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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"   
 

Пословно име:  Јавно предузеће "Путеви Србије"  

Скраћено пословно име:  ЈП "Путеви Србије"  

Оснивач:  Република Србија  

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

Делатност:                                                                                                                                                                                                                                                     Управљање државним путевима  

Шифра делатности:  4211  Изградња путева и аутопутева   

Матични број:  20132248  

ПИБ:  104260456  

ЈББК:  11001  

Надлежно министарство:  Министарство привреде 

Седиште:  Београд, Булевар краља Александра бр.282  

Телефон:  011/30-40-701 

Факс:  011/30-40-614  

Интернет презентација:  www.putevi-srbije.rs   

E-mail:  office@putevi-srbije.rs  

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који 
је ступио на снагу 1. јануара  2006. године, утврђено је да делатност управљања државним 
путевима обавља јавно предузеће које оснива Влада.  

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима 
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).  

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по 
решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.  

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила 
је Републичка дирекција за путеве.  

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за генералног 
директора ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.  

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник 
РС“ бр.105/13 за вршиоца дужности директора ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран 
Дробњак, дипл.грађ.инж., Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.88/17, 
144/20) именован је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Милош 
Адамовић, дипл. економиста.  

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са 
Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник 
РС“ бр.82/16).  
Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела 

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

Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18. 

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

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

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

2019. године и 156/20 од 24. децембра 2020. године ).  

mailto:office@putevi-srbije.rs
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У В О Д  

Према Закону о 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 – путевима се превезе 80% до 

90% целокупног транспорта робе и путника.  

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; планиране набавке, 

план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића 

губитка; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и 

запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, 

пропаганду и репрезентацију“.  

(извод из члана 60. Закона о јавним предузећима)  

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину урађен је у складу са:  

- Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16 и 88/19)  

- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18-др.закон)   

- Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19, 

86/19 и 156/20 – усклађени дин.износи)    

- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, 

односно трогодишњег програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних 

предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 

коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 15. октобра 2020. године 

(05 Број: 110-8035/2020), „Сл.гласник РС“ бр.124/20 и  

- Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно 

трогодишњег програма пословања за период 2021 - 2023. године јавних предузећа и 

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које чине 

саставни део Уредбе  

- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 

2022. и 2023. годину, које на основу члана 35. Закона о буџетском систему доноси 

Министар финансија (објављено на интернет страници Министарства финансија, 10. 

јула 2020.)  

- Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, коју 

усваја Влада („Сл.гласник РС“ бр.142/20)  

- Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл.гласник РС“ бр.149/20)  

- Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви 

Србије“ за период 2017 – 2027. године 
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- 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, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 

31/19 и 72/19 и 149/20)  

- Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у 

надзорним одборима јавних предузећа, 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. 

године („Сл.гласник РС“ бр.102/16)  

- Генералним мастер планом развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027. 

године  

- Колективним уговорем за ЈП „Путеве Србије“ бр.953-85 од 04. јануара 2021. године   

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину базира се на смерницама из тренутно 

важећег Плана развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 

транспорта у Републици Србији за период од 2015. до 2020. године, и оквиром који је дат у 

Просторном плану Републике Србије од 2021. до 2035. године (основни концептуални 

приступ просторном развоју за рани јавни увид), фебруар 2020. године  

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Програма пословања  

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) ("Сл.гласник РС", бр.15/16 и 88/19)  

- Закон о путевима (члан 12.) ("Сл.гласник РС", бр.41/18 и 95/18-др.закон)  

- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 54.)  

Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања.  

Програм се доставља надлежном министарству (Министарство привреде). 

Влада Србије даје сагласност на Програм пословања, након добијених позитивних мишљења 

министарстава и Секретаријата за законодавство.  

Решење о давању сагласности на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  
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ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ  

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

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:  

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу 

државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)  

- заштита државног пута  

- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута  

- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању 

и заштити државног пута  

- уступање радова на одржавању државног пута  

- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом државног пута  

- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута  

- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о 

саобраћајно-техничким подацима за те путеве  

- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном 

путу.  

Претежна делатност је изградња 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  Ознака пута  ОПИС  

1.  А1  државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - 

Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични 

прелаз Прешево)  

2.  А2  Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - 

Чачак - Пожега  

3.  А3  државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд  

4.  А4  Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском 

(гранични прелаз Градина)  

5.  А5  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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Јула 2016. године извршено је ажурирање референтног система комплетне мреже којом 

управља ЈППС, подаци су доступни на линку 

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

 

 

 побољшање саобраћајних 

веза  

- 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  

- саобраћајна и економска валоризација географског, 

међународног и саобраћајног положаја Републике 

Србије у окружењу  
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- 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  

- 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  

 институционално јачање  - 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 9001:2015 

- ефикасна примена система менаџмента безбедношћу и 

здрављем на раду према ISO 45001:2018   

- систем менаџмента енергијом  ISO 50001:2018   

- 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.  

 

 

С Т Р А Т Е Г И Ј А  за реализацију циљева 

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  
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- 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    

 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, технички директор, помоћник директора и седам извршних 

директора сектора.  

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца 

по систематизацији је 2.393 радника. 

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“: 

Решењем Владе Србије 24 бр.119-9643/2020  од 26. новембра 2020. године за председника 

Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије“ именован је Милош Адамовић дипл. 

економиста.  

Решењем Владе Србије 24 бр.119-9643/2020  од 26. новембра 2020. године именован је члан 

Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“: 

1) Анита Димоски, дипл.инжењер саобраћаја из Београда, независтан члан 

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.144/20.  

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од  28. септембра 2017. године у Надзорни одбор ЈП  

„Путеви Србије“ именовани су за чланове:  

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

трговине, туризма и телекомуникација  

3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда  

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

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.88/17.  
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Б Р О Ј   Р А Д Н И К А   

На дан 31.12.2020. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 2.084 радника. 

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:  
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3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЗА 2021. ГОДИНУ   

 

3.1. Процена физичког обима активности у 2020. години  

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину донео је Надзорни одбор 

ЈП „Путеви Србије“ 05. фебруара 2020. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20.  

фебруара 2020. године („Службени гласник РС" бр. 14/20).  

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2020. годину донео је Надзорни 

одбор ЈП „Путеви Србије“ 22. децембра 2020. године, а Влада Републике Србије дала 

сагласност 21.  јануара 2021. године („Службени гласник РС" бр. 5/21).  
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ 

РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ  
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3.2.  Финансијски показатељи за 2020. годину 
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4.  ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 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 2021. годину, на апропријацији Министарства 

финансија, ради покрића евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА   

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА  

I   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   

14.870,0 милиона динара  

 

1.  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“   

         11.300,0 милиона динара  

Средстава АПРОПРИЈАЦИЈЕ 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама у износу од 11.300.000.000 динара за ЈП „Путеви Србије“ користила би се у 

складу са овим програмом на следећи начин: 

 

1. НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

 

1. Летње и зимско одржавање путева и мостова          7.300.000.000,00 

2. Учешће Републике Србије у пројекту рехабилитације  

    путева и унапређења безбедности саобраћаја  4.000.000.000,00  

 

 

Укупно        11.300.000.000,00 

 

II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

 

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

 

Јануар                        1.000.000.000,00 

Фебруар    1.000.000.000,00 

март   1.000.000.000,00 

април   1.000.000.000,00 

мај   1.000.000.000,00 

јуни   1.000.000.000,00 

јули   1.000.000.000,00 

аугуст   1.000.000.000,00 

септембар  1.000.000.000,00 

октобар  1.000.000.000,00 

Новембар  1.000.000.000,00 

децембар     300.000.000,00    

 

Средства предвиђена Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу 

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

јануара 2021. године)  налазе се у оквиру економске калисификације Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама.  

