносе
остваривању циљева одрживог развоја

-

регистровање и очување културних и природних добара од посебне вредности
(заштићена подручја)

-

ревизија вештина и знања о заштити животне средине запосленог особља у ЈП
„Путеви Србије“.

Заштита радне средине
Заштита радне средине има следеће циљеве:
-

Спречавање, отклањање и/или смањење ризика на најмању могућу меру:
индикатор је проценат смањења повреда на раду у односу на 2015. године за више од
5%

-

Превенција избијања пожара: индикатори су проценат обучености запослених
(100%) и проценат одржавања средстава за заштиту од пожара (100%)
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Услуге
У Сектору за наплату путарине је током 2014. и 2015. године формиран Мониторинг центар,
ради непрекидног даљинског надгледања алармног система на свим наплатним станицама,
као и процеса транспорта новца, и Кориснички центар (Call Center), ради боље
комуникације са учесницима у саобраћају. Послови у надлежности ових центара се обављају
сваког дана, непрекидно од 0-24 часа.
Циљеви у 2016. години су и:
-

Повећање позитивне експонираности ЈП «Путеви Србије» у јавности, за више од
80%

-

Ефикасно реаговање сектора: број дана мањи од 2, број сати мањи од 4

-

Повећање броја посета интернет презентацији ЈП «Путеви Србије»: за више од
10% у односу на 2015. годину

-

Повећање промотивно-информативног материјала (штампаног и електронског) у
односу на 2015. годину за више од 10%

-

Квалитет изведених радова/услуга, односно извршење радова/услуга у складу са
захтевима квалитета предвиђеним техничким стандардима, правилима струке и
захтевима инвеститора.
Стандард за мерење остварења циља: број рекламација у гарантном року / број
уговорених радова и вредност рекламација у гарантном року / вредност уговорених
радова.
Услов за реализацију циља:
o

интерно: адекватан стручни надзор над извођењем радова/услуга

o

екстерно: тржишни услови који онемогућавају појаву неквалитетних
компонентних материјала на тржишту Србије.

Финансијски циљеви
Поред наставка сарадње са међународним финансијским институцијама и планираног
смањења степена задужености, конкретни циљеви за 2016. годину су:
-

Рационалнизација трошења финансијских средстава на свим нивоима, тако да
степен остварења планираних расхода у односу на Програм пословања буде 100%

-

Повећање сопствених прихода

-

Реализација плана пословања

Повећање сопствених прихода:
Будући да је Путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, конкретни циљеви у 2016. години
везани су за овај извор средстава, и то:
o
o
o
o
o

повећање броја корисника аутопутева: број нових корисника већи од 2.000.000, тј. за
најмање 5%;
повећање безготовинске наплате: број нових ЕНП наплата путем ТАГ-ова већи од
2.200.000, тј. за најмање 40%;
повећање ефективности процеса наплате путарине: да број неусаглашености при
наплати путарине на 10.000 буде мањи од 8;
повећање ефикасности процеса: смањење броја нечитљивих и ненамагнетисаних
карата за више од 5%;
повећање ефикасности процеса: смањење броја одбега са више од 10%.
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У првој половини 2016. године планирано је успостављање наплате путарине на
наплатној станици Прешево, у отвореном систему наплате путарине за деоницу аутопута,
од државне границе са БЈРМ до петље Левосоје, на 21,7 километара.
У другој половини 2016. године затворени систем наплате се успоставља и на деоници од
нс Сириг до нс Суботица, које подразумева отварање три нове двостране наплатне станице
(Фекетић, Бачка Топола и Жедник) и једне нове чеоне нс Суботица, као и модификовање две
постојеће двостране наплатне станице отвореног система нс Змајево и нс Врбас у наплатне
станице затвореног система. Постојећа чеона нс Сириг се укида, тј. руши.
На овај начин ће затворени систем наплате путарине, чије је увођење отпочело
успостављањем овог система на релацији од н.с. Старa Пазовa до н.с. Сириг у новембру 2015.
године, бити успостављен на комплетној реалцији од Старе Пазове до Суботице, на укупној
дужини од 142 километра.

Институционално јачање
Институционално јачање обухвата:
-

унапређење система квалитета, као развој структуре и капацитета за корпоративно
планирање, стратешко и оперативно планирање и управљање путном
инфраструктуром и имовином Јавног предузећа „Путеви Србије“;

-

развој информационих система, стварање услова за интегрисани информациони
геопросторни управљачки систем у путевима и саобраћају ЈП „Путеви Србије“;

-

Развој система за управљање саобраћајем, развој и интеграција ИТС система и
система за опсервацију саобраћаја.

Унапређење система квалитета:
У 2012. години успостављен је систем управљања квалитетом према међународном
стандарду ISO 9001: 2008, чиме је доказана способност ЈП "Путеви Србије" да доследно
обезбеђује услуге, које испуњавају захтеве корисника и одговарајућих прописа.
Циљ је повећање задовољења корисника ефективном применом система, укључујући процесе
сталног побољшавања система, као и доказивање усаглашености са захтевима корисника и
захтевима прописа.
ЈП "Путеви Србије" треба да обезбеди доследно извршење услуга, које испуњавају захтеве
корисника, међународних институција и одговарајућих прописа, у погледу процеса
управљања путевима (укључујући и систем наплате путарине).
ЈП мора да примењује у целој организацији идентификоване процесе према редоследу и
међусобном деловању, критеријумима и методама ефективности; осигура расположивост
ресурса и информација неопходних за подршку извођењу и праћењу истих; прати процесе,
мери и анализира њихове перформансе и примењује мере потребне за остваривање
планираних резултата, као и стално побољшавање ових процеса.
Код QMS-а, циљеви су следећи:
-

Дефинисање циљева квалитета за сваки процес (дефинисаност 100%)

-

Повећање ефективности остварења свих циљева, тако да проценат остварених циљева
у односу на укупан број буде већи од 75%

-

Успостављање баланса циљева по секторима / областима: индикатори су број циљева
већи од 2 и проценат остварења циљева по сектору / области већи од 70%
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-

Унапређење радних процеса и система квалитета повећањем процента улагања у
односу на предходну годину за 10%

Развој информационих система:
Програм развоја управљачко информационих система у саобраћају садржи следеће: развој
хардверске опреме и софтверских решења, већа поузданост и безбедност информационих
система, успостављање новог јединственог референтног система државних путева Републике
Србије и стварање услова за изгрaдњу интeгрисaнoг инфoрмaциoнoг гeoпрoстoрнoг
упрaвљачкoг систeмa у путeвимa и сaoбрaћajу у JП „Путеви Србије“ (изградња интeгрaтивнe
гeoпрoстoрнe oснoвe (ЛРС) зa интeгрaциjу свих бaзa пoдaтaкa и oмoгућaвaњe њихoвих
мигрaциja уз успoстaвљaњe jeдинствeнe кoмуникaциjскe oснoвe зa рaзмeну пoдaтaкa у
унутрaшњeм и спoљaшњeм oкружeњу).
Код развоја информационих система, циљеви су следећи:
-

иновирање хардверске опреме: индикатор - просечна старост опреме - мања од 5
година

-

унифицирање опреме: индикатор – једнообразност опреме – већи од 70%

-

повећање ефективности
ефективност за 10%

-

поузданост рачунарске мреже: индикатор - недоступност мрежних ресурса мања од
2%

-

безбедност рачунарске мреже: индикатор - проценат недозвољених приступа 0%

-

израда новог референтног система: индикатор - проценат реализације 100%

-

спремност и расположивост БП: индикатор - проценат спремности и расположивости
већи у односу на претходну годину за 20%

коришћења

програмских

пакета:

индикатор

- већа

У области управљања квалитетом, контрола квалитета је стална обавеза ЈП „Путеви
Србије“. У делу лабораторијских испитивања се на бази технолошке документације,
прописују потребни услови за испитивање и врши:
контрола вођења документације која прати квалитет улазних сировина и материјала
извештавање о извршеним контролисањима
верификовање примене писаних поступака за лабораторијска испитивања.
Ради се о сталним активностима које се везују за активности инвестиција, одржавања
државних путева I и II реда, као и реконструкцију и рехабилитацију коловозних конструкција.
Ове активности се обављају у међусобној сарадњи Одељења квалитета, Сектора за
инвестиције и Сектора за одржавање државних путева I и II реда. Улагања у лабораторијска
испитивања морају да прате пораст инвестиција у путну инфраструктуру.
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Стратешко и оперативно планирање и програмирање путне инфраструктуре
2007. године Европска агенција за реконструкцију (European Agency for Reconstruction) је
финансирала пројекат Изградња институционалних капацитета у сектору транспорта
(Institutional Capacity Building Project in the Transport Sector), а као резултат тог пројекта
Србија је добила Стратегију развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и
интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008-2015. године, коју је Влада и
званично усвојила.
Као логични наставак овог пројекта, Европска Унија је финансирала и израду Генералног
Мастер Плана Транспортног сектора (General Master Plan for Transport Sector), поштујући
општи принцип интермодалности и разрађујући на нижи оперативни ниво задате приоритете
усвојене стратегијом транспорта.
Такође је израђен и документ (Policy Note for the Government of Serbia - Improving the
Management of the Road Sector in Serbia) Побољшање управљаља путним сектором у
Србији из средстава Светске Банке (Transport Unit, Sustainable Development Department,
Europe and Central Asia Region), августа 2008. године.
У оквиру кредита Европске банке за обнову и развој (European Bank for Reconstruction and
development), компоненте јачања капацитета ЈП „Путеви Србије“, урађен је 2009. године и
Корпоративни план ЈП „Путеви Србије“ 2010-2015. године.
У оквиру реализације Твиниг споразума са Шведском путном администрацијом, у периоду
од 2004-2007. године унапређене су области: Управљање безбедношћу саобраћаја,
Управљање путевима и мостовима, Редовно и зимско одржавање и Заштита животне средине.
Kao један од битних резултата овог пројекта дошло је до усвајања 3 политике ЈП „Путеви
Србије“:
Политика одржавања државних путева
Политика заштите животне средине
Политика безбедности саобраћаја на путевима
а све у складу са Белом књигом Европске Уније (WHITE PAPER – European Transport policy
for 2010: time to decide).
Европски савет је одобрио Србији статус земље кандидата 1. марта 2012, на основу мишљења
Комисије о захтеву Србије за чланство усвојена 12. октобра 2011. Савет је закључио 5.
децембра 2011. да ће отварање преговора о приступању бити размотрено од стране Европског
савета, у складу са устаљеном праксом, када Европска Комисија буде оценила да је Србија
постигла неопходан степен усклађености са критеријумима за чланство .
Србија је прва у Региону основала Национални одбор за инвестиције Владе, који ће се бавити
припремом и реализацијом стратешких инфраструктурних пројеката. Формирање овог тела је
позитивно оцењено од стране Европске комисије у извештају о напретку Србије ка Европској
Унији.
У претходном периоду завршена је изградња крака коридора 10б Београд – Нови Сад Мађарска граница, у пуном профилу са новим мостом преко Дунава код Бешке. Такође се
интензивно радило на обнови мостова и рехабилитацијама путева после 2000, на главним
путним правцима уз помоћ кредита ЕИБ, ЕБРД и СБ .Као значајно унапређење рада на
подизању нивоа безбедности саобраћаја, за 2016. годину предвиђен је Пројекат независних
оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима, као и веома
значајан Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за период 2010-2020.
године.
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Што се тиче изградње нових деоница, Србија је тренутно једно велико градилиште. Акценат
је стављен пре свега на завршетак преосталих ауто путних деоница међународног коридора
10 кроз Србију и то: Завршетак аутопута обилазнице око Београда у пуном профилу, затим
деонице Е-75 Лесковац - Македонска граница и крака коридора 10ц Е-80 Ниш – Бугарска
граница, као веза Београда са Скопљем – Солуном и преко Ниша са Софијом. Такође се
радови изводе и на Е-763, Рути 4 за Западни Балкан, деоница Београд - Чачак, а у наредној
фази када Црна Гора буде интензивирала изградњу свог дела аутопута према Бару и
завршетак овог аутопута са српске стране, што је финансијски веома захтевна деоница.
За 2016. годину планирана је и израда Генералног пројекта са Претходном сутдијом
оправданости новопројектоване саобраћајнице Сомбор – Бездан – Колут – Бачки Брег –
граница Мађарске, као и Генерални пројекат са Претходном студијом Обилазнице Лајковца
на државном путу IБ реда бр.27 (М-4), као и Идејни пројекат дела магистралног пута М-25,
Ниш – Приштина, Обилазница Прокупља и Идејни пројекат са Студијом оправданости
Обилазнице Уба (веза државних путева IIА-146 и IIА-141), Л=7,00 км.
Ефикасније управљање јавним средствима у условима глобалне економске кризе,
подразумева и боље коришћење средстава намењених за одржавање путева, а што је
неопходан предуслов да би Србија испунила циљеве дефинисане Стратегијом 2020 за
Југоисточну Европу, трећим стубом – Одрживим развојем, у оквиру кога развој транспорта
представља једну од главних окосница развоја. Конкретно, када то сведемо на област којом се
ми бавимо, основни показатељ за мерење објективног успеха је уштеда у на свим нивоима и
рационализација потрошње свих средстава потребних за одржавање путне мреже, уз
истовремено подизање нивоа квалитета услуге дефинисане од стране корисника путева.
На основу свих горе наведених хијерархијских докумената, ЈП „Путеви Србије“ врши одабир
кључних пројеката за финансирање, улагањем у инжењерска решења која подижу ниво услуге
корисника путева и спашавају животе, а путеве чине безбеднијима.
Ова активност се пре свега односи на реализацију Стратегије развоја транспорта у
Републици Србији у периоду 2008-2015. године, од чега је за ЈП „Путеви Србије“
најважније следеће:
-

завршетак и стављање у пуну функцију путне инфраструктуре на међународном
путном правцу Коридор 10 / Лесковац – македонска граница / Крак Коридора 10ц /
Ниш – Бугарска граница, Обилазница Београда (етапа Орловача – Бубањ Поток) и
других обилазница око већих градова

-

даља разрада пројекта изградње аутопута Појате – Прељина и наставка пута преко
Чачка, Краљва и Ужица ка Босни и Херцеговини (РС)

-

наставак планирања и изградње аутопута од Београда према Чачку; Рута 4 SEETO
Свеобухватне мреже

-

наставак планирања обнове и рехабилитације државних путева са становишта
безбедности саобраћаја, применом програма IRAP Србија (израда техничке
документације и примена инжењерских решења за прву етапу изградње кружних
раскрсница, проширења банкина, изградњу путних прелаза са сигнализацијом, трака
за претицање и побољшање возне површине).

ЈП „Путеви Србије“ ће уважавати одреднице Просторног плана Србије и Генералног
(Мастер) плана саобраћаја и користити смернице из Стратешке студије са предлогом
Средњерочног плана и програма изградње и реконструкције, одржавања и заштите
државних путева, 2010-2015. године.
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Примена „Приручника за анализу трошкова и користи за Србију“ (Cost Benefit Analysis
Manual for Serbia) биће обавезна за све обрађиваче претходних студија оправданости и
студија оправданости путних пројеката за потребе ЈП “Путеви Србије“.
Путна мрежа ће се максимално уклапати у мулти модалну транспортну мрежу Србије, транс
европске мреже TEN и TEM и прво „Основну мрежу“ SEETO, а сада Свеобухватну мрежу
SEETO.
Приступиће се изради пројекта Развоја и примене система за управљање имовином ЈП
„Путеви Србије“ (RAMS), на основу новог Закона о планирању и изградњи, извршене
процене вредности основних средстава ЈП „Путеви Србије“ и коришћењем нове базе података
о путевима.
Иницираће се израда стратешког оквира и смерница за примену PPP модела за финансирање
путне инфраструктуре и за оптимизацију накнаде за коришћење аутопутева (путарине).
Пројекат који финансира Европска унија Твининг пројекат Европске Уније, јачање
администативних капацитета транспортног сектора у Министарству грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и надлежним институцијама Републике Србије. Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈППС као релевантна институција за област
управљања путевима заједнички раде на изради важних докумената из области стратешког
планирања, поштујући већ усвојену Методологију за приоритизацију пројеката по стратешкој
релевантности која је урађена у претходном периоду. Као задати циљ тежимо ка томе да се
српска мрежа путева ускоро нађе на Мапи Европских коридора.