Средства ове апропријације у износу од 7.300.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви 

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

износу од 4.000.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике 

Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.  
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1)  Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова 7.300.000.000  динара  

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

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

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

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

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

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

одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја. 

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

ургентно одржавање.  

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

 Преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката 

 Местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута 

 Уређење банкина 

 Уређење и очување косина насипа, усека и засека 

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

одводњавање пута 

 Поправка путних објеката 

 Постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације 

 Прање и одржавање саобраћајне сигнализације 

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

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

 Кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу 

 Чишћење снега и леда са пута 

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

 Ојачање коловозне конструкције 

 Рехабилитацију појединих путних праваца 

 

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

радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима у циљу обезбеђења 

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

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

(око 7,3 милијарди динара) представља само део планираног износа за позицију Одржавање 

путева .  

2)  Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и 

унапређења безбедности саобраћаја  
4.000.000.000,00 

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Road Rehabilitation 

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

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

Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне путне 

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

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

унапређење безбедности саобраћаја у свим фазама имплементације Пројекта и јачање 

капацитета и унапређење институционалне координације у области безбедности саобраћаја.  

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

укључење Републике Србије у кофинансирање пројекта одложено је за имплементацију 

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

одређен износ од 4.000.000.000 динара у складу са динамиком активности и пројекцијом 

трошења за текућу годину.  

2.    Приходи из буџета Републике Србије  

       (Министарство финансијa)          3.570,0 милиона динара  

 

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 Милош Велики (од Сурчина до 

Љига). Поред тога, планиран је наставак експропријације на деоницама Е-80 Ниш – Мердаре, 

Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор), Е-763 Прељина – Пожега, Коридор 10 – Баточина, 

Рума – Шабац, Кузмин – Сремска – Рача.  

Раздео 16 Министарство финансија,  Програм 0702 – Реализација инфраструктурних 

пројеката од значаја за Републику Србију, Функција 110- Извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови ,  Програмска активност  5001- Експропријација земљишта 

у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 Земљиште, кориснику 

експропријације Јавном предузећу „Путеви Србије“, Београд, суксесивно, највише до износа 

из тачке 1. Овог закључка, а на основу закључених споразума о накнади, као и доспелих 

рачуна за трошкове експропријацје.  

 

 

II   СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ    30.271,4 милиона динара  

 

4. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) 

29.127,7 милиона динара  

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара  ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 

49/19,  86/19 и 156/20),  члан 186. тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог 

дела или путног објекта.   

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

Београду, Нишу, Новом Саду, Шимановцима и Чачку.  
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Приход од путарине за 2021. годину планира се у износу од 29.127,7 милиона динара.  

Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима укупне дужине око 820 км, у 

затвореном систему наплате су деоницама Београд-Прешево-Димитровград, Београд-Шид и 

Београд-Суботица и Обреновац-Прељина. 

                                                                                                                       у милионима 

динара 

Месец  

2021. год. 

Београд-           

Ниш-

Прешево-

Димитровгр

ад 

Београд-

Шид 

Београд-

Суботица 

Обреновац

-Прељина 
Укупно 

Јануар 1.094,37 233,03 403,35 148,66 1.879,41 

Фебруар 1.042,99 227,93 405,81 166,77 1.843,50 

Март 1.253,62 274,18 488,95 188,25 2.205,01 

Април 1.318,68 275,97 489,27 195,29 2.279,21 

Мај 1.396,96 292,91 532,94 208,57 2.431,38 

Јун 1.452,65 279,99 545,19 201,44 2.479,27 

Јул 1.879,40 339,6 647,11 227,73 3.093,84 

Август 1.914,16 352,5 661,45 243,12 3.171,22 

Септембар 1.547,89 312,29 567,49 210,04 2.637,72 

Октобар 1.442,88 308,49 566 209,58 2.526,95 

Новембар 1.324,30 283,56 523,27 199,74 2.330,87 

Децембар 1.290,63 269,23 498,2 191,27 2.249,33 

План прихода за 2021. г. 16.958,53 3.449,68 6.329,03 2.390,46 29.127,71 

Прорачун прихода за 2020.  14.041,46 2.949,30 5.260,11 2.205,45 24.456,32 

% Повећање у 2021.год. 20,77% 16,97% 20,32% 8,39% 19,10% 

Повећање у 2021.год. 2.917,07 500,38 1.068,92 185,01 4.671,39 

Приход представља динарски приход, приход од ПОС картица, приход од ЕУР наплата, 

вредности купљене путарине у припејд и плаћене у постпејд систему електронске наплате 

путарине, вредност продатих преплатних карат и наплаћених Градских карта. 

Параметри за прорачун су следећи: 

 Усклађени динарски износи накнада прописаних Законом о накнадама за коришћење 

јавних добара („Сл.гласник РС“, бр. 95/18, 49/19, 86/19 – усклађени дин.износи  и 

156/20 –усклађени дин.износи),  

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

објекта (путарина) („Сл. гласник РС“ број 40/19, 54/19, 77/19 и 15/21), 

 реализација прихода од путарине у 2020. години  

 успостављање затвореног система наплате са три чеоне наплатне станице,  на 

аутопуту од Београда до Прешева и Димитровграда, 16.01.2020. године  

5.  Такса на инострана теретна возила    147,6 милиона динара  

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара  ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 

49/19,  86/19 и 156/20), члан 186. тачка 5) накнада за употребу државног пута за возила 

регистрована у иностранству.   

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

Наплату врши Управа царина, а висина таксе утврђена је Законом о накнадама за коришћење 

јавних добара, Прилог 10, Табела 13.  
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Параметри за прорачун су следећи:  

 реализацијa у 2020. години  

 Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила 

представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. 

Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:  

o теретно возило  0,0027 евра  

o прикључно возило 0,0027 евра  

o аутобус  

o са највише 23 места за седење  0,0286 евра  

o са више од 23 места за седење  0,0366 евра  

6.   Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање  

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

285,0 милиона динара  

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара  ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 
49/19,  86/19 и 156/20), члан 186. тачка 2), 4) и 6), и то:    

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

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

    користи управљач пута  

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

    комуникационе мреже и сл. на јавном путу  

Параметри за прорачун су следећи:  

 реализацијa у 2020. години  

 Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табеле: 8, 11, 11.1. и 14. 

(детаљније у поглављу 10. Цене)  

 

7.    Накнада за ванредни превоз         226,0 милиона динара  

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара  ("Сл.гласник РС" бр.95/18, 

49/19,  86/19 и 156/20), члан 186. 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:  

 Реализацијa у 2020. години  

 Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табеле 1. до 7. 

(детаљније у поглављу 10. Цене)  

 

8.    Остала средства                      485,1 милиона динара  

Обухватају: Накнада за припрему тендерске документације, Приходе од продаје ТАГ-ова и 

Остале приходе. План по позицијама је: 2,5 182,6 и 300,0 милиона динара.  
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III  ЗАЈМОВИ             6.673,9 милиона динара  
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УЛАГАЊА КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2021. ГОДИНИ  
 

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2020. ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У 2021. ГОДИНИ  
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1.   СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ                              1.465,0 милиона динара  

Распоред улагања у 2021. години даје се у наредним табелама.   
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Изградња бициклистичке стазе уз пут Нова Црња – Српска Црња: 

Европска Унија је објавила позив за доделу средстава из ИПA фонда прекограничне сарадње Румунија – Србија. ЈП „Путеви Србије“ је са својим партнерима из претходна два пројекта, финансирана из 

истог фонда, Градом Кикиндом, RCR Банат из Зрењанина и општином Жомбољ из Румуније, конкурисала за доделу средстава са пројектом TORNADO.   

У оквиру овог пројекта, ЈП „Путеви Србије“ треба да изгради бициклистичку стазу од Нове Црње до Српске Црње (гранични прелаз са Румунијом), Град Кикинда гради бициклистичку стазу кроз 

Кикинду, општина Жомбољ гради бициклистичку стазу у Румунији, а RCR Банат завршава све административне послове и медијску промоцију пројекта.  

Како су ове бициклистичке стазе део европских EUROVELO коридора, оне су од изузетног значаја за Европску Унију, тако да је овај пројекат добио највише оцене и ускоро се очекује потписивање 

Уговора о суфинансирању са ЕУ. Европска Унија ће за потребе овог пројекта издвојити 85% потребних средстава за завршетак пројекта.  

Пројекат за изградњу ове бициклистичке стазе је већ урађен.  
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2.   ОДРЖАВАЊЕ                 22.360,1 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.  

2.1.   Одржавање државних путева I и II реда         

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

рехабилитацију и ургентно одржавање.  

2.1.1. Редовно одржавање       

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

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката  

- местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената  

пута  

- местимична површинска обрада коловозног застора 

- одржавање и уређење банкина и берми  

- одржавање косина насипа, усека и засека  

- чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута  

- замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду 

- поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме  

- редовно чишћење и одржавање  саобраћајне сигнализације и опреме  

- замена допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме 

за заштиту пута, саобраћаја и околине 

- чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине 

- уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и 

сечење дрвећа) 

- примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним 

површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.   

2.1.2.     Рехабилитација јавног пута      

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

- обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а 

нарочито наношење новог асвалтног слоја одређене носивости по целој ширини 

постојећег коловоза 

- постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима 

- обраду површине коловозног застора или заптивање  

- замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, 

лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на 

мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима 

- постављање система, опреме и уређаја из члана 14. овог закона за чије постављање 

није потребно прибавити грађевинску дозволу 

- обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, 
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подвожњака и вијадуката 

- замену или поправку постојећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и 

поправке тунелске облоге 

- поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова 

- замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и пуног објекта 

2.1.3.   Ургентно одржавање      

Према члану 70. Закона о 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.  

2.1.4.    Надзор и лабораторијска  

  контрола квалитета      

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

и ургентном одржавању.  

 

 

2.2.   Остале позиције            

 
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. 
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ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

 

Распоред улагања у 2021. години: 

 

 

Детаљан распоред улагања у 2021. години даје се у наредним табелама.   
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ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ
Процењен 

буџет ЈН за 

2021 без 

ПДВ-а

Пренета 

плаћања 

из 2020 

са ПДВ-ом

УЛАГАЊА У 

2021

без ПДВ-а

ПЛАН ЗА 

2021

УКУПНО

са ПДВ-ом

мил дин план план план план

3,1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

А

A.4
Коридор 10, Е-75

Електро радови на петљи Прешево

ЈППС - 

радови
0,0 0,0

А.10ц

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & 

Лот 5:

Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талпи и 

заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од 

камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019

ЈППС - 

радови
350,0 175,0 175,0 87,5 87,5

А.11ц

Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад 

Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - km 

117+000  Преостали радови, II део

(Радови на изградњи сервисних саобраћајница, 

изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)

ЈППС - 

радови
85,0 85,0 85,0 42,5 42,5

А.18

Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ 

Македонијом, 

Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 

934+354,73 до км 942+413,31

Извођење радова и пратеће консултантске услуге

ЈППС - 

радови
0,0 0,0

А.18а

Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ 

Македонијом,

Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом 

деонице од км 933+600 до км 934+354.75

Извођење радова и пратеће консултантске услуге. Обрачун 

након раскида уговора

ЈППС - 

радови
0,0 0,0

А.21

Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, Завршни 

радови на мосту бр.8 преко реке Саве код Остружнице 

укључујући и услугу Надзора

ЈППС - 

радови
53,0 0,6 53,6 21,0 32,0

А.22

Обилазница Београда, сектор 3, Рехабилитација узводне 

конструкције моста бр. 8 преко реке Саве код Остружнице 

укључујући и услугу Надзора

ЈППС - 

радови
680,0 680,0 6,0 686,0 105,0 210,0 210,0 155,0

Укупно РАДОВИ (А): 1.115,0 0,0 993,0 6,6 999,6 126,00 242,00 340,00 285,00

ПДВ 

за 

2021

Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021РБ поз. у 

Програму 
ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

РАДОВИ
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4.    РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА    

3.820,0 милиона динара 

У току 2021. године планиран је завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности  

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

Љига). Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Ниш – Мердаре, Рума – 

Нови Сад (Фрушкогорски коридор), Прељина – Пожега, Коридор 10 – Баточина, Рума – 

Шабац, Кузмин – Сремска Рача. Такође, планиран је и почетак поступака експропријације на  

следећим деоницама: Адрани – Мрчајевци – Прељина, Шабац – Лозница, Обилазница око 

Лознице, Ваљево – Лајковац, Сурчин – Нови Београд, Пожега – Котроман, а у складу са 

динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака  

парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа 

ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.  

Распоред улагања 3.770.000.000,00  динара по деоницама у 2021. години је следећи:  

(у хиљадама динара) 

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

3.770.000.000,00 динара обезбеђена су на следећи начин: 

- 3.570.000.000,00 динара средства других наручилаца (Министарство финансија 

Републике Србије)  

- 200.000.000,00 динара (Рехабилитација државних путева, Санација клизишта на 

државним путевима, исплата накнада по члану 119 Закона о путевима  и трошкови 

који претходе експропријацији) из средстава ЈП Путеви Србије.  
Пренете обевезе износе 50.000.000,00 динара (из средстава ЈП Путеви Србије). 
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5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ     

                                                                                                   793,2 милиона динара  

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

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

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

Обавља и делатност: управљањa саобраћајем и снимања саобраћајног оптерећења-бројање 

возила на државном путу. 

 Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају обавља следеће послове:  

- води базе података од значаја за мрежу државних путева 

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

путева опремљених елементима ИТС-а 

- врши надзор и управљање на инсталисаним системима и опремом у тунелима 

- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже 

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

концепта одржавања путева по учинку ( Performance Maintenance Based Contract)  

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

прикупљања  података везаних за саобраћај 

- води ИТ послове предузећа 

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

- свакодневно информише јавност о стању на државним путевима дистрибуцијом 

информација, усменом и електронском комуникацијом са корисницима пута 

- врши унос и ажурирање информација на насловној страни интернет презентације 

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

администратор је званичних налога предузећа на три друштвене мреже 

- управља, унапређује и обезбеђује примену система квалитета у реализацији 

значајних  инфраструктурних пројеката 
- развија и унапређује интегрисане менаџмент системе  

- управљањa интерним гласилом предузећа - интранет порталом, као 

информативно-едукативном платформом за пружање информација 

значајних за запослене 

- 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 

 Обезбеђивање тачне и ажурне информације која се дистрибуира у јавност 

 Aнализа пословних процеса као основ за успостављање информационих 

пословних система. 
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Планирана средства Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају за 2021. 