Развој управљачко-информационих система у саобраћају
Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:
- Благовремено ажурирање свих база података, чиме се обезбеђује да предузеће
ефикасно, ефективно и рационално обавља делатност управљања државним путевима.
-

Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТС-а, чиме се омогућава
адекватно и безбедно управљање саобраћајем и опремом.

-

Обезбеђење
функционалности
и
поузданости
путно
метеоролошких
информационих система (ПМИС), чиме се омогућава ефикасно и рационално
организовање рада зимске службе.

-

Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП)
са наплате путарине, чиме се омогућава ефикасана обрада података везаних за
наплату путарине и достава података надлежним секторима и службама

-

Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ, чиме се омогућава
неопходна логистика свим пословним процесима у предузећу

У складу са опредељеним средствима за пословну 2016. години Сектор за управљачкоинформационе системе у саобраћају спровешће активности у остваривању следећих
циљева: Одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система
у саобраћају; Припрема инфраструктуре за интеграцију и надоградњу постојећих елемената
информационих система у јединствен функционални систем; Прилагођавање организационе
структуре, обука и едукација инжењерског и техничарског састава Сектора, за опслуживање
нових елемената информационих система у саобраћају
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Програм развоја управљачко информационе системе у саобраћају садржи следеће:
- Успостављање новог јединственог референтног система државних путева
Републике Србије - Активности на имплементацији нове категоризације државних
путева Републике Србије у складу са Уредбом Владе, нова јединствена евиденција и
ажурирање постојећих просторних података референтног система.
- Стварање услова за изгрaдњу интeгрисaнoг инфoрмaциoнoг гeoпрoстoрнoг
упрaвљачкoг систeмa у путeвимa и сaoбрaћajу у JП „Путеви Србије“ - Изградња
Интeгрaтивнe Гeoпрoстoрнe oснoвe (ЛРС) зa интeгрaциjу свих бaзa пoдaтaкa и
oмoгућaвaњe њихoвих мигрaциja уз успoстaвљaњe jeдинствeнe кoмуникaциjскe
oснoвe зa рaзмeну пoдaтaкa у унутрaшњeм и спoљaшњeм oкружeњу.
- Стварање услова за интеграцију постојећих ИТС система у јединствен
централни систем за надзор и управљање саобраћајем – активност изградње
инфраструктуре за обједињавање постојећих елемената ИТС-аа у функционални
систем, проширење система новом ИТС опремом, обезбеђење и едукација стручних
кадрова за управљање новим системима. Развој комуникационих веза за пренос
података дуж постојећих путних праваца, надзор и управљање над истим. Развој
управљачког Центра и система за: управљање саобраћајем, управљање брзинама,
управљање тунелима, инцидентним ситуацијама, контролу приступа и система за
информисање и вођење корисника на путној мрежи.
- Модернизација управљачко информационих система у наплати путарине (АОП)
увођење новог централног информатичког система везаног за наплату путарине
омогућује повезивање свих наплатних станица у један центар, омогућује прелазак са
off-line на on-line режим рада са осталим нивоима система (наплатне станице и
продајна мрежа). Нови централни систем садржи нове функције које су интеграбилне
са екстерним системима (web портал и екстерни државни или пословни системи).
Модернизован систем учиниће аутоматску обраду података (АОП) функционалном,
ефикасном и поузданом.
- Модернизација и проширење система ПМИС (Путни Метеоролошки
Информациони Систем - Road Weather Information System – RWIS), система за
подршку зимском одржавању представља скуп технологија које користе историјске и
тренутне метеоролошке податке о временским условима на путу у циљу доношења
правовремених одлука у зимском одржавању. ПМИС је основни алат превентивног
зимског одржавања којим се спроводе мере и поступци за спречавање настанка
клизавих коловоза. Тренутно на путној мрежи Србије постоји шест метео станица које
су у систему ПМИС, три које су у фази интеграције. Планирано је проширење са
одређеним бројем нових метео-станица, које ће ући у систем ПМИС-а, што би
омогућило покривеност важних делова путне мреже Републике Србије, у складу са
потребама и захтевима.
- Развој, проширење и интеграција система за опсервацију саобраћаја са ИТС
системом. Активност на успостављању функционалног, контролисаног и ефикасног
система за опсервацију саобраћаја, омогућава добијање релевантних и поузданих
података о саобраћају, потребних за управљање путном мрежом. Активност на развоју
и проширењу система: подаци о просечној брзини кретања на путној мрежи (за
потребе безбедности саобраћаја) и мерење осовинског оптерећења (за потребе
управљања, одржавања и контроле).
- Стварање услова за примену обновљивих извора енергије у управљачко
информационим системима у саобраћају: системи везани за тунеле, за расвету,
системи везани за ИТС, системи на наплатним станицама и други. Применом
обновљивих извора енергије значајно би се смањили трошкови електричне енергије и
обезбедили услови за аутономност рада појединих управљачко информационих
система у саобраћају.
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Нове технологије
Циљ увођења нових технологија је побољшање квалитета услуга корисницима путева,
смањење друштвеног трошка и материјална уштеда, кроз смањење загушења, повећање
безбедности и смањење утицаја на окружење.
Остварује се супституцијом старих, недостајућих материјала новим, рециклажом и поновном
употребом и применом система за управљање саобраћајем: путног метеоролошког
информационог система - RWIS код зимског одржавања, применом телематике
(интелигентних транспортних система - ITS) и побољшањем постојећих система за
управљање саобраћајем на путевима.

СТРАТЕГИЈА
Постављени циљеви ће се остваривати кроз:
- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним
финансијским средствима
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања
монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама)
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза:
примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене
штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима:
унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања
и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу и др.
осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне
сигнализације и опреме пута
примена нових - рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења
радова
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају:


посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе
на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП,
Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се
објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим

- Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину:
добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује
емисија штетних гасова
планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка
решења ускладе са прописима о заштити животне средине
лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу
са околином
очување културних и природних обележја која су од посебне вредности
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примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
постављање и одржавање система одводњавања пута
оштра казнена политика за остављање отпада у путном појасу
Побољшање безбедности саобраћаја на државним путевима:
примена званичне методологије за дефинисање и санацију високоризичних
деоница пута и њихова поправка
провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у свим фазама
пројектовања путева
увођење управљања опасним местима на путевима кроз праћење саобраћајних
незгода на путевима са идентификацијом, анализом и отклањањем опасних
места
увођење базе података о саобраћајним незгодама у оквиру ЈП са улазним
статистичким информацијама из полицијских извештаја
- Побољшање заштите корисника путева (приступни путеви, објекти, рекламни панои итд.) у
путном појасу у складу са Законом о јавним путевима
- Унапређење принципа јавности у раду
- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата
- Перманентна обука и усавршавање кадрова за квалитет и специјалистичке области
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2.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.
Организациони делови уређени су Правилником о организацији и систематизацији
послова, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".
По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у 7 сектора, што са Кабинетом
генералног директора чини 8 организационих делова Предузећа.
Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.
Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца
по систематизацији је 1.575 радника.
Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:
Председник:
проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у
Београду
Чланови:
Радиша Драгојевић, дипл. политиколог, председник општине Петровац на Млави;
Бајрам Омерагић, дипл. политиколог и дипл. правник, посебни саветник министра без
портфеља
Веселин Осмајлић, дипл. економиста
Велимир Копања, дипл. грађевински инжењер, руководилац одељења за надзор у
Сектору за инвестиције Јавног предузећа "Путеви Србије", представник запослених.
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БРОЈ РАДНИКА
На дан 31.12.2015. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.437 радника.
Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:
Организациони део
1.

Кабинет директора

Систематизација

Запослено

46

28

37

23

33

28

131

79

62

46

1.102

1.083

86

79

78

71

1.575

1.437

В.д. Директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
Помоћник Директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.
2.

Сектор за стратегију, пројектовање и развој
Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.

3.

Сектор за инвестиције
Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.

4.

Сектор за одржавање државних путева I и II реда
Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.

5.

Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају
Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.

6.

Сектор за наплату путарине
Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.

7.

Сектор за правне, кадровске и опште послове
Извршни директор Горан Томић, дипл.правник

8.

Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове
Извршни директор Бранка Зец, дипл.ек.
Укупно:

У Сектору за наплату путарине запослeно је 75% укупног броја радника, у Кабинету
генералног директора 2% и у осталим секторима 23%.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2015. године
Структура запослених дата је по следећим критеријумима:
 квалификациона структура
 године старости
 радни стаж
 пол.
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Квалификациона структура
Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (67%), следи ВСС са
19%, ВС са 8%, КВ радници са 3%, ПК радници са 2%. ВКВ са 1%, док је учешће НК радника
занемариво.
Број
запослених
Висока стручна спрема (ВСС)
270
Виша стручна спрема (ВС)
118
Високо квалификовани радници (ВКВ)
11
Средња стручна спрема (ССС)
976
Квалификовани радници (КВ)
36
Полуквалификовани радници (ПК)
24
Неквалификовани радници (НК)
2
Укупно:
1.437
Степен стручне спреме

%
19%
8%
1%
67%
3%
2%
0%
100%

Године старости
Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (30% укупног броја радника),
следе: 30 до 40 година (27%), 40 до 50 година (25%), док је учешће групе до 30 година и преко
60 година 9%.
Године старости
До 30 година
30 до 40 година
40 до 50 година
50 до 60 година
Преко 60 година
Укупно:
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Број
запослених
129
393
364
424
127
1.437

%
9%
27%
25%
30%
9%
100%
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Радни стаж
Највише је заступљен радни стаж до 5 година и од 5 до 10 година (18% укупног броја
радника), учешће од 14% има радни стаж од 25 до 30 година, са по 13% учествује стаж од 10
до 15 година и од 15 до 20 година са 12% учествује стаж од 20 до 25 година, са 9% стаж до 30
до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 3%.
Број
запослених
До 5 година
265
5 до 10 година
261
10 до 15 година
188
15 до 20 година
181
20 до 25 година
156
25 до 30 година
201
30 до 35 година
136
Преко 35 година
49
Укупно:
1.437
Године стажа

%
18%
18%
13%
13%
12%
14%
9%
3%
100%

Сумарно, 51% радника има радни стаж преко 15 година, а 49% радника има радни стаж до 15
година.
Пол
Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (941 или 65%), а 1/3 жене (496 или 35%).
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БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА)
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КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

46
28
27
1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Филолошки факултет:
Факултет политичких наука:
Технолошки факултет:
Факултет организационих наука:
Саобраћајни факултет:
Пољопривредни факултет:

4
3
4
2
2
2
2
1
1

УКУПНО: 21
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-економиста:
2
Висока струковна школа-инжењер менаџмента: 1
УКУПНО: 3
3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Туристичка школа:
Саобраћајна школа:
Грађевинска школа:
Електротехничка школа:

1
1
1
1
УКУПНО: 4

СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
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1
10

37
23
23
0
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Филолошки факултет:
Технолошки факултет:
Саобраћајни факултет:
Природно математички факултет:
Електротехнички факултет:
Географски факултет:

1
1
3
1
1
4

УКУПНО: 22
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-грађевински менаџмента: 1
УКУПНО: 1

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

33
28
25
3

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Факултет политичких наука:
Факултет организационих наука:
Саобраћајни факултет:

1
22
1
1
1

УКУПНО: 26
2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Грађевинска школа:
Гимназија:

1
1
УКУПНО: 2

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
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79
79
0
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1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Саобраћајни факултет:
Електротехнички факултет:
Природно математички факултет:
Географски факултет:

2
2
45
3
2
1
1

УКУПНО: 56
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-економиста:
Висока струковна школа-машински инжењер:
Висока струковна школа-грађевински инжењер:

2
1
3

УКУПНО: 6
3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Геодетска школа:
Грађевинска школа:
Архитектонска школа:
Економска школа:

2
2
11
1
1
УКУПНО: 17

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Саобраћајни факултет:
Електротехнички факултет:
Машински факултет:
Географски факултет:
Факултет организационих наука:

5
3
10
1
2
1
4

УКУПНО: 26
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46
45
1
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2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-инжењер информатике:
Висока струковна школа-технолошки инжењер:

2
1

УКУПНО: 3
3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Електротехничка школа:

1
УКУПНО: 1

4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Грађевинска школа:
Економска школа:
Електротехничка школа:
Правно-биротехничка школа:
Гимназија:

2
1
3
5
1
4
УКУПНО: 16

СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет
Саобраћајни факултет
Филозофски факултет
Факултет физичке културе
Технички факултет
Факултет за менаџмент некретнина
Факултет организационих наука
Пољопривредни факултет
Учитељски факултет
Политичке науке
Природно математички факултет
Војна академија
Електротехнички факултет
Полицијска академија
Машински факултет
Правни факултет

17
3
1
2
1
1
2
4
1
1
4
1
3
1
2
2

УКУПНО: 46
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1083
869
214
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2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Спортска академија
Виша техничка школа
Виша пословна школа
Виша саобраћајна школа
Висока струковна школа-правник
Висока струковна школа-економиста
Виша школа за образовање васпитача
Виша школа за примењену информатику
Виша пољопривредна
Виша грађевинска
Виша трговачка
Виша електротехничка
Виша туристичка
Виша геодетска
Виша машинска
Виша медицинска
Војна академија
Виша политехничка
Виша угоститељска
Факултет организационих наука

1
1
6
4
5
43
4
1
1
2
2
2
1
1
3
1
1
2
2
2

УКУПНО: 85
3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економско угоститељска школа
Грађевинско техничка школа
Саобраћајно машинска и електротехничка школа
Трговачка школа

4
1
3
2

УКУПНО: 10
4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Средња економска школа
Средња техничка-техничар конфекционар
Гимназија
Електротехничка школа
Саобраћајна школа
Мешовити образовни центар - математичко техничка струка
Средња медицинска школа
Средња техничка школа
Хемијска школа
Средња бродарска школа
Средња машинска школа
Средња грађевинска школа
Средња трговачка школа
Средња пољопривредна школа
Средња графичка школа
Геодетска школа
Правно биротехничка школа
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1
158
119
70
1
9
24
32
5
143
33
30
58
3
5
18
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Средња текстилна школа
Дрвно-прерађивачка школа
Шумарска средња школа
Музичка школа
Средња туристичка школа
Фризерска школа
Зуботехничка школа
Кожарска школа
Средња учитељска школа
Школа унутрашњих послова
Средња угоститељска школа
Средња железничка школа
Војна гимназија
Средња геолошка школа
Архитектонска школа

6
4
3
2
5
1
5
3
4
2
4
2
3
2
1
УКУПНО: 881

5. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Саобраћајна школа
Трговачка школа
Правно биротехничка школа
Машинска школа
Хемијска школа
Пољопривредна школа
Електротехничка школа
Грађевинска школа
Средња столарска школа

14
2
2
3
1
2
9
1
1
УКУПНО: 35

6. ЗАПОСЛЕНИ СА ПК ОБРАЗОВАЊЕМ:
Саобраћајна школа
Машинска школа

4
20
УКУПНО: 24

7. ЗАПОСЛЕНИ СА НК ОБРАЗОВАЊЕМ:
Основна школа

2
УКУПНО: 2

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
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79
75
4
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1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Филозофски факултет:
Факултет политичких наука:
Филолошки факултет:

26
6
2
1
1
3

УКУПНО: 39
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-правник:
Висока струковна школа-економиста:
Висока струковна школа-грађевински инжењер:
Висока струковна школа-виши физио-терапеут:

4
1
1
1

УКУПНО: 7
3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Грађевинска школа:
Економска школа:
Правно-биротехничка школа:
Хемијска школа:
Текстилна школа:
Гимназија:
Саобраћајна школа:
Трговачка школа:
Графичка школа:
Техничка школа:
Пољопривредна школа:
Медициншка школа:

4
2
2
7
3
2
3
2
2
1
2
1
1
УКУПНО: 32

4. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Електротехничка школа:

1
УКУПНО: 1
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СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

78
71
68
3

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Природно математички факултет:
Филозофски факултет:
Географски факултет:

1
28
3
1
1

УКУПНО: 34
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-правник:
Висока струковна школа-економиста:
Висока струковна школа-инжењер статистике:

1
11
1

УКУПНО: 13
3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Туристичка школа:
Геолошка школа:
Економска школа:
Правно-биротехничка школа:
Хемијска школа:
Гимназија:
Саобраћајна школа:
Средња школа-усмерено образовање:

2
1
1
10
1
1
4
1
3
УКУПНО: 24
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ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2016. ГОДИНУ

3.