годину, усклађена са захтевима и реалним изворима прихода у 2021. 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 2021. Годину, Сектор за управљачко-

информационе системе у саобраћају спровешће планиране активности у остваривању 

следећих резултата и циљева сектора:  

-одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система у 

саобраћају;  

-рипрема инфраструктуре, интеграција и надоградња елемената информационих система у 

јединствен функционални систем;  

-обуке и едукације инжењерског и техничког састава за нове послове и прилагођавање 

организационе структуре новим захтевима;  

-испуњење преузетих обавеза насталих преласком организационих јединица у сектор и 

формирањем нових организационих јединица;  

-активности на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима;  

-активности на пословима техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у 

складу са налозима и донетим актима (Споразумима, Протоколима, Уговорима, 

Упутствима и Процедурама ЈППС-а). 

Сектор ће у 2021. години спровести планиране активности на реализацији усвојеног и 

одобреног «Концепта развоја ИТС система на мрежи државних путева Републике Србије» 

сачињеног у складу са смерницама стратешких документа: „Стратегија планирања, развоја 

и примене интелигентних транспортних система (итс) на путевима Републике Србије у 

функцији безбедности саобраћаја“- Саобраћајни факултет Универзитета у Београду, 

„Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017-2027“ ЈП „Путеви 

Србије“,„Реформа путног сектора“-„Deloitte“.  

Концепт развоја ИТС-а на мрежи државних путева Републике Србије ће се радити у складу 

са важећим законима („Закону о путевима (Сл. Гласник РС, бр. 41/2018 и бр. 95/2018 - др. 

закон)“, „Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС, бр. 24/2018)“ ) , 

подзаконским актима, директивама ЕУ, као и стандардима из предметне области. 

 

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

ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији“, реализацији Стратегије 

развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у 

Републици Србији и то кроз испуњавање општих циљева (стратегијских и структурних) 

подизањем квалитета услуга транспортног система, повећавањем  ефикасности друмског 

саобраћаја и транспортног система, безбедности саобраћаја, безбедности и заштите 

животне средине и применом циљно оријентисаног планирања и управљања саобраћајним 

токовима.   
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Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према опредељеним 

средствима у Програму за 2021. годину:                                                  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

Планирана улагања у 2021. г., Сектора за управљачко информационе системе у 

саобраћају-СУИСС, мања су за око 42,47% од планираних улагања у 2019.г., и већа су за 

око 1,69% у односу на планирана улагања у 2020. г. Сектор УИСС у 2021. г. очекује 

значајан обим послова везаних за: преузимање, интеграцију, управљање и одржавање 

нових техничко технолошких система инсталисаних у зони и у тунелским комплексима на 

Коридорима Србије (а након окончања предметних инвестиција, добијања употребне 

дозволе и преузимања на управљање од стране ЈППС); послове техничке подршке 

инвеститорима на незавршеним пројектима у складу са Споразумима, Протоколима, 

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

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

путно метеоролошког информационог система за потребе одржавања у складу са 

РВМС/SLA уговорним односима и моделима пословања; модернизација и проширење 

система аутоматске обраде података (АОП), повезивање АОП-а са јединственом 

централизованом платформом за наплату путарине, стварање централизованог 

информационог система; модернизација, проширење и ажурирање база података значајних 

за мрежу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева и новим 

Референтним системом државних путева и реализацијом пројекта снимања ДП; 

модернизација ИТ система неопходна за потребе функционисања предузећа; развој ИМС и 

система за пословну подршку, развој софтверских алата за подршку пословним процесима 

предузећа; развој система информаисања корисника државних путева; послове БЗР и ЗОП-

а; и други послови у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у 

саобраћају. 

Значајан обим послова Сектора у 2021. г., односиће се на послове техничке подршке 

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

новоизграђеним аутопутским деоницама) у прелазном периоду до добијања употребне 

дозволе и до окончања поступка примопредаје. Ови послови, због важности и сложености, 

уређују се актима у прелазном периоду који дефинишу односе између инвеститора и 

будућих корисника управљача инсталисаних система (Споразуми, Протоколи, Упутства). 

Захтевају доношење адекватних процедура и упутства за рад, планова поступања за сваки 

од објеката у случају ванредних догађаја и доношење низ других предвиђених документа 

везаних за предметне послове. Ови послови захтевају интезивну сарадњу и уређење односа 

са низ надлежних субјеката и државних институција: МУП (Управа саобраћајне полиције, 

Сектор за ванредне ситуације, ватрогасно спасилачке службе), службе хитне помоћи, 

локана самоуправа и њихове службе и др. Праћењем рада инсталисаних система ИТС из 

ОУЦ-а (оперативно управљачких центара) и ТОЦ-а (тунелско оперативних центара) и 

праћењем стања у саобраћају на деоницама аутопутева где су инсталисани системи ИТС-а 

у зони 16 тунелских објеката у току 2020. године било је 1480 ванредних догађаја који 

угрожававају ниво безбедност учесника у саобраћају и доприносе високом ризику могућих 

последица (најчешћи ванредни догађаји у великим тунелским објектима на аутопутевима 

били су: престанак мрежног напајања и откази, временске неприлике, заустављено возило, 

пешаци и бициклисти у тунелским објектима, саобраћајне незгоде, вожња у супротном 

смеру, пожар у објекту, радови у објекту и др.). На потребу за постојањем посада у ОУЦ и 

ТОЦ у прелазном периоду, указује и податак да је око 60% ванредних догађаја 

регистровано преко видео надзора од стране чланова посаде, самим тим то чини њихов рад 

веома захтевним, сложеним и одговорнимом у погледу адекватности реаговања и 

могућности спречавања последица. Посаде обављају послове у режиму 7/24 целе године. 

Предметна анализа ванредних догађаја и начина регистровања истих, указује на могућност 

и потребу да се инсталацијом одређених система (системи за препознавање ванредних 
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догађаја и инцидентната) улогу посаде и оператера у одређеном и већем броју случајева 

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

је и везана за послове техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у 

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

вангарантном року), сервисни прегледи и поступања у складу са Споразумима 

(Протоколима и Упутствима) и у складу са налозима надлежних субјеката (представника 

инвеститора, представника управљача путева и именоване Комисије за праћење рада 

инсталисаних система у прелазном периоду).            

Планирана улагања у Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС) у 2021. 

години су већа за 5,52% (10,59 милиона динара) у односу на планирана улагања у 2020. 

години. Пројекти модернизације ИТС-а реализују се кроз пројекте изградње Коридора 

Србије чији је инвеститор предузеће „Коридори Србије“ доо и ЈППС, док развој и 

модернизација ИТС-а на већ изграђеним деоницама аутопутских коридора Србије, 

планирана реализација везана је за расположиве међународне фондове (ИПА фонд,  фонд 

пројекта Connecta намењен за ITS системе, финасијска средстава Светске банке везана за 

пројекат Regional Transport and Trade Facilitation где су предвиђена средства за опремање 

ИТС системима на деоници ДП Београд-Ниш). Ови пројекти се реализују у координацији 

са надлежним министарствима. 

  

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

Одељења за ИТС су следећа: 

1.1.1. Повезивање линијских ифраструктурних објејата (магистрална оптика)на ДПА1 

Обилазница око Београда и ДПА2 Сурчин Обреновац, фаза I 

Набавка је предвиђена како би се релизовала веза између положеног оптичког кабла на 

ДПА2 деоница Петља Сурчин југ петља Обреновац. Планиране активности су следеће: 

израда техничке документације, добијање акта за изградњу, изградња. Радови се односе на 

ископ у земљишту до 1000м, подбушивање или прелаз преко путног објекта у дужини до 

100 м. Набавка и полагање оптичког кабла дужине до 1200 м, и осталих аксесерија, израда 

документације изведеног стања. Процењена вредност предметних радова износи 4,8 

милиона динара, цена је одређена на основу истраживања тржишта ценовника 

реномираних правих субјеката који се баве предметном области. ОЈ надлежна за ИТС 

поседује документацију изведеног стања за ФО на ДПА2 деоница петља Сучин југ петља 

Обрановац, као и за изведену ФО на ДПА1. 

1.1.2. Изградња комуникационе инфраструктуре. У оквиру ове позиције у Програму 

пословања планирана је изградња недостајуће комуникационе инфраструктуре у дужини 

од око 36 километара на аутопутским деоницама Добановци-Батајница и деоници 

Обреновац –Лајковац. Структура послова и активности је слична као у претходном 

образложењу 1.1.1. Процењена вредност предметних радова износи 36 милиона динара, 

процена је рађена на основу истраживања тржишта ценовника реномираних правих 

субјеката који се баве предметном области. Повезивање комуникационом 

инфраструктуром локација на новоизграђеним аутопутевима у Републици Србије ствара се 

предуслов за  имплементацију и примену ИТС система и омогућавање надзора и 

управљања саобраћајем на предметним деоницама.  

1.3.1. Унапређења општег видео надзора на државним путевима IA реда. Предметном 

набавком предвиђена је инсталација путних камера на 40 локација, инсталација укључује 

набавку камера, активне мрежне опреме (свичева, рутера), заштитних елемената, линкова, 

лиценци за видео менаџмент систем и остале пратеће и монтажне опреме. Видео надзор ће 

бити у функцији приказ стања саобраћаја у реалном времену на свим критичним тачкама 

мреже државних путева, праћења стања у саобраћају и управљања саобраћајем на 40 нових 

локација (петље, мостови и одморишта). Предвиђено је структуирано повезивање свих 
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локација са оперативно управљачким центарима и централном локацијом за надзор 

пословни објекат ЈП ПС Газела. 

1.3.3. Надоградња система за архивирање видео надзора. Предметна позиција односи се 

на набавку сториџ система за архивирање видео садржаја са свих камера система видео 

надзора на државним путевима IA реда (ДПА 1,3,4 реда), који су развијани као елементи 

ИТС-а на отвореним деоницама и у зонама објеката-тунела на државној мрежи путева 

(укупно је планирано да систем архивирања обухвати око 640 камера видео надзора опште 

и посебне намене). Архивирани материјал би се користио не само за потребе ЈППС и 

надлежних ОЈ, већ и по захтевима надлежних институција (МУП-а и других надлежних 

државних органа). 

1.3.4. Унапређење опреме за управљање саобраћајем.Предметна позиција односи се на 

интеграцију девет уређаја за управљање саобраћајем (знакови са изменљивим садржајем) у 

јединствену управљачку платформу и инсталација и повезивање комплета нових ВМС 

знакова са путном метереолошком станицом на мосту преко реке Саве у Шапцу. Циљ 

набавке је интеграција свих знакова за изменљивим садржајем порука у јединствену 

платформу са могућношћу прегледа и управљања порукама на знаковима у реалном 

времену независно од тренутне локације. Коришћењем јединственог софтверског решења 

ствара се основ за бољу координацију различитих служби ЈППС везано за измене режима 

саобраћаја, инцидентне ситуације, безбедност или стратешка преусмерења саобраћаја. 

1.3.8.Набавке делова и посебних радова на систему видео надзора. Предметна позиција у 

износу од 600.000 динара предвиђена је у случају потребе за евентуалним и додатним 

елементима опреме и радовима на систему видео надзора,  након реализације предходних 

набавки и уговора који се односе на развој и унапређење општег видео надзора на 

државним путевима IA реда. Циљ спровођења предметне набавке је евентуална подршка 

основној јавној набавци у контексту минималних корекција, реализације непредвиђених 

радова, интервентне набавке мањих делова и опреме, потрошног матерјала чије позиције (у 

техничком и финаисијском смислу) нису предвиђене у основном уговору, као би се 

предметни систем вудео надзора на локацијама државних путева био доведен у пуно 

функционално стање и поузданост. 

1.4.2. Опреме за истраживање утицаја саобраћајног тока на околину: 

Предметном набавком предвиђена је инсталација електронске опреме за мерење утицаја 

саобраћајног тока на околину у зони тунелских објеката. Инсталисаним сензорима (8 

сензора и 3 апликативна софтвера) вршило би се мерење основи параметри статуса 

околине  у погледу загађења (аерозагађење, загађење буком, мерење осветљаја, мерења 

динамичког оптерећења коловоза и конструкција). Набавком предметне опреме ставарају 

се предуслови за системско испитивање деловања саобраћајног тока на животну околину у 

зонама критичних тачака и тунела на путној мрежи Републике Србије. 

1.4.3. Информисања путем WEB сервиса. Набавка апликације за информисање путем Web 

сервиса запослених у надлежним организационим јединицама, за унапређење квалитета 

рада и праћења активности запослених, обухвата развој софтвера и одржавање везано за 

интранет и екстранет апликације (android, ios). Предвиђена је апликација која би омогућила 

приступ и праћење рада запослених на тунелско оперативним центрима (24/7) и 

апликацију за контролу приступа и израду распореда рада запослених као и израду 

карнета. Интерграција са постојећом базама података и апликацијама. Циљ спровођења 

набавке је унапређење процеса рада ОЈ ИТС као и тунелско оперативних центара, већа 

ефикасност и адекватна примена свих прописаних процедура и упутстава за безбедан и 

ефикасан рад. 

1.5.3. Основна обука ИТС. Позиција се односи на обуку запосених за рад у Оперетивно 

Управљачким Центрима за надзор и управљање саобраћајем и то четри Оперативно 

Управљачка Центра, два Тунелско оперативна центра и 16 тунелских објекта на ДП IА 

реда. Процењена цена обуке по кандидату је око 30 000 РСД, на основу предходних година 
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и предходно реализованих сличних обука, предвиђена је обука за 16 полазника, у форми 

предавања и лабораторијских вежби на елементима рачунарске мреже и на 

програмибилним логичким контролерима (ПЛЦ), и у трајању 4-8 недеља. Досадашње 

обуке су реализоване на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, 

Техничком факултету у Чачку , Универзитет у Крагујевцу и Електронском факултету 

Универзитета у Нишу. 