3.1. Процена физичког обима активности у 2015. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину донео је Надзорни одбор
19.01.2015. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 27.02.2015. године
(„Сл.гласник РС“ бр.23/15).
Према Програму пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати
у 2015. години планирани су у износу од 38.715,5 милиона динара.

Након усвајања Програма пословања, донета су четири Програма о изменама и допунама
Програма пословања (ребаланса), и то:
-

I Ребаланс Програма пословања донео је Надзорни одбор 07.05.2015. године, а Влада
Републике Србије дала сагласност 14.05.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 43/15)

-

II Ребаланс Програма пословања донео је Надзорни одбор 21.05.2015. године, а Влада
Републике Србије дала сагласност 26.05.2015. године („Сл.гласник РС“ бр. 46/15)

-

III Ребаланс Програма пословања донео је Надзорни одбор 21.08.2015. године, а
Влада Републике Србије дала сагласност 04.09.2015. године („Сл.гласник РС“ бр.
77/15)

-

IV Ребаланс Програма пословања донео је Надзорни одбор 18.12.2015. године, а
Влада Републике Србије дала сагласност 23.01.2016. године („Сл.гласник РС“
бр.5/16).

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину
(прве измене и допуне Програма пословања)
Разлози за доношење првог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015.
годину:
У оквиру позиције 4. Изградња, реконструкција и рехабилитација додата је нова ставка:
Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд – Ниш – Граница са БЈР Македонијом, деоница: Српска
Кућа – Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 (Извођење радова и пратеће
консултантске услуге), у износу од 1.000,0 милиона динара.
Према првом ребалансу, укупан износ расположивих прихода и расхода који ће се
финансирати у 2015. години се није променио, односно остао је у износу од 38.715,5 милиона
динара. Дошло је до прерасподеле позиција улагања, тако што је за 1.000,0 милиона динара
повећана позиција 4. Изградња, реконструкција и рехабилитација, а због одржавања
равнотеже прихода и расхода, за исти износ од 1.000,0 милиона динара смањена је позиција 3.
Одржавање.
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ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину
(друге измене и допуне Програма пословања)
Разлози за доношење другог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015.
годину:
Влада Републике Србије је на седници одржаној дана 7. маја 2015. године донела Закључак 05
Број 351-4681/2015-1, којим се препоручује ЈП „Путеви Србије“ да из сопствених прихода
уплати на рачун Града Зајечара износ од 137.820.000,00 динара, ради завршетка започетих
радова на мосту преко Црног Тимока у Зајечару – Котлујевачког моста.
Сходно Закључку Владе, у другом ребалансу додата је ова ставка код периодичног
одржавања објеката, чиме је Периодично одржавање повећано за 137,8 милиона динара. Због
одржавања финансијске равнотеже, смањено је Редовно одржавање за 137,8 милиона динара.
Укупан износ позиције 3. Одржавање се није променио, односно остао је у износу од 15.588,0
милиона динара.
Према другом ребалансу, укупан износ расположивих прихода и расхода који ће се
финансирати у 2015. години се није променио, односно остао је у износу од 38.715,5 милиона
динара.
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину
(треће измене и допуне Програма пословања)
Разлози за доношење трећег ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015.
годину:
У оквиру позиције 4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ЈП „Путеви
Србије“ дошло је до повећања планираног износа на позицији: А.17. Изградња комплекса
чеоне наплатне станице на државном путу Iа реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и
базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд, са 115,0 на 450,0
милиона динара (планиран износ за 2015. год.).
Због одржавања финансијске равнотеже, извршена је прерасподела у оквиру планираних
ставки на позицији 4.1, тако да се укупан износ позиције 4. Изградња, реконструкција и
рехабилитација није променио (3.357,1 милиона динара).
Према трећем ребалансу, укупан износ расположивих прихода и расхода који ће се
финансирати у 2015. години се није променио, односно остао је у износу од 38.715,5 милиона
динара.
ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину
(четврте измене и допуне Програма пословања)
Разлози за доношење четвртог ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2015.
годину:
-

Мање повлачење средстава ино-зајмова током 2015. године, од планираног

-

Прерасподела између појединих позиција улагања, односно смањење истих, ради повећања
Одржавања, које је због недовољних средстава планирано у мањем износу од потребног.

Према четвртом ребалансу, укупан износ расположивих прихода смањује се за 9.165,1
милиона динара, односно са 38.715,5 на 29.550,4 милиона динара. Укупан износ расхода који
ће се финансирати у 2015. години такође се смањује за 9.165,1 милиона динара, односно са
38.715,5 на 29.550,4 милиона динара.
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ
ПЛАНА, РЕБАЛАНСА И ПРОЦЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
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3.2.

Финансијски показатељи за 2015. годину
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4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
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Наведене обавезе налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних
обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП
„Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, потребно је планирати
средства у буџету Републике Србије за 2016. годину, на апропријацији Министарства
финансија, ради покрића евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

I

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
8.787,0 милиона динара

1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ У 2016. ГОДИНИ
7.473,0 милиона динара
Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16, тачка 2) буџет Републике Србије.
Законом о изменама Закона о јавним путевима (“Сл.гласник РС“ бр.101/11) измењен је члан
16, тако да су приходи по основу акциза на деривате нафте и течног нафтног гаса, у целини
постали приход буџета Републике Србије. Средства намењена ЈП „Путеви Србије“,
опредељују се годишњим законом о буџету Републике Србије.
Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл.гласник РС“ бр.103/15), Раздео 21
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Функција 450 Саобраћај,
Програмска активност / Пројекат 0001 Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја,
Економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, планиране су у износу од 9.633.000.000 динара, од чега за ЈП „Путеви
Србије“ 7.473.000.000 динара.
Према Закључку Владе Републике Србије 05 број: 401-871/2016 од 30.01.2016. године о
усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за
2016. годину, средстава априпријације 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама у износу од 7.473.000.000 динара за ЈП „Путеви Србије“ користила би се у
складу са овим програмом на следећи начин:

I

НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
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II

НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

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

Детаљније образац Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016, кварталне пројекције)
дат је у поглављу Планирани финансијски показатељи са индикаторима за мерење
ефикасности пословања у 2016. години.

2. Приходи из буџета Републике Србије
(Министарство финансијa)

1.314,0 милиона динара

Средства Министарства финансија планирана су за позицију Решавање имовинско-правних
односа, одмосно завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим
деоницама Коридора 10 и на деоницама аутопута Е-763 (од Обреновца до Љига).
Планираних 1.314,0 милиона динара представља део износ од 5.200,0 милиона динара који је
планиран Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл.гласник РС“ бр.103/15),
Раздео 16 Министарство финансија, Функција 110, Програмска активност / Пројекат 5001
Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска
класификација 541 Земљиште.

II

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

20.250,1 милиона динара

3.

Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)
19.146,9 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу
државног пута и члан 17, тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или
путног објекта.
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Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима и полуаутопутевима укупне
дужине око 550 км. У затвореном систему наплате су деонице Београд – Ниш, Београд - Шид,
Београд - Суботица а у отвореном, Ниш – Лесковац и Сириг - Суботица.
Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко четири одсека, чији су
центри у Београду, Нишу, Новом Саду и Шимановцима.
Приход од путарине за 2016. годину планира се у износу од 19.146,9 милиона динара.
Планирани приход по деоницама и месецима за 2016. годину је следећи:
(у милионима динара)

БеоградНиш
598,4

БеоградШид
177,3

БеоградСуботица
222,6

НишПрешево
58,6

УКУПНО
МЕСЕЧНО
1.056,8

Фебруар

645,6

184,4

245,1

60,6

1.135,7

Март

714,0

212,6

279,7

76,6

1.282,9

Април

777,1

232,8

282,0

100,4

1.392,3

Мај

848,3

268,6

305,5

114,6

1.537,0

Јун

883,0

246,8

307,1

132,5

1.569,4

Јул

1.171,9

307,4

403,6

114,8

1.997,7

Август

1.263,7

338,2

647,3

196,4

2.445,5

Септембар

921,6

249,9

503,6

148,5

1.823,6

Октобар

862,5

242,4

508,7

131,0

1.744,6

Новембар

779,9

219,0

458,6

116,1

1.573,6

Децембар

789,3

215,1

465,3

118,0

1.587,8

10.255,2

2.894,5

4.629,1

1.368,1

19.146,9

2016. год.
Јануар

укупно

Параметри за прорачун су следећи:
Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног
објекта ("Сл.гласник РС" бр.56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15 и 95/15 )
реализација у 2015. години
успостављање наплате путарине на новој наплатној станици Прешево 01.04.2016.
године
успостављање наплате путарине на деоници аутопута од Сирига до Суботице
01.08.2016. године
У 2016. години очекује се повећање прихода од посебне накнаде за коришћење аутопута
(путарине) по основу повећаног броја возила која користе аутопут, отварања нових деоница
под наплатом путарине, успостављања наплате путарине на новој наплатној станици Прешево
и пуштања у рад затвореног система наплате путарине на деоници Сириг – Суботица.
Корисницима су омогућени следећи начини плаћања путарине:
- у готовом новцу
- платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD и
AMERICAN EXPRESS)
- електронским путем – плаћањем без заустављања на појединим деоницама аутопута.

4.

Такса на инострана теретна возила

380,0 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу
државног пута и члан 17, тачка 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована
у иностранству.
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Плаћа се на граничним прелазима, приликом уласка ино-теретних возила у нашу земљу.
Наплату врши Управа царина, на основу Закона о међународном превозу у друмском
саобраћају ("Сл.лист СРЈ" бр.60/1998).
Параметри за прорачун су следећи:
процењена реализација у 2015. години
износи накнаде из Одлуке о висини накнаде за употребу државног пута за
возила регистрована у иностранству („Сл.гласник РС“ бр.16/16)

5. Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају
приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног
земљишта
462,7 милиона динара
Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу
државног пута и члан 17, тачке 2) и од 4) до 7), и то:
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом
земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу
7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ
са јавног пута.
Највећи приход се остварује од комерцијалних објеката, пре свега бензинских станица.
Власници истих своје приходе остварују на јавним путевима, што подразумева плаћање
утврђених накнада ЈП "Путеви Србије".
Законом о јавним путевима предвиђено је и плаћање накнада за постављање натписа у
земљишном појасу, инсталација на путу, закуп и коришћење земљишта итд.
Параметри за прорачун су следећи:
Одлука о висини накнада за коришћење јавних путева
("Сл.гласник РС" бр. 16/09)
реализација у 2015. години

6. Накнада за ванредни превоз

88,0 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу
државног пута и члан 17, тачка 1) накнада за ванредни превоз.
Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског
оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да
се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).
Параметри за прорачун су следећи:
реализација у 2015. години

7. Остала средства

172,5 милиона динара

Обухватају: Накнада за припрему тендерске документације, Приходе од продаје ТАГ-ова и
Остале приходе. План по позицијама је: 2,5 45,0 и 125,0 милиона динара.
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III

ЗАЈМОВИ
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11.870,8 милиона динара

75

РАСХОДИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2016. ГОДИНИ
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У 2016. ГОДИНИ
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2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

1.115,2 милиона динара

Распоред улагања у 2016. години:

Детаљан распоред улагања у 2016. години даје се у наредним табелама.
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3. ОДРЖАВАЊЕ

16.520,7 милиона динара

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије".
Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре
свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да
повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да
се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува
његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви
морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.
Упоредни приказ процене реализације за 2015. годину и плана за 2016. годину:

3.1. Одржавање државних путева I и II реда

15.774,3 милиона динара

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

3.1.1. Редовно одржавање

11.173,0 милиона динара

Према члану 58. Закона о јавним путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:
- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута
- уређење банкина
- уређење и очување косина насипа, усека и засека
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута
- поправка путних објеката
- постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
- прање и одржавање саобраћајне сигнализације
- постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме
за заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење
- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу
- чишћење снега и леда са пута.
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3.1.2.

Периодично одржавање

4.071,3 милиона динара

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

ојачање коловозне конструкције

-

рехабилитацију појединих путних праваца

-

појачано одржавање мреже државних путева I и II реда.

3.1.3. Ургентно одржавање

230,0 милиона динара

Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају
радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања
проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

3.1.4. Надзор и лабораторијска
контрола квалитета

300,0 милиона динара

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

3.2. Остале позиције

645,0 милиона динара

У оквиру ове позиције садржани су:
трошкови одржавања путних прелаза
трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е – путевима
разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско
оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи(пријеми), таксе....)
утрошак електричне енергије и одржавање електричног система
трошкови услуга АММС.

3.3. Санација локалне путне мреже и објеката као последица поплава
32,7 милиона динара
На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији „Сл.гласник РС“
бр.75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка
Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. године и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014
од 14.09.2014. године.
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ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Распоред улагања у 2016. години:
у милионаима динара

Детаљан распоред улагања у 2016. години даје се у наредним табелама.
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План за 2016. годину по кварталима:
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5.

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
1.491,3 милиона динара

У току 2016. године планиран је завршетак исплате накнаде за експроприсане
непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е – 763 ( од
Обреновца до Љига ). Такође, планиран је и почетак поступка експропријације на
деоници Аутопута Е- 763, Обреновац – Сурчин, а у складу са динамиком израде техничке
документације за ову деоницу и поступком парцелације у катастрима у Обреновцу и
Сурчину. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације
државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.
Распоред улагања 1.434.000.000,00 динара у 2016. години је следећи:
Ред.
бр.

Опис

Износ

1.

Е – 75, Грабовница - Грделица

50.000.000,00

2.

Е – 75, Грделица – Царичина Долина

50.000.000,00

3.

Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан

80.000.000,00

4.

Е – 75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан

40.000.000,00

5.

Е – 75, Левосоје – Доњи Нерадовац - Букаревац

50.000.000,00

6.

Е – 75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и
Сектор 5)

7.

Е – 80, Просек – Црвена Река

80.000.000,00

8.

Е – 80, Црвена Река - Чифлик

50.000.000,00

9.

Е – 80, Чифлик – Станичење – Пирот исток

100.000.000,00

10.

Е – 75, Y крак и обилазница око Новог Сада

200.000.000,00

11.

Е – 763, Лајковац - Љиг

100.000.000,00

12.

Е – 763, Oбреновац - Уб

150.000.000,00

13.

Е – 75, Измештање наплатне станице Бубањ поток на нову
локацију

14.

E – 763, Сурчин - Обреновац

15.

Рехабилитација државних путева

50.000.000,00

16.

Санација клизишта на државним путевима

50.000.000,00

100.000.000,00

20.000.000,00
264.000.000,00

Укупно:

1.434.000.000,00

Поред наведеног износа од 1.434.000.000,00 динара за исплату накнада за
експроприсане непокретности, планиран је и износ од 30.000.000,00 динара за
трошкове који претходе експропријацији ( Републички геодетски завод, јавне набавке
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израде геодетских елабората за експропријацију), као и за трошкове вештачења на
експроприсаним непокретностима.

Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама обезбеђена су на
следећи начин:
Средства других наручилаца ( Министарство финансија Републике Србије ) –
1.314.000.000,00 динара.
ЈП Путеви Србије – 150.000.000,00 динара (Рехабилитација државних путева,
Санација клизишта на државним путевима, измештање наплатне рампе Бубањ
поток на нову локацију и трошкови који претходе експропријацији )

Преглед површина предвиђених за експропријацију:

Ред
.
бр.

Опис

Површина
у ha

Напомена

1.

Левосоје – Доњи Нерадовац

70

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 400 – 700 динара/м2

2.

Доњи Нерадовац – Владичин
хан

200

Према процени пореске управе
тржишна
цена
пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 400 – 700 динара/м2

3.

Грабовница - Грделица

50

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 300 – 700 динара/м2

4.

Грделица –Царичина Долина

110

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 300 – 700 динара/м2

5.

Царичина Долина – Владичин
Хан

90

Према процени пореске управе
тржишна
цена
пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 400 – 700 динара/м2

6.

Обреновац - Уб

210

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 100 – 300 динара /м2

7.

Лајковац - Љиг

170

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 100 – 300 динара/м2
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Ред
.
бр.

Опис

Површина
у ha

Напомена

8.

Црвена Река - Чифлик

100

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 220 – 585 динара

9.

Чифлик – Станичење

40

Према процени пореске управе
тржишна цена земљишта на овој
деоници креће се у распону од 220 –
585 динара

10.

Станичење – Пирот исток

70

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
од 220-585 динара

11.

Батајница - Добановци

20

Према процени пореске управе
тржишна цена земљишта на овој
деоници креће се у распону од 1500
–2000 динара/м2 за пољопривредмо
земљиште и 2500 -3000 динара /м2
за грађевинско земљиште

12.

Просек – Црвена Река

40

Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се
у распону од 500- 910 дин/м2

13.

Y крак и обилазница око Новог
Сада

100

Према процени пореске управе
тржишна цена земљишта на
деоници Y крак креће се у распону
од 63 – 65 дин, а на деоници
обилазница Новог Сада од 1400 до
3100 динара/м2

Граница Македоније - Левосоје

5

16.
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Преглед пројеката и планских докумената на основу којих се спроводе
поступци експропријације на горе наведеним деоницама

Деонице на којима је Програмом радова предвиђена експропријација, односно на којима
су започети поступци експропријације, планиране су на основу постојећих пројеката
експропријације, урбанистичких планова, односно проглашеног јавног интереса:

Ред.
бр.
1.

Опис
Y крак

Пројекат / Урбанистички план /
Јавни интерес
Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута
Е-75 (Y-крак) у делу граничног прелаза Келебија и
деонице од граничног прелаза Келебија до петље
Суботица-југ (варијанта 1)
Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута
Е-75, петља Суботица-југ, решење троугао
Општи интерес за изградњу деонице аутопута Е-75 у
делу од граничног прелаза келебија до петље
Суботица-југ утврђен је решењем Владе републике
Србије 05 број 465-1556/2010, који је објављен у
Службеном гласнику РС број 12/2010

2.

Зона Новог Сада

Урбанистички пројекат за парцелацију и
препарцелацију коридора ауто-пута Е-75 на деоници км
108+000 до км 118+000 на административном подручју
града Новог Сада
Општи интерес за изградњу деонице аутопута Е-75
(зона Нови Сад) од км 108+000 до км 120+000 у две
фазе (прва фаза од км 108+000 до км 115+280, друга
фаза од км 115+280 до км 120+000) утврђен је
решењем Владе републике Србије бр.465 -179/2007,а
које је објављено у („Службени гласник РС“, бр. 4/07)

3.

Батајница - Добановци

План детаљне регулације деонице Аутопута Е-75
Батајница - Добановци и деонице Аутопута Е-70 са
локацијом наплатне рампе и петље за аеродром
„Никола Тесла“ у Земуну и Сурчину
Решење Владе Србије 05 бр.465-5057/2009 од
17.08.2009.године („Сл.гласник Р.С.“ број 69/09)којим је
утврђен општи интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње деонице аутопута Е
– 75, Батајница – Добановци и деонице аутопута Е 70
са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром
„Никола Тесла“ у Земуну и Сурчину
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Ред.
бр.
4.

Опис
Обилазница Београда

Пројекат / Урбанистички план /
Јавни интерес
Детаљни урбанистички план и Регулациони план
деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци-Бубањ поток
Општи интерес за изградњу обилазнице око Београда
утврђен је на основу Одлуке о детаљном
урбанистичком плану деонице аутопута „Братство –
јединство“ од Добановаца до Бубањ Потока („Службени
лист града Београда“, бр. 32/87) и регулационим
планом деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци –
Бубањ Поток, којим је измењен и допуњен ДУП
(„Службени лист града Београда бр. 13/99)

5.

Грабовница - Грделица

Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница 2:
Грабовница – Грделица, од км 868+166,10 до км
873+700.00 – књига 2.16. Пројекат експропријације
Решење Владе Србије 05 број 465-9357/2010 од
16.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 98/2010)
којим је утврђен јавни интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Грабовница - Грделица

6.

Горње поље - Царичина долина

Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница
са БЈР Македонијом, деоница: Горње поље - Царичина
долина од км 873+719,94 до км 885+522,78 - Књига 16:
Пројекат експропријације
Решење Владе Србије 05 бр.465-9770/2010 од
29.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је
утврђен јавни интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Горње поље – Царичина Долина

7.

Царичина долина - Владичин Хан

Идејни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница
са БЈРМ, деоница: Царичина долина - Владичин Хан од
км 885+771.58 до км 900+100.00 –Експропријација у
зони аутопута
Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од
11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је
утврђен општи интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Грделица – Левосоје

8.

Владичин Хан - Доњи Нерадовац

Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница
БЈРМ, деоница: Владичин Хан – Доњи Нерадовац од км
900+100,90 до км 926+357,02 - Књига 14 Пројекат
експропријације
Решење Владе Србије 05 бр.465-9774/2010 од
29.12.2010..године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је
утврђен јавни интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Владичин Хан – Доњи Нерадовац
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Ред.
бр.
9.

Опис
Доњи Нерадовац – Левосоје

Пројекат / Урбанистички план /
Јавни интерес
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница
Македоније, деоница: Доњи Нерадовац – Српска кућа
од км 926+400.00 до км 934+354.72 - Књига 10
Пројекат експропријације
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница
Македоније, деоница: Српска кућа – Левосоје од км
934+354.72 до км 942+413.31 –II – Књига 10 Пројекат
експропријације

10.

Левосоје - граница Македоније

11.

Просек – Црвена Река

Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од
11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је
утврђен општи интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Грделица - Левосоје
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш –
Скопље, деоница: Букуревац - граница Македоније од
км 965+996.51 до км 976+250.30 -Елаборат
експропријације
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш –
Скопље, деоница: Левосоје – Букуревац од км
955+700.59 до км 965+996.51 - Пројекат
експропријације
Решење Владе Србије 05 бр.465-7839/2007 од
22.11.2007.године („Сл.гласник Р.С.“ број 107/07) којим
је утврђен општи интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Букаревац-граница Р.Македоније
Решење Владе Србије 05 бр.465-3350/2008 од
21.08.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 78/08) којим
је утврђен општи интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Левосоје-Букаревац
Главни пројекат експропријације аутопута Е-80, Ниш
(Просек) - Димитровград (граница Бугарске), деоница
Просек - Црвена река, од км 18+125,17 до км 40+650,00
Решење Владе Србије 05 бр.465-3654/2008 од
11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је
утврђен општи интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 80,
деоница Ниш(Просек)-граница са Р.Бугарском
(Димитровград
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Ред.
бр.
12.

Опис
Црвена Река - Пирот

Пројекат / Урбанистички план /
Јавни интерес
Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница
Цревна река – Чифлик, од км 40+659 до км 50+945,64
Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница
Чифлик - Станичење од км 52+727,65 до км 64+800,00
– кљига 16 Пројекат експропријације
Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) –
Димитровград (граница Бугарске), деоница 5:
Станичење – Пирот (исток) од км 64+800,00 до км
81+450,00

13.

Обреновац – Уб

14.

Лајковац – Љиг

Решење Владе Србије 05 бр.465-1547/2010 од
4.3.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 12/2010)којим је
утврђен општи интерес за
експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 80,
деоница од Црвене реке со петље Пирот-исток
Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран,
сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 3:
Обреновац – Уб од км 14+416,19 до км 40+645,28
Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05
бр. 465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у
Службеном гласнику РС број 4/2007
Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран,
сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 5:
Лајковац – Љиг од км 53+139,91 до км 77+118,23
Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05
бр. 465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у
Службеном гласнику РС број 4/2007

Површине за експропријацију, као и дужине деоница, преузети су из претходно
наведених Пројеката и односе се на земљиште за које треба решити имовинско-правне
односе и не односе се на земљиште које је под саобраћајним површинама које су раније
биле предмет експропријације.
До наведених износа за сваку појединачну локацију где је експропријација у току дошло
се на основу егзактних података о цени 1 m² земљишта, при чему се ради о проценама
надлежних Управа прихода.
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ПЛАН 2016. ГОДИНА КВАРТАЛНО

* колона Процена реализације за 2015. годину односи се на средства Министарства финансија
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6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ
393,7 милиона динара

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у оквиру Јавног предузећа
"Путеви Србије", у складу са Законом о јавним путевима, обавља делатност вођења
евиденција о државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким
подацима везаним за путеве. Обавља и делатност: управљањa саобраћајем и снимања
саобраћајног оптерећења-бројање возила на државном путу.
Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају:
-

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 инсталисаним системима и опремом у тунелима
обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже
државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС)
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
врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби.

Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:
 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 ефикасана 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
Планирана средства Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају за 2016.
годину, усклађена са реалним изворима прихода у 2016. години, лимитираће успешно
остваривање циљева предузећа у области управљачко информационих система у
саобраћају. 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 2016. годину Сектор за управљачкоинформационе системе у саобраћају спровешће све потребне активности у остваривању
следећих резултата и циљева сектора: одржавање у функционалном стању постојећих
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елемената информационих система у саобраћају; припрема инфраструктуре за интеграцију
и надоградњу елемената информационих система у јединствен функционални систем;
прилагођавање организационе структуре, обука и едукација инжењерског и техничког
састава Сектора, за послове управљања новим елементима ИТС-а; испуњење свих
преузетих обавеза на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима.
Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према опредељеним
средствима у Програму за 2016. годину:

(у милионима динара)
Ред.бр.

Опис

ПЛАН 2016.

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У
САОБРАЋАЈУ

393,7

Пренете обавезе из 2015. године

2,0

Улагања у 2016. години

391,7

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

391,7

А)
Б)

Упоредни преглед улагања 2015 - 2016. година:
Ред.бр.

Опис

(у милионима динара)
2015.
2016.
ПЛАН
ПЛАН

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

А)

Пренете обавезе из претходне године

Б)

Улагања у текућој години

309,3

391,7

6.1.

ФУНКЦИОНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

309,3

391,7

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ

81,0

102,7

103,0

107,0

50,0

59,5

55,0

87,7

1.
2.

3.

4.

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС
ОПРЕМА
ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА И
КВАЛИТЕТА-ОПРЕМА,
ИНФРАСТРУКТУРА,
СОФТВЕРИ
БАЗЕ ПОДАТАКА-
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ФУНКЦИОНАЛНОСТ,
АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И
ОПРЕМЕ-СУИСС

5.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ УИС У
НАПЛАТИ
ПУТАРИНЕ – АОП

6.

7,8

9,9

12,5

24,9

Детаљан распоред улагања у 2016. години је следећи:
Поз. у
ПП

ОПИС

1

2

(у милионима динара)
План
2016.

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

А)

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

2,0

Б)

УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2016. ГОДИНИ

391,7

6.1.
1.

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ
СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМСМУС
1.1.
1. Комуникациона и енергетска инфраструктура

1. Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова за потребе информационо
комуникационих система ИКС
2. Елементи ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом
1.1. повезивању - надзорни центар
3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре КИ за потребе
система за мониторинг и управљање саобраћајем
4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре ЕИ за потребе
система за мониторинг и управљање саобраћајем
2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и отклањања
неусаглашености реализованих пројеката из области ИТС-а
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391,7
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1. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИКС система

5,0

2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење тунела

18,0

3. Трошкови отклањања неусаглашености система
3. Трошкови проширења елемената постојећег система и
интеграција са новим подсистемима ИТС-а
1. Проширење и интеграција ИТ мреже ИТС система у центру за
мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1

2,5
8,5

2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система - фаза 1

3,5

3. Трошкови функционалне интеграције и проширење ИТС подсистема
1.2.

2,0
29,7

1. Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем

23,5

1. Набавка опреме за оперативни и надзорни центар
2. Спољна ИТС опрема (Реализација пројекта ИТС портала, опрема за
мониторинг - Фаза 1, опрема за управљање саобраћајем -Фаза 1)
1.2.

1,5
17,0

3. Видео-опрема у тунелима који су у систему управљања -фаза 1

3,0

4. Трошкови потрешног материјала и делове опреме СМУС
2. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука
и консултантске услуге

2,0
6,2

1. Стандардизација, директиве, учешће у међународним орган. ИТС-а

1,0

2. Консултантске услуге за ИТС системе

2,2

3. Трошкови специјализоване обуке УИСС

3,0

1.3.
Управљачко функционалне апликације система за мониторинг и
управљање саобраћајем
1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација
1.3. примењених у систему за мониторинг и управљање саобраћајем
2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система
у просторну базу података и web портал ИТС система

1.4.

3,0

10,0
10,0
5,0
3,0
2,0

3. Трошкови функционисања ИТС-а
1.4.

13,0

Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)

13,0
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1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а
2. Модернизација и проширење ПМИС-а
2.

107,0

2.1.

103,5

1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за
опсервацију саобраћаја
2.1. 2. Одржавање ИТС опреме
3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)
4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима

3.

3.2.

103,5
53,0
13,5
5,0
25,0

5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система
2.2.

7,0

Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја

3,5

ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА,
ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ
3.1.
Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета

3.1.

10,0

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА

Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме

2.2.

3,0

1. Модернизација и унапређење ИТ система квалитета (ЕРП-а
управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података, контрола приступа,
ресертификација QMS-a)
3.2.
Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и
комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за
потребе ЈП "Путеви Србије"
1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникаци. опреме и др. хардверске
опреме
2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме
3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци
(Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек
антивирус програм)
4. Набавка добара потрошног материјала рачунарске опреме-штампача, и
осталог потрошног материјала неопходног за функционисање ИТ
комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"
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59,5
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11,5

23,8
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4.

БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција

87,7

4.1.

10,0

Базе података о путевима (БПП)
1. Методологија за формирање и праћење осн БПП/методологија
4.1. управљања КК/верификација тест деонице, додатна опрема за снимање
путева
2. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/вериф.-тест
деони.

10,0
6,8
2,2
1,0

3. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 1
4.2.

38,9

База података о саобраћају (БПС)

38,9

1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја и израда
публикације

4,1

2. Повремено бројање саобраћаја

6,0

4.2. 3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација методологије прикупљање и ажурирање података, прог.проширење, одрж., стр.услуге)
4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података
5. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију
саобраћаја
6. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимање-прикупљање
пода.
4.3.
База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима
(БПМ, БПТ, БПНТ)
1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система, стручно
кон.услуге, развој - интеграција)
2. База података о мостовима (методолошко-програмско унапређење,
нови модули, тест прегледи, израда правилника, експертске услуге, унос
4.3. података)
3. Преглед мостова који нису унети у базу
4. База података о нестабилним теренима (преглед, унос података,
техничка контрола, стручне услуге)
5. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу
5. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције,
верификација и тест деоница
4.4.
4.4.
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База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и
опасним местима
1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним
местима
2. База података - параметри/показатељи безбедности у саобраћају
3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним
прелазима
4. Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној
сигнализацији и опреми
4.5.
Консолидација, довођење у функцион.стање и интеграција база
подат.
4.5. 1. Израда солуција-кастомизација функција геопросторне базе

5.

2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу
3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности постојећих
БП, одржавање, лиценце, обука и експертске услуге
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И
ОПРЕМЕ СУИСС
5.1.
Надзорни контролни центар

5.1. 1. Физичко обезбеђење објекта Газела

13,1
5,4
2,1
2,6
3,0
9,6
9,6
3,6
3,6
2,4
9.9
5,9
5,9
2,7

2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"

2,0

3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"
5.2.