1.6.2. Унапређење система за прикупљање метеролошких података. Од великог значаја за 

успостављање квалитетног путног метеоролошког система (ПМИС) је имплементација 

сензора који задовољава прописане стандарде у погледу тачности измерених величина и 

могућности мерење величина који су значајни за управљање инфраструктуром и зимско 

одржавање. ПМИС омогућава примену PBMC модела одржавања (Performance Based 

Maintenance Contract). ЈП „Путеви Србије“ су 2018. године успоставило ПМИС на делу 

мреже државних путева са нових 18 (набављене средствима ИПА предприступног фонда 

кроз набавку која је реализована преко Министарства финансија. Ова позиција у ПП 

подразумева набавку и инсталацију интелигентног путног сензора на наведеним путно 

метеоролошким станицама на којима првобитним пројектом (2018 - ИПА фонд) предметни 

сензори нису имплементирани. У овом случају, ради се о унапређењу 18 путно 

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

имплементирао интелигентни сензор који би поред температуре пратио стање коловоза, 

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

интелигентног путног сензора треба да омогуће бољу процену услова на путу како би 

корисници ПМИС, у овом случају зимска служба могла да донесе исправну одлуку у вези 

са избором активности одржавања.  

1.6.3. Унапређења апликације за обраду и презентацију података са ПМИС-а.Апликација 

ПМИС-а треба да омогући графичке, табеларне, картографске, статистичке приказе и 

анализе прикупљених података. Предметна апликација ће омогућити да ПМИС-а буде у 

функцији PBMC  (eng. Performance Based Maintenance Contract-PBMC) као један од 

стратегијских циљева предузећа јер обезбеђује и Извођачу и Управљачу пута исте податке 

који једнима служе за оптимизацију радних процеса у зимском одржавању док другима за 

оцену постигнутог нивоа услуге. Апликација треба да омогући праћење стварних 

активности (кроз детектовање промене салинитета на интелигентном путном сензору) 

чиме се процењује ефикасност и ефективост рада зимске службе. Апликација треба да 

обезбеди могућност вишекритеријумске анализе и да допринесе поузданијем доношењу 

одлука, омогући Управљачу пута да прати ефикасност рада Извођача и стварне трошкове, 

оцену нивоа услуге извођача (ПБМЦ).  

1.6.6. Отклањање неусаглашености на ПИМС. Откалњање одређену штету насталих услед 

елементарних непогода или штете од стране нн лица и враћање у у функционалност 

одређених сензора на путно метеоролошким станицама. Предвиђена је ова позиција за 

отклањање неусаглашености које су настале као последица оштећења станица на локацији 

МС4 Радманово и МС10 Бела Паланка, где ће се извршити замена оштећених елемената 

путно метеоролошких станица. Ова јавна набавка је потребна за успостављање 

функционалности на опреми која је претрпела штету услед елементарне непогоде и од 

стране нн лица. 

 

Планирана улагања у одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању ИТС 

опреме у 2021. години већа су за око 25% (43,58 милиона динара) у односу на 2020. 

годину. Планирани послови у 2021. години односе се на одржавање предметних тунелских 

система и ИТС опреме (одржавање постојећих система, одржавање у прелазном периоду у 

складу са Споразумима и одржавање нових система чији се завршетак и преузимање у 

надлежност очекује у 2021. години. У овиру ове позиције налазе се улагања и у одржавање 

система АБС-а (аутоматских бројача саобраћаја) и ПМИС-а (путно метеоролошких 
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информационих система и метеоролошких станица ЈППСа).  

Применом методологије за постављање аутоматских бројача саобраћаја -АБС која је 

развијена од стране Саобрачајног факултета у Београду дефинише се распоред локација 

АБС-а  на  на путној мрежи у надлежности ЈППС. Дужи период времена очекује се 

реализација јавне набавке за одржавање и испоруку података са аутоматских бројача 

саобраћаја за коју је сачињена потребна  техничка документација, у складу са потребама, 

законским обавезама и елементима  примењене методологије, за одржавање и испоруку 

података са АБС. До реализације предметне јавне набавке, за одржавање и испоруку 

података са АБС примењују се одрдбе постојећег вишегодишњи уговор из 1992 године 

(који се односи на све послове редовног одржавања државних путева) са припадајућим 

анексима (анекс из 2006 године) и у складу са усвојеним ценовником предузећа за 

наведене послове и одобреним јединичним ценама. У складу са утврђеном методологијом 

(од стране именоване Комисије) на основу које је дефинисана јединична цена и јединични 

трошкови, као и начин рада извођача на одржавању и испоруци података са АБС-а, врши 

обрачун изведених радова. Решењем је именована Комисија за утврђивање потребних 

елемената неопходних за извршење међусобних обавеза са извођачима радова на 

одржавању АБС-а до реализације јавне набавке. Радове по постојећем уговору и 

припадајућим анексима обављају предузећа Војводина пут и Србија пут до реализације 

предметне јавне набавке. 

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

применом одговарајуће методологије инсталирана  је опрема и путно метереолошки 

информациони систем-ПМИС који је тренутно експлоатацији. 

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

значаја на путној инфраструктури. Обзиром да се значајни  тунелски комплекси са 

инсталираном опремом за управљање тунелима  налазе у прелазном стању/статусу у 

смислу техничког пријема и примопредаје, на основу споразума/протокола/уговора и 

упутстава врши се техничка подршка праћења, управљања и сервисно одржавање 

сложених тунелских система. Основно  периодично сервисно одржавање  инсталиране 

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

системи противпожарне заштите и ПП централе, резерног напајања, видео надзора и 

измељиве сигнализације, детекције ваздуха и други системи. 

  

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

Одељења одржавања УИС/Одсека одржавања ИТС система су следећа: 

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

саобраћаја, у оквиру ове позиције обављају се следећи послови: 

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

ванредног одржавања  аутоматски бројачи саобраћаја АБС. Укупно инсталираних и 

активних АБС на целокупној државној мрежи путева је 406 аутоматских бројача 

саобраћаја. Потребна средства за ове послове одржавања на месечном нивоу износе око 

3,75 милиона динара. Укупно потребна средства у 2021. години процењена су на износ од  

око 45,08 милиона динара. Обавеза управљача јавних путева у складу са Законом о 

путевима је да обавља послове континуираног бројања саобраћаја и публиковања података 

на годишњем нивоу, у складу са тим неопходно је обављање послова одржавања 

предметних система у исправном и функционалном стању. Досадашњи послови редовног 

одржавања аутоматских бројача саобраћаја реализују се по основу вишегодишњег уговора 

(који се односи на послове одржавања државних путева) са припадајућим анексима, 

усвојеним ценовником ЈППС и ревидованим јединичним ценама. Надлежно ОЈ за 
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предметне послове је континуирано покретала јавну набавку која није реализована у 

предходним годинама, очекујемо реализацију исте у 2021. години. 

-Проширење опреме и унапређење сервер сале на локацији пословног објекта ЈППС Газела, 

подразумева опрему за смештај, чување и заштиту података са ИТС инсталисаних система 

за опсервацију саобраћаја (за све системе и базе података у оквиру управљачко 

информационих система), са пратећим хардвером и софтвером, захтеви БП-а у смислу 

потреба за већим капацитетима хардверске опреме намењене за чување података са 

инсталисаних система (АБС, ПМИС, WIM и тунелских система). Проширење ореме и 

унапређење рада сервер сале на локацији Газела је због потреба за већим капацитетима, 

ефикасном управљању пословним процесима, због контроле приступа и адекватне ИТ 

безбедности БП-а, као и поузданости рада ИТК система. Извршена је процена укупно 

потребних средстава за ову набавку у износу од око 24 милиона динара.  