1,2

5.2. Локални - оперативни центар
1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни
центар
МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
6.
СУИСС
6.1.
6.1. Одржавање софтвера и хардвера управљачко информационих
система у АОП-а
6.2.
6.2. Проширење опреме управљачко информационих система у наплати
путарине - АОП
6.3.
6.3.
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Модернизација управљачко информационих система у АОП-у - фаза
2
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
А)

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2015. ГОДИНЕ

6.1.

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА

2,0
391,7
УКУПНО

Планирана улагања у 2016.години,Сектора за управљачко информационе системе у
саобраћају, већа су за 27% од планираних улагања у 2015. години и око два пута већа од
процењене реализације Програма пословања Сектора у 2015. години. Разлози за то су:
преузимање, интеграција, управљање и одржавање нових техничко технолошких система
инсталисаних у тунелима „Стражевица“, „Липак“ и „Железник“; модернизација и
проширење система аутоматске обраде података (АОП) у наплати путарине;
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; обједињени трошкови ИТ система за потребе функционисања
комплетног пословног система предузећа.
Планирана улагања у Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС) у 2016.
години већа су за 27% у односу на 2015.годину и то у делу који се односи на трошкове
преузимања, функционалног испитивања, отклањања неусаглашености реализованих
пројеката из области ИТС-а, трошкови проширења елемената ИТС-а и интеграција са
новим подсистемима и модернизација и проширење путно метеоролошких информационих
система ПМИС-а (усклађивање са пројектима RRSP/IPA).
Планирана улагања у одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању ИТС
опреме у 2016.години већа су за 4% у односу на 2015.годину. Повећани трошкови
одржавања предметних система последица су преузимања нове опреме и елемената ИТС-а
на државној путној мрежи, њиховим повезивањем са постојећом опремом у јединствени
систем за надзор, мониторинг и управљање саобраћајем, повећан је обим улагања у
одржавање.
Планирана улагања у ИТ систем и систем квалитета у 2016. години већа су за 19% у
односу на 2015.годину. Разлози за то су: трошкови развоја и унапређења ИТ система и
квалитета, усклађивање са захтевима предузећа, захтевима надлежних државних служби и
законском регулативом; објединавање трошкова ИТ система за потребе функционисања
комплетног пословног система предузећа.
Планирана улагања у развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података
од значаја за мрежу државних путева (већа су за 58%). Разлози за то су: усклађивање
постојећих база података са новом Уредбом о категоризацији државних путева и новим
Референтним системом државних путева; посебни захтеви за развојем, интеграцијом,
ажурирањем и функционалношћу база података као законска обавеза ЈП “Путеви Србије“ и
услов за формирање Јединствене државне базе података за безбедност саобраћаја у
сарадњи са МГСИ, Коридорима Србије и Агенцијом за безбедност саобраћаја; формирање
адекватне базе података и информациона подршка надлежним државним органима за
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потребе институција у ванредним ситацијама/елементарним непогодама. Повећања
улагања се односи на: базу података о путевима (повећање за 6 мил.дин); базу података о
саобраћају (повећање за 10,2 мил.дин.); формирање базе података о осовинском
оптерећењу (7 мил.дин); база података о мостовима, тунелима, другим путним објектима и
нестабилним теренима (повећање за 5,6 мил.дин); базе података о саобраћајној
сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима (повећање за 6,4 мил.дин);
консолидација, довођење у функционално стање и интеграција постојећих база података у
јединствену геопросторну базу (повећање за 4,5 мил.дин).
Планирана улагања за одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко
информационе системе у саобраћају у 2016.години већа су за 27% у односу на
2015.годину. Ова улагања односе се на надзорни контролни центар „Газела“ и локални
оперативни центар за управљање тунелима „Петлово Брдо“
Планирана улагања у модернизацију и проширење система за аутоматску обраду
података (АОП) везаних за наплату путарине, улагања у 2016.години већа су за 99% у
односу на 2015.годину. Повећање улагања планирано је у складу са: повећањем обима
послова наплате путарине, увођењем затвореног система наплате на новим деоницама;
повезивањем наплатних станица комуникационом инфратруктуром и омогућавање on-line
пренос података до централног сервера; учешће у реализацији пројекта мерење средњих
брзина кретања на аутопуту у циљу веће безбедности у саобраћају (надлежни сектори
Јавног предузећа „Путеви Србије“у сарадњи са МУП-ом). Повећање улагања односи се на:
модернизацију управљачко информационих система у АОП-у (повећање за 11 мил.дин)
проширење опреме и одржавање софтверско хардверских елемената система (повећање за
1,4 мил.дин)
ЈП „Путеви Србије“-Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају, покренули
су захтев за измену и допуну закона (Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Закон о
јавним путевима) увођењем у законске оквире нових техничких средстава и система који
се користе у функцији надзора, управљања и мониторинга саобраћаја на државним
путевима. Реализацијом великих пројеката на изградњи Коридора Србије, на државној
путној мрежи, врши се инсталација нових техничких средстава и система који
припадају системима ИТС-а (Интелигентни Транспортни Системи).
Елементи ИТС-а који се већ инсталирају на путној мрежи: камере, изменљива
сигнализација, системи за снимање и прикупљање података, савремени системи којима су
опремљени велики тунели, оперативни и надзорни центри и сл. Обзиром да је за опремање
путне мреже елементима ИТС-а потребан и адекватан правни оквир (измена и допуна
закона и доношење подзаконских аката - правилника), Јавно предузеће „Путеви Србије“Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају су доставили предлоге
надлежним министарствима за измене ових закона (Закона о јавним путевима и Закона о
безбедности у саобраћају).
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План за 2016. годину по кварталима:
(у милионима динара)
Ред.бр
.

Опис

2016.
План

I
Квартал

II
Квартал

III
Квартал

IV
Квартал

100,0

100,0

100,0

6.

УПРАВЉАЧКО
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У
САОБРАЋАЈУ

393,7

93,7

А)

Пренете обавезе из претходне год.

2,0

2,0

Б)

Улагања у текућој години

391,7

91,7

100,0

100,0

100,0

6.
1

ФУНКЦИОНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

391,7

91,7

100,0

100,0

100,0

1.

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ

102,7

27,7

25,0

25,0

25,0

2.

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС
ОПРЕМА

107,0

32,0

25,0

25,0

25,0

3.

ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА
КВАЛИТЕТА
БАЗЕ ПОДАТАКАФУНКЦИОНАЛНОСТ,
АЖУРИРАЊЕ
ИНТЕГРАЦИЈА

59,5

14,5

15,0

15,0

15,0

87,7

12,7

25,0

25,0

25,0

5.

НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ-СУИСС

9,9

0,9

3,0

3,0

3,0

6.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ УИС У
НАПЛАТИ
ПУТАРИНЕ –
АОП

24,9

3,9

7,0

7,0

7,0

4.
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Упоредни преглед процењене реализације 2015. годинa и улагања
2016.година:

Ред.бр.

Опис

(у милионима динара)
2015.
2016.
Процењена
ПЛАН
реализација

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

128,6

393,7

А)

Пренете обавезе из претходне године

2,0

2,0

Б)

Улагања у текућој години

126,6

391,7

6.1.

ФУНКЦИОНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

126,6

391,7

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ

16,9

102,7

1.

2.

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС
ОПРЕМА

54,8

107,0

3.

ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА

28,1

59,5

4.

БАЗЕ ПОДАТАКАФУНКЦИОНАЛНОСТ,
АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА

11,5

87,7

5.

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
И ОПРЕМЕ-СУИСС

3,1

9,9

6.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ УИС У
НАПЛАТИ
ПУТАРИНЕ – АОП

12,2

24,9
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7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а
1.117,0 милиона динара
Ова позиција улагања произлази из недостатка сопствених средстава за потребна улагања,
што намеће потребу за задуживањем.
Односи се на обавезе према Фонду за развој Републике Србије и Панонској банци – Банка
Intesa по рефинансираним кредитима
У 2016. години планира се отплата кредита у износу од 1.117,0 милиона динара.
Упоредни приказ процене реализације за 2015. годину и плана за 2016.годину:

Позиција 7.3. односи се на Обавезе по основу ПДВ-а у износу од 400,0 милиона динара.
Распоред улагања у 2016. години по кварталима:
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8.

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

2.645,0 милиона динара

Распоред улагања у 2016. години:

Упоредни приказ реализације за 2014. годину, процењене реализације за 2015. годину , плана за
2016. годину, и плана за 2016. годину по кварталима даје се у наредној табели:
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Здравствене услуге

32,5 милиона динара

Планирани износ на позицији Здравствене услуге обухвата следеће:
- Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“
(делимичне измене и/или допуне):
1,5 милиона динара
- Периодично испитивање услова радне околине, прописани лекарски прегледи
запослених и оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве
помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности и оцене службе медицине рада:
3,5 милиона динара
- Систематски прегледи запослених са свим индикованим прегледима на годишњем
нивоу свих запослених у ЈП „Путеви Србије“:
18,0 милиона динара
- Санитарни (шестомесечни) прегледи спремачица, услужних радника са објеката ЈП
„Путеви Србије“ ради рационализације извршења и избегавања доласка истих из
Ниша, Новог Сада, Шида, Косовске Митровице итд. (исти се може обавити у
подручним филијалама Завода за јавно здравље)
0,5 милиона динара
- Опоравак и здравствена рехабилитација запослених, на основу Правилника о раду ЈП
„Путеви Србије“ (члан 38.); 9,0 милиона динара
Правни основ:
- Закон о безбедности и здрављу на раду (чл. 13, 15, 37. и 54.)
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
(„Сл.гласник РС“ бр.72/06) (чл. 15)
- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“ (I бр. 953-11147 од 28.11.2008.)
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова
радне околине („Сл.гласник РС“ бр.94/06 и 108/06)
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“, члан 38. (број 953-6622 од 17.04.2015.)
Tрошкови репрезентације

3,0 милиона донара

Односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених
инкасаната, контролора и радника обезбеђења (760 радника) на 38 наплатних станица широм
Србије, 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
66,4 милиона динара
Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра,
Влајковићевој, Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), на обилазници,
закуп склоништа на Новом Београду које служи за архивирање пословне документације, и
закуп магацина за складиштење ТАГ-ова и ситног инвентара.
Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката 27,1 милиона динара
У овкиру ове позиције предвиђа се на име трошкова оглашавања 20,0 милиона динара. Трошкови
оглашавања подразумевају трошкове рекламирања електронске наплате путарине, са циљем да се
повећа број корисника исте, у циљу повећања прихода од наплате путарине и краћег задржавања
на наплатним станицама.
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Дневнице на службеном путу

14,0 милиона динара

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од
14,0 милиона динара, што представља реализован износ за 2015. годину.

Хуманитарне активности
1,0 милиона динара
Средства у износу од 1,0 милиона динара планирана су за Дечији камп за децу радника ЈППС, у
органицацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“.

Накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима
8,0 милиона динара
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 8,0
милиона динара за укупно 21 лице, због повећаног обима посла на наплати путарине, а све у
складу са Владином Уредбом чл.1 тачка 2 и Законом о буџетском систему чл. 27е став 36.
Накнаде по основу уговора о делу и осталим уговорима (вештачења)
12,6 милиона динара
Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 4,1 милиона динара, за ангажовање
лица специјализовано-софистицираног образовања за обављање послова који се не налазе у
делокругу рада послодавца (смањено на 5), као што су послови који се обављају у вези
инсталисане ИТС опреме у тунелима „Стражевица“, „Липак“ и „Железник“ и послова за рад на
експропријацији у општинама Владичин Хан и Бела Паланка.
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планиране су у износу од 8,5 милиона
динара. Ради се о вештацима разних стручно-образовних квалификација који су и који ће се
ангажовати на вештачењима ради спровођења поступка експропријације, ради изградње Коридора
10 и 11, а по Закључцима органа локалне самоуправе на територији на којима се спроводи
поступак експропријације (процењено 30 лица), којим се уједно и повећава укупна вредност саме
инвестиције.

Трошкови материјала

98,6 милиона динара

Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и
трашак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи
део ових трошкова везан је за функционисање система наплате путарине. Обзиром да је током
2015. године, отворена нова деоница и успостављен мониторинг центар и кол центар, и значајно
повећан обим послова везаних за електронску наплату путарине у 2016. години, планирани су
већи трошкови на позицији: Канцеларијски материјал и признанице са 21,0 милиона динара (план
2015. године) на 30,0 милиона динара.

Трошкови непроизводних услуга

109,3 милиона динара

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на:
- здравствене услуге (32,5 милиона динара, од чега су систематски прегледи запослених у
износу од 18,0 милиона динара, који су такође планирани у претходне две године, а због
неспроведених поступка јавних набавки нису извршени),
- трошкове адвокатских услуга (21,0 милиона динара, велики судски спорови, арбитража са
Алпином),
- физичко и противпожарно обезбеђење тунела Стражевица (12 милиона динара).
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9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

1.106,6 милиона динара

Упоредни приказ процењене реализације за 2015. годину и плана за 2016. годину даје се у
наредној табели:
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Распоред улагања у 2016. години по кварталима:
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10. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

14,9 милиона динара
у динарима

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Активност
Увођење система квалитета у
оквиру одбора за квалитет
Ангажовање и сарадња
референтних лабораторија на
следећим испитивањима

Набавка лабораторијске
опреме
Организација едукација и
усавршавања надз. инжењера Путева Србије и студената Грађ.Факултета
Провере квалитета изведених радова у гарантном и по
истеку гарантног рока
Спровођење међулабораторијских испитивања
Рачунарски пакети за
статистичку обраду података
и праћења квалитета

Планира се
6 седница
Екстерни консултант
1. Испитивање отпорности на трајну
деформацију према EN12697-22 – опит
точком, узорци припремљени у
лабораторији
2. Испитивање отпорности на трајну
деформацију према EN12697-22 – опит
точком, кернови из коловоза
3. Анализа асфалтне мешавине, сет
стандарда
4. Испитивање крутости према EN12697-26,
кернови из коловоза
5. Испитивање битумена, EN1427 и EN1426
6. Испитивање битумена комплет према
EN14023 и EN12591
7. Испитивање трајне деформације
једноаксијалном компресијом према
EN12697-25
8. Испитивање отпорности на замор према
EN12697-26, призматичне гредице
Према спецификацијама и захтевима
испитивања
У сарадњи са Грађевинским факултетом у
Београду, за надзорне инжењере Путева
Србије и студенте завршних година Грађ.
факултета
У сарадњи са акредитованим лабораторијама
У сарадњи са акредитованим лабораторијама,
обезбеђење поверења у квалитет резултата
испитивања
Рачунаркси пакети за планирање,
прикупљање података, обраду података и
израду извештаја
Укупно планирано:
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11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

11.870,8 милиона динара

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања
(ино-банке) дата је у табелама које су саставни део образложења расхода у оквиру
ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиција 4. и 11.).
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5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА
МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ
Образац 1А
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Образац 1
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Образац 1Б
(у динарима)
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ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА
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6.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Јубиларне награде
Планирано је да се у 2016. години исплате јубиларне награде радницима по основу
непрекидног рада у Предузећу 10, 20 и 30 година.
Висина јубиларних награда утврђена је чланом 55. Правилника о раду за ЈП „Путеви Србије“.
Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за
2016. годину заједно са порезом (10%) износе 16.423.078 динара, за 132 радника.
Отпремнине
Према члану 53. Правилника о раду за ЈП „Путеви Србије“, Послодавац је дужан да
запосленом обезбеди отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на
пензију у висини три зараде коју би остварио за месец који претходи месецу у којем се
исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три
просечне зараде по запосленом исплаћене код Послодавца, за месец који претходи месецу у
коме се врши исплата отпремнине, односно три просечне зараде на нивоу Републике, према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је
то за запосленог повољније.
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Пројектована средства за исплату по основу отпремнине за 13 запослених, опредељена су у
висини од 4.885.900 динара.
Средства за исплату јубиларних награда и отпремнина планирана су у оквиру позиције,
Трошкови ЈП „Путеви Србије“ (Остала лична примања запослених).

Динамика запошљавања за 2016. годину

Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину
Планирана маса укупних бруто зарада
у ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину
На основу закључка Владе Републике Србије од 05.11.2015.г. којим је усвојен текст Смерница
за израду годишњег програма пословања за 2016.г.као и свеобухватног програма планираних
мера економске политике и предвиђених реформских мера уштеда, опредељених Законом о
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буџету за 2015. годину као и осталих законских у међувремену донетих мера, извршена је и
пројекција средстава укупних бруто зарада запослених укључујући и обавезне доприносе
послодавца у ЈП "Путеви Србије" у износу од 1.507.379.024 динара (бруто2).
I

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА МАСУ ЗАРАДА ЗА 2016.

Основни параметри у примени и остваривању циљева економске политике, утврђених мерама
фискалне консолидације и Законом о буџету за 2015. годину, и даље су резултат утицаја
опоравка привредних активности у свету и региону и чињења напора како би се успорио
тренд раста јавног дуга и успоставио тренд његовог процентуалног опадања у учешћу у БДП
и што више амортизовао применом мера фискалне, монетарне и структурне политике.
Имајући у виду да се макроекономска пројекција мера заснива на повећаној рестриктивности
монетарне и фискалне политике, са посебним освртом на ограничење средстава зарада у
јавном сектору и пензија у складу са донетим законима из ове области у наредном периоду,
утврђена је пројекција параметара за зараде у јавном сектору и пензија за 2015. годину до
децембра 2017. године, усвајањем Закона о буџету за 2015. годину.
Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину установљена је маса средстава
зарада у укупном износу од 1.278.523.345 динара за просечно 1.518 запослених у оквиру
којих су и средства за 26 запослених на одређено време због повећаног обима послова,а све у
складу са Владином Уредбом чл.1 тачка 2 и Законом о буџетском систему чл.27е, став 36, као
и за 113 новозапослених на новоотвореним наплатним станицама Прешево и Сириг-Суботица
у Сектору за наплату путарине.
Сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“
бр.116/14) извршена је и корекција и процена планиране масе средстава за исплату зарада за
2016. годину.

По тој процени за 2016. годину, очекивани износ разлике за уплату у буџет, процењени
бруто 2 без умањења за 2016. годину у односу на бруто 2 по умањењу за 2016. годину
износи 114.606.683 динара, односно месечно 9.550.557 динара, уз поновну напомену да на
овај износ приликом обрачуна утиче однос варијабилних и фиксних обрачунских
параметара за сваки месец понаособ.
Што се тиче накнада за чланове Надзорног одбора такође је извршена процена за уплату у
буџет сходно поменутом Закону и она се очекује у месечном износу од 40.364 динара.
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Образложење за нових 113 радника у сектору за наплату путарине
Програм пословања за 2016. годину Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за
2016. годину потребно је установити масу средстава зарада у оквиру којих су и средства за
108 новозапослених на новоотвореним наплатним станицама у Сектору за наплату путарине
као и за 5 запослених (Сектор за наплату путарине) по основу упражњених радних места из
2015.године (од 01.09.2015.г.), због два дата отказа и три одласка радника у пензију.
На новоизграђеној деоници аутопута до границе Македоније од АПРИЛА 2016.
године планирано је и успостављање наплате путарине на новој наплатној станици Прешево,
а на деоници аутопута од Београда до Суботице, од АВГУСТА 2016. године планирано је
отварање 4 нове наплатне станице (Врбас, Бачка Топола, Жедник и Суботица).
Како би се наплата путарине могла организовати и на наведеним деоницама
остваривао приход неопходно је извршити повећање броја запослених у Сектору за
наплату путарине и то:
У Одељењу за оперативну наплату путарине укупно повећање броја запослених на 4
нових наплатих станица на пословима оперативне наплате износи 91 (структура приказана у
табели) и то: у Одсеку Београд-Суботица потребно број запослених увећати за 55 радника, а у
Одсеку Ниш-Лесковац (Прешево) за 36 радника.
У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за превоз и заштиту новца и објекта
на новоизграђеним великим наплатним станицама Прешево и Суботица, за потребе
обезбеђења објекта и регулисања саобраћаја у зони наплатних станица неопходно је
запослити по 5 радника, а за обезбеђење транспорта новца са н.с. Прешево 3 радника, тј.
укупно 13 запослених радника обезбеђења.
У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за техничке послове на
новоизграђеним великим наплатним станицама Прешево и Суботица, за потребе техничког
одржавања наплатних станица неопходно је запослити по 2 радника техничке струке.
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спремачица

бројач пазара

сакупљач

возач

обезбеђење

техничка сл.

8

инкасант

7

пословођа

Прешево

чист систем ЕНП

Број
нових
кабина

улазне

Наплатна
станица

излазне

Број
нових
трака

мануелни систем наплате

У следећој табели приказан је потребан број радника по радним местима и наплатним
станицама са динамиком (месецом) запошљавања током 2016. године:

6

2

4

27

2

2

1

-

5

2

Радно место

УКУПНО

43

Оперативна наплата (нс Прешево)

4

27

2

2

1

-

-

-

36

Одсек за техничке послове

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Одсек за превоз и заштиту новца и објекта

-

-

-

-

-

-

5

-

5

од АПРИЛА 2016. године
Наплатна станица Прешево

4

27

2

2

1

-

5

2

43

Суботица

2+6

2

6

6

1

-

14

2

-

-

-

5

2

23

Жедник

2

2

2

2

-

1

9

1

-

-

-

-

-

11

Бачка Топола

2

2

2

2

-

1

9

-

-

-

-

-

-

10

Фекетић

2

2

2

2

-

1

9

1

-

-

-

-

-

11

-

-

2

3

1

1

3

-

10

Оперативна наплата (Сириг-Суботица)

3

41

6

3

1

1

-

-

55

Одсек за техничке послове

-

-

-

-

-

-

-

2

2

Одсек за превоз и заштиту новца и објекта
од АВГУСТА 2016. године
Одсек Београда-Суботица
(од нс Сирига до нс Суботица)

-

-

-

-

-

-

8

-

8

3

41

6

3

1

1

8

2

65

7

68

8

5

2

1

-

-

91

4

4

Седиште одсека

новозапослени у Одсеку наплате
новозапослени у
Одсеку за техничке послове
новозапослени у Одсеку за превоз и заштиту новца и
објекта

УКУПНО ПОТРЕБНАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ
У СЕКТОРУ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ У 2016. ГОДИНИ:

13

13
108

Успостављање затвореног система наплате на ауто путу Београд-Суботица је
отпочело увођењем овог система на релацији од н.с. Сириг до н.с. Старa Пазовa.
У 2016. години затворени систем наплате се успоставља и на деоници од нс Сириг до
нс Суботица, које подразумева отварање три нове двостране наплатне станице (Фекетић,
Бачка Топола и Жедник) и једне нове чеоне нс Суботица, као и модификовање две постојеће
двостране наплатне станице отвореног система нс Змајево и нс Врбас у наплатне станице
затвореног система. Постојећа чеона нс Сириг се укида, тј. руши.
Потребно је да се укупан број систематизованих радних места у Сектору за наплату
путарине са тренутних 1102, због напред наведених разлога, повећа на 1210 радника, тј, за
108 радника.
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9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА
ЧЛАНУ 50. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Сходно члану 50. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:
-

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

-

за одређивање накнада Надзорном одбору.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ,
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања
предузећа, планирано је да се 37,7 милиона динара издвоји за следеће намене:

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Нето накнада члановима Надзорног одбора рачуната је као једнострука просечна зарада по
запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру 2015.
године (Саопштење Републичког завода за статистику бр. 285 од 26.10.2015.), увећано за
пројектовану инфлацију у 2016. години (раст потрошачких цена 2,8%, годишњи просек). Нето
накнада председника Надзорног одбора увећана је за 50% у односу на износ нето накнаде
чланова Надзорног одбора.
Детаљније у поглављу Политика запошљавања.
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10.

ЦЕНЕ

Према члану 50. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између
осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.
Члан 17. Закона о јавним путевима дефинише накнаде за употребу државног пута:
1) накнада за ванредни превоз
2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом
земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу
7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ
са јавног пута и
8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.
Накнада из члана 17. тач. 3) Закона о јавним путевима:
Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
Садашњи износи путарине:
Још увек су у примени износи путарине од 20.02.2009. године (Одлука објављена у
„Сл.гласнику РС“ бр.12/09, 78/14, 93/15 и 95/15), када је путарина за возила стране
регистрације смањена у просеку за 40%, односно изједначена и доведена на ниво путарине за
возила домаће регистрације из фебруара 2008. године. Ово укидање диспаритета изазвало је
негативне ефекте пада прихода од путарине, само у 2009. години износили су 3,4 милијарди
динара.
Накнаде из члана 17. тач. 2) и од 4) до 7) Закона о јавним путевима:
Накнаде за употребу државног пута
Садашњи износи накнада:
Још увек су у примени износи накнада за употребу државног пута од 7. марта 2009. године
(Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.16/09), када су износи накнада повећани за 18%.
Напомињемо да је до тог повећања дошло после 4,5 године, јер је претходно усклађивање
извршено још 7. августа 2004. године („Сл.гласник РС“ бр.90/04). Иначе, у том периоду су
сви елементи који утичу на формирање цена радова на одржавању и грађењу путева су имали
далеко већи пораст, у просеку за 98%.
Накнада из члана 17. тач.1) Закона о јавним путевима
Накнада за ванредни превоз
Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског
оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да
се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).
Износи накнада нису мењани од маја 2003. године („Сл.гласник РС“ бр.56/03).
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Напомињемо да износи накнада у дужем периоду нису мењани, и то: накнада за ванредни
превоз више од 12,5 година (од маја 2003.), путарина 8 година (од фебруара 2008.), накнаде за
употребу државног пута скоро 7 година (од марта 2009. године).
У међувремену су у великој мери порасле цене свих елемената који утичу на формирање цена
радова на одржавању и развоју путева. Пондерисани пораст ових елемената (према званичним
подацима Републичког завода за статистику) од последњег усклађивања накнада износи:
-

% повећања
Путарина (посебна накнада за коришћење аутопута)
39 %
Накнаде за употребу државног пута
41 %
Накнада за ванредни превоз
161 %

У наставку се анализира пораст цена основних елемената који утичу на цене радова на
путевима, а као базни месеци узимају се мај 2003, фебруар 2008. и март 2009. године, када су
накнаде последњи пут усклађиване. Основ за анализу су званични подаци Републичког завода
за статистику (преглед индекса).
Резултати анализе приказани су кроз табеле и графике.
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ПУТАРИНА (Посебна накнада за коришћење аутопута)
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
КРЕТАЊА ИНДЕКСА У ПЕРИОДУ ОД ПОСЛЕДЊЕГ УСКЛАЂИВАЊА
ПУТАРИНЕ (од фебруара 2008. године)

200

180
173
168
160

-Индекс-

140

120

100

100
100

116
115
113
109
109
105
104
101
100

110
107
106
105
104
100
99

130
129
125
124
123
122
116
114
100

151
145
138
134
131
126

155
150
144
132
123
122

117
116
100

100

161
156

163
158

133
130

140
139
135
130
129

Течна горива и мазива

113

116
115
114

114

Производња деривата нафте

100

100

100

159
154
151
147
139
130
125

Трошкови живота
Цене на мало

Елементи и материјал за
уграђивање у грађевинарству
Друмска саобраћајна средства

80

77
75

Машиноградња

60

СВИ ЕЛЕМЕНТИ (пондерисано)
ПУТАРИНА

40

20

0
База
II 2008

XII 2008

XII 2009
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XII 2010

XII 2011.

XII 2012

XII 2013

XII 2014

VII 2015
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НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ДРЖАВНОГ ПУТА
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
КРЕТАЊА ИНДЕКСА У ПЕРИОДУ ОД ПОСЛЕДЊЕГ УСКЛАЂИВАЊА
НАКНАДА ЗА УПОТРЕБУ ДРЖАВНОГ ПУТА (од марта 2009. године)
250
238
220
201
198

200
197

200

192
Трошкови живота (индекс
потрошачких цена - укупно)

170
169
150

-Индекс-

150
139
137

100

100
100

110
104
103
102
101
100
100

135
125
116
113
112
111
106
100

124
121
114
113
107
100

140
136

143
142
139

169
158
152
145
141
134

Цене на мало (индекс потрошачких
цена - укупно)

147
142
141

Течна горива и мазива
Производња деривата нафте

120
119
112

117
114
110

120
117
110

121
119
110

100

100

100

100

Елементи и материјал за уграђивање
у грађевинарству
Друмска саобраћајна средства
Производња непоменутих машина и
опреме (машиноградња)
СВИ ЕЛЕМЕНТИ (пондерисано)

50
НАКНАДЕ ЗА УПОТРЕБУ ДРЖАВНОГ
ПУТА

0
База
III 2009

XII 2009
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XII 2010

XII 2011

XII 2012

XII 2013

XII 2014

VII 2015
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НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
КРЕТАЊА ИНДЕКСА У ПЕРИОДУ ОД ПОСЛЕДЊЕГ УСКЛАЂИВАЊА
НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ (од маја 2003. године)

600

532
500

Трошкови живота (индекс
потрошачких цена - укупно)

497

Цене на мало (индекс потрошачких
цена - укупно)

450
447

446

430

-Индекс-

400

385
379

383
353
343

311
293

300

200

100

100
100

105
104
102
102
100
100
97

136
133
119
119
116
110
111
100

149
140
127
124
121
100

209
202
157
149
148
143
134
135

186
166
164
142
141
135

100

100

179
177
176
152
150
149

202
194
191
157
155
150

230
216
210
169
165

251
231
225
172
169
165

281
259
253

265
264
258

270
263
244

273
265
261

XII
2004

XII
2005
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XII
2006

XII
2007

Друмска саобраћајна средства
Машиноградња

180
178
174

177
178
163

186
177
164

184
185
164

СВИ ЕЛЕМЕНТИ (пондерисано)
НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ

100

100

100

100

100

100

100

100

0
База
XII
V 2003 2003

Производња деривата нафте
Елементи и материјал за
уграђивање у грађевинарству

310

229
227
210
208

Течна горива и мазива

XII
2008

XII
2009

XII
2010

XII
2011

XII
2012

XII
2013

XII
2014

VII
2015
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УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

11.

Управљање ризицима је неизоставни елеменат доброг управљања, и од изузетне је важности
за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик „било који догађај или проблем, који
би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева“,
предуслов за процену ризика је успостављање јасних, конзистентних циљева. Процена ризика
представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева,
који су садржани у плановима.
Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и
законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд.
Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и/или негативни.
Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију
између организације и других страна, као и интерне факторе на организационом плану и
плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај
(последице). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања
ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.
Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика,
укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено
или би могло бити изложено у свом пословању.
Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман
ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних
ризика за предузеће.
Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:
-

избегавање ризичних активности

-

отклањање узрока ризика

-

утицај на промену вероватноће и последица ризика

-

дистрибуција ризика са другим странама (уговарачи, финансијске институције, итд.)

-

појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика
за побољшања.