-Обука кадрова за одржавање система за опсервацију саобраћаја и система ПП 

заштите, кроз ову ставку планирана је обука кадрова за одржавање (пре свега 

новозапослених лица) за све системе за опсервацију саобраћаја АБС, ПМИС, ВН, ИС и све 

тунелске системе. Планирани трошкови су одређени на бази истраживања тржишта и 

анализе трошкова из претходних година за сличне врсте обука кадрова и процењена је 

укупна вредност потребних средстава у 2021. у износу до 1 милион динара. 

2.1.5. Набавке резервних делова и опреме за одржавање система, у оквиру ове позиције 

предвиђени су следећи послови: 

-Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за  опсервацију саобраћаја-

АБС у власништву ЈППС, минимално потребна средства су процењена на износ од  1,80 

милиона динара. Процена средстава је извршена на основу предходних евиденција о 

штетама и потребама за резервним деловима за АБС који су истрошени, оштећени у 

саобраћајним незгодама, покрадени или уништени као последица вандализама, као и на 

основу цена произвођача на тржишту предметне опреме. Укупан број тренутно активних 

бројача саобраћаја на терену је 265 у власништву ЈППС, остали су у власништву извођача 

радова (Војводина пут 21 АБС и Србија пут 120 АБС). Средства су неопходна да би се 

систем одржао у функционалном стању у целини.  Предметна набавка није реализована у 

току 2020. години. 

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

минимално потребна средства процењена у износу од 6,0 милиона динара. Предметна 

набавка односи се на  посебну ИТ опрему за подршку системима инсталисаним на 

контролним и издвојеним оперативно управљачким центрима ЈППС у надлежности 

СУИСС (којих има укупно седам). Подразумева замену застареле опреме и унапређења 

постојеће у погледу веће функционалности и поузданости. 

-Набавка комуникационе опреме, минимално потребна средства процењена у износу од 12 

милиона динара. Ова набавка подразумева комуникациону опрему (рутери, свичеви, 

конектори и друга пратећа опрема) неопходну за комуникационо повезивање удаљених 

локација објеката СУИСС, ИТС опреме на отвореним деоницама, АП-видео надзор, 

управљивост знакова са изменљивом сигнализацијом, ПМИС и други система, а у складу 

са техничком документациојом. Предметна набавка није реализована у 2020.г. 

-Потрошни материјал и помоћна средства за рад одсека за одржавање РО и мрежа, 

минимално потребна средства процењена у износу од  0,6 милиона динара. Набавка се 

односи на потрошни материјал, каблови, конектори, разводници, разделници, заштитна 

опрема и прибор за рад. Предметна набавка није реализована у 2020. години. 

 

Планирана улагања у ИТ систем, опремуинфраструктуру и софтвере у 2021. години 

већа су за око 30% (30,06 милиона динара) у односу на планирана средства у 2020. години. 

Планирани послови у 2021. години односе се на: модернизацију и унапређење ИТ система, 

усклађивање са законским обавезама, усклађивање са потребама предузећа и захтевима 
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надлежних државних служби; обједињавање трошкова ИТ система за потребе 

функционисања пословног система предузећа. 

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

пројекат анализе ИТ система и актуелних потреба у смислу адекватне безбедности и 

заштите ИТ окружења у складу са законом о информационој безбедности  планирана је и 

фазно се спроводи примена нивих, унапређење и одржавање  постојећих ИТК ресурса: 

хардверско-софтверских решења, интеграција расположивог ИТ система и комуникационе 

мреже као и активне мере безбедности, зажтите и контроле приступа. 

Такође обизиром на разуђеност и дислоцираност  елемената ИТ система у ЈППС и потребе 

његове адекватне интеграције и унапређења, комуникационог повезивања, одговарајуће 

заштите и надзора безбедности   перманентно се спроводе активности  интеграције и 

централизације ИТ система и комуникационе мреже ( централизације комуникационог 

повезивања, контроле и управљивости), увођење и примена сталног  стручног надзора IT 

безбедносзи као и планирања и  обезбеђење одговарајућих елемената  firewall филтера.  

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

Одељења одржавања УИС/Одсека одржавања ИТ система су следећа: 

3.1.1. Модернизације и унапређење ИТ система (ЕРП-а фаза 1, управљање ДСК, заштита 

и безбедност ИТ података , котрола приступа), у оквиру ове позиције реализоваће се 

следећи послови: 

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

минимално потребна средства у износу од 4,8 милиона динара. Процењена вредност је 

одређена на бази трошкова из претходне године и увида цена услуга на отвореном 

тржишту за овакву посебну и специфичну врсту услуга. Набавка је неопходна са аспекта 

контроле и надзора безбедности ИТ система, опреме и комуникација у ЈППС, као и са 

аспекта обавезности које захтевају одредбе Закона о информационој безбедности и 

одговарајућих подзаконских аката. 

-Унапређење и одржавање комуникационих ресурса и мрежа, минимално потребна 

средства процењена су у износу од 4,2 милиона динара, процењена вршена у складу са 

набавком из претходне године.  

-Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа, минимално потребна 

средства процењена у износу од 3,0 милиона динара. Подразумева стандардни лиценцни 

пакет за заштиту е-мејла. Процењена средства су у складу са набавком из претходне 

године. Набавка је неопходна и потребна и због Закона о информационој безбедности и 

одговарајуће Уредбе о заштити података/информација. 

-Израда пројекта за унапређење и заштиту ИТ система, минимално потребна средства 

процењена у износу од 0,6 милиона динара. Подразумева израду пројекта који је 

неопходан за правилно усмеравање активности рада и остварења циљева на унапређењу 

ИТ система, заштите и безбедности ИТ података и контроле приступа у складу са 

одредбама Закона о информационој безбедности и Уредбе о заштити података. Процењена 

вредност набавке је одређена на основу увида у сличне пројекте и послове из ове области, 

као и на бази анализе пројеката реализованих у претходним годинама.  

-Хитне интервенције и подршка на антивирусној заштити ИТ система, минимално 

потребна средства процењена у износу од 0,6 милиона динара. Набавка је предвиђена за 

крајње ургентне и специјализоване интервенције у случају спољних напада злонамерним 

вирусним софтвером на ИТ систем предузећа. Процењена вредност је одређена на бази 

сличних услуга код других субјеката и на основу понуде са тржишта за ове 

специјализоване послове, а у складу са Законом о информационој безбедности и Уредбом о 

заштити података.  

-Набавка FIREWALL уређаја, процењена потребна средства у износу од 24 милиона динара 

(и набавка додатних модула за комуникационе уређаје са  потребним  средствима у износу 
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од 0,6 милиона динара). Предметна јавна набавка FIREWALL уређаја, представља потребу 

ЈППС-а и испуњење обавеза предвиђених: Закона о информационој безбедности; Уредбеи 

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

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

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

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

повезивање, одржавање и контролу рада FIREWALL уређаја, односно уређаја за мрежну 

безбедност и контролу, који треба да спрече нежељени саобраћај, блокирају упаде у 

локалну мрежу и заштите информационе системе у њој. Системи ће бити везани за све 

клјучне локације предузећа: пет  у Београду и по једна у Новом Саду и Нишу, шет 

ОУЦ/ТОЦ, АБС, ПМИС, ГИС,Системи видео надзора; ВМС. 