Правилник о политикама управљања ризицима
На основу члана 27. став 1. тачка 23) Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за
управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.46/13)
и члана 31. став 1. тачка 23) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“, Надзорни одбор ЈП
„Путеви Србије“ је на предлог Комисије за ревизију донео Правилник о политикама
управљања ризицима.
Овим Правилником ЈП „Путеви Србије“ даје опште смернице за идентификацију, мерење и
процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и
правилима струке.
Организациона структура у управљању ризицима
Правилником о политикама управљања ризицима утврђена је следећа организациона
структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима:
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Надзорни одбор:
- надзире рад Директора и Извршних директора
- врши унутрашњи надзор над пословањем
- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима.
Извршни одбор:
Извештава Надзорни одбор:
- о планираној пословној политици и другим начелним питањима која се односе на
постојеће и будуће вођење послова, као и о одступањима од планова уз навођење
разлога
- о пословима и пословним догађајима који су у току или су очекивани, а који би могли
бити од већег значаја за пословање и ликвидност Предузећа, као и за рентабилност
његовог пословања, увек када такве околности наступе, или се очекују
- о активностима у процесу управљања ризицима.
Директор Предузећа:
- одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима, који прете
остварењу циљева Предузећа, увођењем одговарајућих контрола у складу са
међународним стандардима интерне контроле
- одговоран је за успостављање, одржавање и унапређење система финансијског
управљања и контроле.
Извршни директори:
- идентификују ризике из надлежности Сектора: вреднују, оцењују, обелодањују и
управљају ризиком из своје надлежности
- подстичу превентивне мере против могућих грешака у раду.
Одењење интерне ревизије врши оцењивање система финансијског управљања и контроле у
односу на следеће послове:
- идентификовање и процену ризика у Предузећу
- управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа у Предузећу
- процену ризика и управљање ризиком од стране директора Предузећа
- процену адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у
односу на идентификовање ризика, да ли ови процеси функицонишу на предвиђен
начин и омогућују остварење циљева Предузећа
- подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.
Интерна контрола надзора и Руководилац Одељења квалитета (Кабинет директора):
- анализира и оцењује целокупну организацију и све активности послова надзора на
изградњи, реконструкцији, рехабилитацији одржавању путева, заштити и контроли
путног земљишта, праћењу санације клизишта, одржавању мостова и објеката
- организује рад супернадзора и подстиче превентивне мере против могућих грешака у
раду
- помаже да Предузеће оствари своје циљеве спровођењем систематичног,
дисциплинованог приступа, путем вредновања и побољшавања управљања ризицима,
надзора, контроле и управљачких процеса у домену надзора на изградњи и одржавању
путева.
Комисија за ревизију:
- припрема, предлаже и проверава спровођење политике управљања ризицима.
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Руководилац Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду
(Кабинет директора):
- организује и води поступак израде акта о процени ризика и осталих аката Предузећа у
вези са безбедношћу и здрављем на раду
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним
ризиком.
Стручни сарадник за контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки
(Кабинет директора):
-

учествује у планирању набавки, планирању поступака и рокова израде, доношења,
извршења и контроле извршења плана набавки

-

контролише спровођење поступака јавних набавки.

Руководилац Одељења безбедности саобраћаја (Сектор за стратегију, пројектовање и надзор):
-

формулише политику и стратегију развоја безбедности саобраћаја на путевима у
наредном средњорочном периоду и формулише план акција радне групе у наредном
краткорочном периоду

-

редовно информише своје претпостављене о тренутној ситуацији безбедности
саобраћаја на путевима, заснованој на развоју индикатора безбедности саобраћаја на
путевима, као и о конкретним акцијама које Предузеће треба да предузме у циљу
побољшања безбедности саобраћаја.

Руководилац Одељења надзора наплате путарине (Сектор наплате путарине):
-

руководи радом Одељења и организује послове надзора, стара се о њиховом
квалитетном и благовременом извршавању, обавља најсложеније послове из области
надзора наплате путарине.

Руководилац Одељења заједничких послова (Сектор наплате путарине):
-

утврђује правила и процедуре у поступању са финансијском документацијом,
системом интерних контрола са аспекта законитости и формалне исправности;
подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Сви организациони делови Предузећа:
- спроводе Правилник о политикама управљања ризицима, придржавајуће се одредби
законских прописа, интерних аката и интерних процедура
- информишу извршне директоре о потенцијалним ризицима.
Сви запослени у Предузећу, Директор и Извршни одбор су дужни да буду савесни и
одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време упозоре на све
потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом
обављања пословне делатности.
Предузеће редовно обезбеђује:
- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања
ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од других сектора
- независност екстерне ревизије од Надзорног одбора и Извршног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа с дугогодишњим
искуством и дозволама са којом Предузеће закључи уговор.
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Врсте ризика
Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима
- тржишни ризици
- кредитни ризик
- ризик ликвидности
- оперативни ризици
- ризик угледа.
Тржишни ризици су: ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне
стране и валутни ризик.
Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности
имовине Предузећа.
Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе из
неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.
Конкретно, ЈП „Путеви Србије“ је октобра 2014. године поводом стечаја компаније ,,Alpina
Mayreder Bau GmbH“, а у вези извођења радова на ауто-путу Београд – Нови Сад, наплатило
банкарске гаранције у укупном износу од 349 милиона динара.
Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.
Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности Предузећа, који може утицати на
неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу и изазвати негативне ефекте на пословање
Предузећа.
Ризик ликвидности: Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на време измирује
своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дуговорчне обавезе –
дугорочна стабилност.
Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно
измирује своје обавезе.
Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да
наплати своја потраживања.
Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава
и текућих обавеза.
Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штета, повреда на раду,
утицаја на животну средину и безбедност информација које могу да настану услед
неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.
Законски ризик везан је за непоштовање законских норми, избегавање извршења пореских
обавеза, склапање незаконтих пословних уговора и ризик измене правног оквира. Ризик
измена правног оквира представља за Предузеће велики део ризика, будући да стално долази
до промене законских прописа у процесу усклађивања са законодавством ЕУ. Промене
законских прописа се могу посебно одразити на Предузеће у смислу интерне организације,
финансијских захтева, и врсте радова и услуга и сл.
Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке,
друштвене или еколошке одговорности запослених у Предузећу.
Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим
учешћем прихода и расхода
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Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта
(путарина) највећи приход ЈП „Путеви Србије“ (план за 2016. годину 19,1 милијарди
динара), у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за
оперативну наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за
надзор наплате путарине.
У Одељењу надзора наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са
законским прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине три одсека, и то: Одсек
аналитике, Одсек контроле видео надзором и Одсек теренске контроле.
У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за
анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника
на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се
компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.
У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на
наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и
адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и
аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и
подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе
неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима
директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.
У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање
запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе
неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих
излаза, а у складу са Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова
посебне накнаде за употребу пута или путног објекта., као и верификација предлога за
покретање дисциплинских поступака.
У оквиру Одељења за заједничке послове сектора је и Одсек за превоз и заштиту новца и
објеката. У Одсеку се организује рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт
новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења,
редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и
предузимање одговарајућих мера на затварању истих.
Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко
обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и
средстава унутар објеката и простора Предузећа.
Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни расхода, највећа позиција
је Одржавање (план за 2016. годину износи 16,5 милијарди динара).
У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за Ургентно одржавање.
Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају
радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања
проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.
Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину, за Ургентно одржавање
планирано је 230,0 милиона динара. Средства су предвиђена за радове условљене
елементарним непогодама, као што су: снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на
коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу
на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који
припадају путу.
ЈП «Путеви Србије» је дана 27.05.2014. године од Министарства унутрашњих послова –
Сектора за ванредне ситуације добило Захвалницу поводом изузетног доприноса, залагања и
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сарадње са Сектором за ванредне ситуације приликом одговора на ванредну ситуацију у
Републици Србији, у периоду од 15. до 24.05.2014. године.
ЈП „Путеви Србије“ доноси План зимског одржавања државних путева I и II реда у
Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за
обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске
службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин
прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.
План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач,
је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом
материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У
сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за
посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је
димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму
саобраћаја као и општем значају тих деоница.
Обавеза предузећа за путеве је да до 15. новембра оспособе предвиђен број машина, обезбеде
резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну
сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.
Одржавање путева у зимском периоду, спречавање појаве поледице и уклањање снега, је
веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање огромних ресурса:
материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних
капацитета. Радионално понашање управљача путевима, извођача радова као и државних
органа је неопходно. Издаци могу бити велики и када нема интензивних снежних падавина
или поледице, пошто се обезбеђује стално дежурство особља и механизације.
Из тих разлога, Планом зимске службе се одређују приоритети и ниво одржавања по
деоницама, којих се сва предузећа и надзорна служба обавезно придржавају, јер не постоје
објективни разлози да сви путеви имају подједнак третман.
За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред
предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за
кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматицима и ланцима за снег на
критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима
предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено
заустављање возила која ту опрему не поседују.
Ради повећања безбедности учесника у саобраћају у зимском периоду, надлежно
Министарство сваке године доноси решење којим се ограничава брзина кретања возила до 60
км/час на путевима сврстаним у први приоритет, а до 40 км/час на путевима другог и трећег
приоритета у условима снежних падавина.
Део припрема за одржавање путева у зимском периоду је благовремена санација свих
оштећења коловозног застора и оспособљавање система за одводњавање и постављање
саобраћајне сигнализације. Благовременом санацијом коловозног застора смањује се обим
оштећења коловоза у условима наизменичног пада и пораста температуре изнад и испод
нултог подеока.
За проходност и безбедно одвијање саобраћаја, подразумева се и благовремена набавка,
дистрибуција и лагеровање основних материјала за посипање. Индустријска со за посипање
се набавља обједињено и дистрибуира по предузећима у складу са реалним потребама,
утврђених на основу претходних искустава. Неопходна је рационализација потрошње соли,
значајна за заштиту животне средине.
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Према плану зимске службе за 2015/2016. годину расположиво је: 719 путарских возила и
камиона, 327 машина, 892 радника – путара, 184 техничара, 327 машиниста и 719 возача.
Обезбеђена количина соли са резервама износи више од 74 хиљада тона, каменог агрегата и
ризле укупно 140 хиљада тона, хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа око 1.500
тона.
Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и
Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.

Надзор на одржавању, реконстукцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу
уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању
путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима
са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању надзорних услуга на одржавању
путева.
Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни
надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу,
односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и
проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких
норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и
инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са
пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење
радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са
важећим прописима.
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Систем интерне контроле
У циљу постизања циљева Предузећа, уз минимизирање оперативних проблема, кључан
фактор је примена одговарајуће интерне контроле. Интерна контрола је основни део
управљања организацијом. Ефикасна интерна контрола такође пружа подршку и у управљању
променама, односно решавању новонасталих захтева и приоритета, и омогућава процену
ризика са којима се Предузеће суочава и интерно и екстерно. Обухвата планове, методе и
процедуре које се користе за испуњавање циљева, а самим тим пружа и подршку управљању.
Интерна контрола помаже у испуњавању следећих циљева Предузећа:
- ефективност и ефикасност пословања
- поузданост финансијског извештавања, укључујући извештаје о извршењу буџета,
финансијске и друге извештаје за интерну и екстерну употребу
- усаглашеност са важећим законима и прописима.
Интерна контрола помаже да се остваре жељени резултати кроз ефективно управљање јавним
ресурсима. Адекватно управљање јавним ресурсима подразумева начело законитости и
правичности, сходно томе, јавна етика је предуслов, односно темељ поверења јавности, и
представља најважнији елемент управљања. Ресурси у јавном сектору односе се на јавна
средства и њихово коришћење у интересу грађана, те је стога неопходна посебна пажња у
њиховом управљању. Контролне активности су саставни део планирања, спровођења, анализе
и одговорности за управљање јавним ресурсима и остваривање резултата и циљева
Предузећа.
Успостављањем система интерних процедура као и система интерне контроле, Предузеће
обезбеђује поштовање интерних одлука и процедура на свим нивоима управљања.
Систем интерне контроле се састоји од:
-

-

Организационе структуре која омогућава управљање ризицима и која је дефинисана у
актима Предузећа:
o Раздвајање појединих функција унутар Предузећа, у смислу да поједини
запослени не могу обављати све фазе једног пословног процеса
o Перманентно осигурање електронских података путем back up-a,
o Заштита приступа подацима на највишој могућој мери
o
o

Раздвајање података унутар система на два сервера
Перманентна контрола сигурноси и функционалности података

o

Дефиниција радних места и компетенција и

o

Организација рачуноводства и плаћања.

Интерне контроле
Предузеће прати и оцењује подобност, свеобухватност и ефикасност усвојених
стратегија, политика и поступака управљања ризицима, као и примереност и
ефикасност предвиђених мера, у сврху отклањања могућих недостатака у
стратегијама, политикама и поступцима управљања ризицима, укључујући и пропусте
релевантних лица.
Предузеће, где год је могуће, све ризике елиминише и своди на минимум . Управа
Предузећа и систем интерне контроле и Одељење интерне ревизије континуирано
омогућавају запосленима лакшу проверу битних процеса у управљању ризицима.

Независни ревизор врши екстерну ревизију финансијских извештаја Предузећа за сваку
календарску годину и поред осталог, контролише и управљање појединих ризика од стране
Предузећа, у циљу задржавања способности Предузећа да настави са својим пословањем у
будућности.
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Контролне активности се одвијају на свим нивоима и функцијама Предузећа и обухватају
широк низ различитих активности, као што су одобравања, овлашћења, оверавања,
усаглашавања, анализе успешности. Интерна контрола служи и као прва линија одбране у
чувању средстава, спречавању и брзом откривању грешака и проневера, незаконитог
присвајања, коришћења или располагања јавним средствима. Отуда је важан лични и
професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, који одређују
њихове вредносне судове који се преносе на стандарде понашања. Они треба да пруже
подршку интерним контролама у сваком тренутку и на сваком нивоу Предузећа. Сви
запослени су дужни да поднесу извештај о проблемима у раду, непоштовању кодекса
понашања, или кршењу политике.
Важан део интерне контроле је управљање кадровима, односно људским капиталом, и то је
од суштинског значаја за остваривање резултата. Успех је могућ само онда кад су за послове
ангажовани прави кадрови, који поседује вештине и знања неопходне за постизање циљева
Предузећа.
Руководство Предузећа је обавезно да обезбеди континуирану обуку запослених, у циљу
одржавања стручности запослених; да осмисли оцењивање успешности (рада) и допуни
системом награђивања, да размотри на који начин ће задржати стручњаке и да планира
евентуалну замену.
Кључне дужности и одговорности треба да буду подељене, односно распоређене различитим
лицима, како би се умањио ризик од грешака или проневера.
Само овлашћена лица треба да одобравају и извршавају трансакције и друге важне догађаје.
Ово је основни начин који обезбеђује да се обављају само валидне трансакције и догађаји
кроз које се пребацују или користе ресурси.
Трансакције треба благовремено евидентирати како би биле релевантне и значајне за
руководство у доношењу одлука. Ово се односи на целокупни процес, односно циклус једне
трансакције или догађаја, од иницирања и одобравања, до коначног евидентирања.
Од великог значаја су и контроле везане за безбедност приступа, које штите систем и мрежу
од неовлашћеног приступа и коришћења.
Од суштинског значаја су информације и комуникације. Информације треба евидентирати
и предочити руководству и другима у Предузећу којима су те информације потребне, у форми
и у временском року који ће омогућити да се изврше интерне контроле и друге дужности. Да
би Предузеће водило и контролисало све послове, мора имати релевантну, поуздану и
благовремену комуникацију везану и за интерне и за екстерне догађаје. Информације су
неопходне на свим нивоима организације, како би она могла да испуни све своје циљеве.
Руководиоцима су потребни оперативни и финансијски подаци, како би утврдили да ли се
испуњавају стратешки планови и планови рада Предузећа и да ли се испуњавају циљеви
везани за ефективно и ефикасно коришћење средстава. На пример, оперативни подаци су
неопходни за припрему финансијских извештаја, као и за утврђивање да ли Предузеће
поштује законе и прописе.
Финансијски подаци се користе и за интерне и за екстерне потребе. Неопходно је припремати
финансијске извештаје за периодично екстерно извештавање. Одговарајуће информације
треба идентификовати, прикупити и дистрибуирати у форми и у временском року, који ће
запосленима омогућити ефикасно обављање дужности.
Избором, константним побољшањем и развојем нових могућности информационог система
Предузеће обезбеђује адекватну информациону подршку, с обзиром на сложеност посла које
обавља. Осим тога, Предузеће је дужно да обезбеђује ефикасну контролу и заштиту ИТ
система, а нарочито хардвера и софтвера од неовлашћеног приступа подацима, обезбеђује
адекватну обуку запослених у вези са коришћењем тог система, обезбеђује да свако лице које
има приступ апликацији мора да има корисничко име и шифру, као и доступност само
функцијама које су неопходне за вршење посла тог лица, као и друге активности неопходне за
поузданост и проверу тачности унетих података.
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Предузеће примењује и редовно ажурира рачуноводствене процедуре у складу са
међународним стандардима финансијског извештавања и, као и прописима и законима којима
се утврђује рачуноводство, а које омогућавају благовремено достављање финансијских
извештаја, као веран приказ финансијске ситуације Предузећа.
Увођењем, применом и побољшањима менаџмент система квалитета, животне средине,
здравља и безбедности на раду, као и безбедности информација према међународним
стандардима, Предузеће предузима све неопходне мере за превенцију и третман ризика, које
се односе на неусаглашености (грешке) у процесима, на услугама, као и утицаје на здравље и
безбедност на раду, животну средину и безбедност информација.
Од великог значаја је интерна и екстерна ревизија. Недостаци који су утврђени треба да
буду предочени лицима одговорнима за ту функцију, као и руководству на бар једном нивоу
изнад тих лица. Озбиљне проблеме треба путем извештаја предочити највишем руководству.
Руководство мора:
- благовремено оценити налазе ревизије, укључујући и недостатке и препоруке
садржане у извештајима ревизора и других лица која су вршила оцену послова
Предузећа
- утврдити одговарајуће активности, као одговор на препоруке ревизора
-

у утврђеном року спровести све радње кроз које ће се исправити или на други начин
решити проблеми предочени руководству.
Процес решавања почиње у оном тренутку када су резултати ревизије достављени
руководству, а завршава се тек након што се предузму радње кроз које ће се исправити
идентификовани недостаци.
Потребно је да се пореде стварни резултати са планираним или очекиваним, на свим нивоима
организације и да се утврде разлике.
Важан чинилац у контроли су и екстерни ревизори, укључујући Државну ревизорску
институцију. Према Закону о јавним предузећима (члан 43.) јавна предузећа морају имати
ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Истим чланом је
предвиђено да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију.
Комисија за ревизију има три члана које именује Надзорни одбор. Комисија за ревизију,
између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и
политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми
финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја, итд.
Укључивањем процене ризика у процедуру управљања циљевима у оквиру годишњег
програма пословања, примењује се методологија интегрисаног управљања циљевима и
ризицима, чиме се омогућава благовремено предузимање превентивних мера за уклањање
узрока ризика или ублажавње њиховог дејства на остваривање циљева Предузећа.
Предузеће настоји да повећањем мера безбедности, као и да избором адекватног пословног
простора обезбеди физичку заштиту просторија, опреме и документације.
Правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације, знање и искуство, и
правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.
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12.

ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

-

Закон о јавним путевима

-

Закон о јавним предузећима

-

Закон о привредним друштвима
Законом о јавним набавкама

-

-

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
Закон о јавном информисању и медијима
Закон о превозу у друмском саобраћају

-

Закон о међународном друмском превозу

-

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

-

Закон о планирању и изградњи
Закон о министарствима
Закон о државној управи
Закон о Влади
Пословник Владе
Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних
функција
Закон о раду
Закон о равноправности полова
Закон о јавном здрављу
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о здравственом осигурању

-

Закон о осигурању

-

Закон о здравственој заштити

-

Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о пензијском и инвалидском осигурању
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

-
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„Сл.гласник РС“ бр.
101/05, 123/07, 101/11,
93/12, 104/13
119/12 , 116/13, 44/14 др.закон
36/11, 99/11, 83/14-др.закон
116/08, 124/12 , 14/15,
68/15
119/12 , 68/15
116/14
120/04...36/10
83/14, 58/15
46/95...31/11, 68/15др.закон
101/05, 18/10, 68/15др.закон
41/09, 53/10, 101/11, 32/13УС, 55/14, 95/15
72/09 ... 145/14
44/14, 14/15, 54/15, 96/15
79/05 ... 99/14
55/05 ... 44/14
61/06 ... 37/11
43/04
24/05 ... 75/14
104/09
72/09
101/05, 91/15
107/05...123/14, 126/14одлука УС, 106/15
55/04 ... 116/13, 139/14др.закон
107/05 ... 93/14, 96/15,
106/15
34/01 ... 99/14
34/03 ... 142/14
84/04 ... 57/14, 68/14др.закон, 112/15
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-

Закон о буџету

-

Закон о буџетском систему

-

Закон о јавним приходима и јавним расходима
Закон о акцизама

-

Закон о рачуноводству
Закон о ревизији
Закон о девизном пословању
Закон о спољнотрговинском пословању

-

Закон о платном промету

-

Закон о порезу на добит предузећа
Закон о порезима на имовину

-

Закон о порезу на додату вредност
Закон о пореском поступку и пореској администрацији
Закон о републичким административним таксама

-

-

Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по
зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у
Републици Србији
Закон о заштити животне средине

-

Закон о водама
Закон о пољопривредном земљишту
Закон о локалној самоуправи
Закон о заштити од пожара
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
Закон о експропријацији

-

Закон о државном премеру и катастру

-

Закон о грађевинском земљишту
Закон о промету непокретности
Закон о превозу опасног терета
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама
Закон о општем управном поступку
Закон о средствима у својини Републике Србије
Закон о облигационим односима
Закон о судским таксама
Закон о парничном поступку
Закон о ванпарничном поступку
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110/13, 116/14, допуна
94/15
54/09 ... 108/13, 142/14,
103/15
76/91 ... 135/04
22/01 ... 142/14, 55/15,
103/15
62/13
62/13
62/06 ... 119/12, 139/14
36/09 ... 88/11, 89/15 и
др.закон
43/04 ... 31/11, 139/14 и
др.закон
25/01 ... 108/13, 112/15
26/01 ... 47/13, 68/14др.закон
84/04 ... 142/14
61/07 ... 105/14
43/03 ... 93/12, 83/15,
112/15
64/05

135/04 ... 72/09, 43/11одлука УС
30/10, 93/12
62/06 ... 41/09
129/07, 83/14-др.закон
111/09
135/04, 88/10
53/95 ... 20/09, 55/13-одлука
УС
72/09 ... 65/13, 15/15 одлука
УС, 96/15
112/06
93/14, 121/14, 6/15
88/10
88/11
30/10
53/95 ... 101/05
29/78 ... 31/93
28/94 ... 93/14, 106/15
72/11 ... 55/14
46/95 ... 55/14
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-

Законик о кривичном поступку
Закон о прекршајима
Закон о извршном поступку
Закон о комуналним делатностима
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72/11 ... 55/14
65/13
125/04
88/11
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13.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ
СРБИЈЕ“ ЗА 2016. ГОДИНУ

Уводне напомене
Законом о јавним путевима („Службени гласник РС", број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),
који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним
путевима обавља Јавно предузеће које оснива Влада.
Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП
"Путеви Србије" ("Службени гласник РС", бр.115/05). На основу Одлуке и Статута, Јавно
предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привреднe регистрe
БД 108625/06, 23.02.2006. године.
До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је
Републичка дирекција за путеве.
На основу Закона о јавним путевима, путеви су државна својина. ЈП „Путеви Србије“ управља
мрежом државних путева I и II реда укупне дужине 15.061 км, од тога 693 км државних путева IА
реда са профилом аутопута, 4.109 км државних путева IБ реда и 10.258 км државних путева II
реда.
Вредност путне мреже процењује се на 5,4 милијарди ЕУР и представља једну од највећих
капиталних вредности Србије. Овај податак истовремено говори колика је обавеза државе да очува
ову имовину. Путевима се превезе 80%-90% целокупног транспорта робе и путника.
ЈП „Путеви Србије“ у складу са Законом организује послове одржавања, заштите, коришћења и
развоја путева. Улагања у путеве имају велики саобраћајни и развојни значај, и директно утичу на
безбедност саобраћаја. Поред тога, представљају изузетно подстицајни чинилац у оживљавању
укупних привредних токова, пре свега тражње у области индустрије грађевинског материјала и
машина, енергетике, аутомобилске индустрије, индустрије метала и неметала, електронике и низа
пратећих делатности. Овим улагањима се ангажују значајни капацитети људи и опреме у
оперативи нискоградње, због чега улагања у путеве имају поред саобраћајног и развојног, и
егзистенцијално-социјални значај.

II

Правни основ за израду Програма пословања за 2016. годину

-

Закон о јавним предузећима (члан 50.) ("Сл.гласник РС", бр.119/12, 116/13 и 44/14)

-

Закон о јавним путевима (члан 9.) ("Сл.гласник РС", бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и
104/13)

-

Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 18.)

Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања.
Програм се доставља надлежном министарству (Министарство привреде).
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III

Садржај Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину планирана су улагања на одржавању,
рехабилитацији и реконструкцији постојеће мреже путева, изградњи нових путних праваца, као и
остали видови улагања, у циљу очувања и развоја путне мреже, примене нових технологија,
побољшања контроле квалитета, безбедности саобраћаја и очување животне средине, као и
праћење саобраћаја на целој путној мрежи, одводњавање, бројање саобраћаја итд.
Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито:
планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин расподеле добити
јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа; елементе за
целовито сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и запошљавања у том предузећу,
односно зависном друштву капитала, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста
зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за годину за коју се Програм доноси; критеријуме за
коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију, као и
критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора".
(извод из члана 50. Закона о јавним предузећима)
Позиције улагања у Програму пословања су планиране по кварталима, због обавезе састављања
кварталних извештаја у форми образаца који су прописани од стране Министарства финансија.
Ова обавеза постоји од априла 2013. године, а дефинисана је Правилником о обрасцима
тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.
гласник РС“ број 36/13), као и Правилником о изменама Правилника о обрасцима тромесечних
извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.
27/14 и 38/15), којим су прописани нови обрасци тромесечних извештаја.
Квартално планирање олакшава праћење реализације у односу на план.

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину урађен је у складу са:
-

Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, који је донела Влада
Републике Србије на седници одржаној 05. новембра 2015. године (Закључак 05 Број: 02311810/2015 од 05. новембра 2015. године, којим је усвојен текст Смерница и задужено
Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка)

-

Упутством за припрему Буџета Републике Србије за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018.
годину (Министарство финасија број: 401-00-03074/2015-03 од 18. новембра 2015. године)

-

Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину («Сл.гласник РС» бр.103/15)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2016. годину је у складу са Генералним Мастер планом
саобраћаја у Србији.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

265

Програм пословања груписан је у следеће целине:
Основни подаци о ЈП "Путеви Србије"
Увод
1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду Програма пословања за 2016. годину
4. Пословне активности за 2016. годину
5. Финансијски показатељи са индикаторима за мерење ефикасности пословања у 2016.
години
6. Политика зарада и запошљавања
7. Задуженост
8. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности,
текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене
9. Критеријуми за коришћење средстава према члану 50. Закона о јавним предузећима
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Законодавне активности
13. Образложење

IV

Основне величине у Програму пословања за 2016. годину

У наставку се дају основне позиције прихода и расхода за 2016. годину.
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Група I Приходи из буџета Републике Србије планира се у износу од 8.787,0 милиона динара, и
обухвата:
-

Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у износу од 7.473,0 милиона динара

Приходе из буџета Републике Србије (Министарство финансија) у износу од 1.314,0
милиона динара (намена: исплата накнада за експроприсане непокретности; детаљније код
образложења расхода, позиција 5. Решавање имовинско-правних односа).
Субвенције: Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл.гласник РС“ бр.103/15),
Раздео 21 Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Функција 450 Саобраћај,
Програмска активност / Пројекат 0001 Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја,
Економска класификација 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
планиране су у износу од 9.633.000.000 динара, од чега за ЈП „Путеви Србије“ 7.473.000.000
динара.
-

Према Закључку Владе Републике Србије 05 број: 401-871/2016 од 30.01.2016. године о усвајању
Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину,
средстава апропријације 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у
износу од 7.473.000.000 динара за ЈП „Путеви Србије“ користила би се на следећи начин:
Намена средстава Субвенција за ЈП „Путеви Србије“

Средства Министарства финансија планирана су за позицију Решавање имовинско-правних
односа, односно завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим
деоницама Коридора 10 и на деоницама аутопута Е-763 (од Обреновца до Љига).
Планираних 1.314,0 милиона динара представља део износа од 5.200,0 милиона динара који је
планиран Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл.гласник РС“ бр.103/15), Раздео
16 Министарство финансија, Функција 110, Програмска активност / Пројекат 5001
Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541
Земљиште.
Група II Сопствени приходи планира се у износу од 20.250,1 милиона динара. Највећа средства
планирају се за Посебну накнаду за коришћење аутопута (путарина), 19.146,9 милиона динара.
III Зајмови се планирају у укупном износу од 11.870,8 милиона динара. План по банкама је
следећи:
- Европска инвестициона банка (ЕИБ)
2.924,3 милиона динара
Намена: Обилазница око Београда, Сектор А и Сектор Б
- Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)
577,8 милиона динара
Намена: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута
Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља, као и пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље
„Добановци"
- РРСП зајам (СБ, ЕИБ и ЕБРД)
8.368,7 милиона динара
(Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја)
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РРСП - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 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 мреже путева.
У 2016. години се за радове из средстава Основног РРСП планира 1.194,7 милиона динара, а за
хитне радове из средстава РРСП 7.174,0 милиона динара (ургентно одржавање и санација путева
оштећених у поплавама, маја 2014. године).
Детаљан приказ путних праваца дат је у Програму пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину,
позиција 11. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова.

Расходи из Прихода из буџета и Сопствених прихода (позиције 2. до 10.) планирају се у
укупном износу од 29.037,1 милиона динара, сходно приходној страни (I Приходи из буџета и
II Сопствени приходи).
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Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова (позиција 11.)
планира се у износу од 11.870,8 милиона динара, сходно приходној страни (III Зајмови).
Образложење расхода дато је детаљно за сваку позицију у Програму пословања.
За Одржавање (позиција 3.) планира се 16.520,7 милиона динара, или 40% укупних улагања.
Највећу ставку код одржавања чини Редовно одржавање, са планираних 11,2 милијарди динара.
Износ за одржавање планиран је на основу расположивих средстава, док су потребна улагања
далеко већа (процењују се на 42,9 милијарди динара).
Изградња, реконструкција и рехабилитација из домаћих средстава (позиција 4.) планира се у
износу од 4.632,7 милиона динара (11% укупних улагања), а из средстава ино-зајмова
(позиција 11.) у износу од 11.870,8 милиона динара (29% укупних улагања).
Израда студија и пројеката (позиција 2.) је предуслов за радове на изградњи, реконструкцији и
рехабилитацији путева. Планирани износ: 1.115,2 милиона динара, учешће 3%.
За решавање имовинско-правних односа (позиција 5.) планира се 1.491,3 милиона динара,
учешће у укупним улагањима 4%. Од тога, из сопствених средстава 177,3 милиона динара, из
прихода из буџета (Министарство финансија) 1.314,0 милиона динара. У 2016. години планиран је
завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и
Аутопута Е-763 од Обреновца до Љига, као и почетак поступка експропријације на деоници
Аутопута Е-763 Обреновац – Сурчин; експропријација ради рехабилитације државних путева и
санације клизишта, а могућ је почетак експропријације на три деонице Аутопута Е-761, у
зависности од завршетка техничке документације.
Обавезе по основу кредита и ПДВ-а (позиција 7.) планирају се у износу од 1.117,0 милиона
динара, учешће у укупним улагањима 3%.
Од укупних улагања, на Систем наплате путарине (позиција 9.) односи се 3%, планирани износ
1.106,6 милиона динара, од тога за Модернизацију наплате путарине 621,6 милиона динара.
Управљачко информациони системи у саобраћају (позиција 6.) планирају се у износу од 393,7
милиона динара, учешће у укупним улагањима 1%.
Од укупних улагања, на Трошкове ЈП "Путеви Србије" (позиција 8.) односи се 6%, планирани
износ 2.645,0 милиона динара. Највећи део чине Трошкови зарада и накнада, будући да је
планирани просечан број запослених за 2016. годину 1.518 радника. Зараде су планиране у складу
са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/14).
Посебна средства планирана су за Програме квалитета (позиција 10), у износу од 14,9 милиона
динара, учешће симболично.
Детаљније образложење планираних средстава и улагања, као и њихово рефлектовање на
финансијски извештај предузећа (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима
готовине) дато је у Програму пословања за 2016. годину.
Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину садржи обрасце који су прописани од
стране Министарства финансија, и дефинисани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја
о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/13, 27/14 и
38/15).
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