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

оквиру ове позиције реализоваће се следећи послови: 

-Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме, 

потребна средства су процењена на износу од 24 милиона динара. Позиција подразумева 

набавку рачунара (ДТ и ЛТ), штампача и остале хардверске опреме. Опрема се набавља у 

складу са захтевима надлежних Сектора. Процена вредности је извршена на основу 

расположивих информација о понудама са тржишта. Предметна набавка није реализована 

у току 2020. године. 

-Обука запослених у Одељењу одржавања УИС, планирана средстав у укупном износу од 

0,6 милиона динара. Набавка се односи на обуке кадрова  везано за одржавања ИТК и ИТ 

ресурса. Процена је извршена на основу сличних обука и трошкова који су остварени у 

предходним годинама. Обука кадрова је намењена новозапосленим кадровима и 

оспособљавање запослених у складу са увођењем и применом нових ИТК технологија.  

Ова набавка није реализована у 2020.години. 

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

функционисање комплетног пословног система ЈП „Путеви Србије“. Потребна средства 

планирана су у износу од 42 милиона динара и процењена су на основу  испитивања 

тржишта предметних добара, на бази трошкова у предходним годинама (потрошња 

предметних добара у 2020. години износила је око 38,53 милиона динара) и повећаних 

захтева због повећања броја корисника. Набавка се односи на набавку тонера и мастила и 

осталог потрошног материјала за штампаче неопходног у свим пословним процесима 

предузећа. Анализом потрошње у предходној години највећи потрошач предметних добара 

је у наплати путарине (више од 70%), остале Организационе јединице у предузећу тоше до 

30% од укупно реализоване набавке предметних добара. 

      

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

од значаја за мрежу државних путева у 2021. години су мања за око 15% (20,04 милиона 

динара) у односу на планирана средства у 2020. години. 

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

од значаја за мрежу државних путева у 2021. години су 111,73 милиона динара чиме ће се 

обезбедити: усклађивање постојећих база података са Уредбом о категоризацији државних 

путева и новим Референтним системом државних путева; реализација пројекта снимања 

целокупне путне мреже и ажурирање постојећих БП; посебни захтеви за развојем, 

интеграцијом, ажурирањем и унапређењем функционалности база података са аспекта 

подршке пословним процесима предузећа и са аспекта захтева надлежних државних 

субјеката и институција; развој геопросторне база података, као и развој и модернизација 

БП у складу са препорукама пројекта Реформе путног сектора РС. У оквиру централног 

ГИС система интегрисано је више апликација за различите корисничке потребе у оквиру 

ЈП „Путеви Србије“, а у 2021. години ће се развити  и нова апликативна решења за 
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подршку пословних процеса, и  обезбедити поузданост платформе за интеграцију и 

управљање веб ГИС апликацијама. С обзиром да је у току 2020.године извршена набавка 

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

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

формирана база нултог стања оптерећења путне мреже планирана улагања за 2021.г. у 

послове мерења и прикупљања података о осовинском оптерећењу усмериће се на 

обезбеђење свеобухватнијег сагледавања стања осовинских оптерећења на државној мрежи 

ивећа могућност бољег планирања финансиских средстава за улагање у путну 

инфраструктуру као и активности везане за одржавање и заштиту пута.  

У склопу завршетка пројекта Утврђивање стања државне путне мреже (RRSP/CS2-

RNCS/2015-16, бр. 454-1007 од 17.08.2018. године).наставиће се  са даљом инсталацијом 

update/upgrade базе, као и тестирање свих верзија базе и апликација. У 2021. године се 

очекује завршетак пројекта и очекиване активности ИТ сектора односиће се на управљање 

новом базом података о путевима и подршку свим корисницима у погледу употребе 

апликације (SIBLP - Straßeninformationsbank-Software von LEHMANN + PARTNER), 

манипулисања подацима и ажурирања и унапређења базе. 

У туку 2021. године формиране су геопросторне база података о пружним прелазима и 

саобраћајној сигнализацији и опреми као и апликативни софтевр за управљање 

геопросторном базом података, додатно ће се унапредити функционалности база и 

апликативног софтвера, а према потребама и захтевима корисника. Такође, прикупљаће се 

подаци који недостају у базама, а неопходни су за адекватно управљање саобраћајем и 

безбедношћу на мрежи државних путева. 

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

Одељења база података су следећа: 

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

2019. и 2020. Годину. Обављање и публиковање резултата бројања саобраћаја  се спроводи 

у складу са Законом о путевима. Анализа и утврђивање саобраћајних токова за коју је 

основ бројање саобраћаја, од виталног је значаја за друштвени и привредни развој државе. 

Подаци добијени бројањем саобраћаја представљају не само статистички одраз већ су 

најзначајнији улазни података  свих активности које се реализују кроз планирање, 

пројектовање, експлоатацију, одржавање и управљање развојем  путне мреже.  На основу 

прикупљених изворних података са аутоматских бројача саобраћаја и  станица наплате 

путарине потребно је обрадити и систематизовати податке ради презентовања података о 

бројању саобраћаја. Методолошке основе обраде података о саобраћајним токовима и 

садржај података које је потребно презентовати су дефинисане у Новој методологији 

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

Саобраћајног факутета у Београду. Поред обављања бројања саобраћаја на државним 

путевима и презентовање резултата израдом Публикација о бројању саобраћаја неопходно 

је ажурно одговорити на захтеве многобројних корисника. Интерни корисници су 

надлежни сектори ЈППС, екстерни корисници су надлежна министарства и друге државне 

институције, факултети, институти и предузећа. Планирана средства у оквиру наведене 

позиције намењена су за реализацију следећих јавних набавки: аутоматске обраде података 

са бројача за 2020. годину; израде публикације о бројању саобраћаја 2019.годину; и израде 

публикације о бројању саобраћаја 2020.г. 

Слично је образложење и за позицију 4.2.2. аутоматска обрада података са бројача 

саобраћаја за 2021. Годину, предвиђена су минимална средстав неопходна за покретање 

јавне набавке, док би реализација исте била у току 2022. године. 

4.2.4. Израде апликације за праћење рада бројача  и обраду података:  

У складу са Законом о путевима спроводе се активности прикупљања података о протоку 
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саобраћаја, обрада и публиковање резултата о променама саобраћајних токова током 

године на мрежи државних путева применом Методологије бројања саобраћаја коју је 

израдио Саобраћајни факултет Универзитет у Београду. Израдом предметне апликације 

неће бити трошкова за обрада података о бројању саобраћаја која је на годишњем нивоу 

износила 3,5 милиона динара. Планирана средства у оквиру наведене позиције намењена 

су за реализацију следећих јавних набавки: Консултанске услуге  за израду апликације 

аутоматске обраде података и израда саме апликације за праћење рада бројача и обраду 

података. 

4.2.5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја, представља набавку добара и 

уградњу нових аутоматских бројача саобраћаја у складу са методологијом и потребама за 

даље побољшање покривености путне мреже (аутопутских деоница), континуалним 

бројањем саобраћаја и у складу са ограниченим средсвима у буџети набавка уређаја у 2021. 

Години предвиђена је у износу од 7.2 милиона динара, процењена вредност је извршена на 

основу истраживања тржишта и сличних набавки у предходном периоду. 

4.2.6. Методолошке поставке развоја модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова 

на државним путевима РС. Генералне анализе достигнутих саобраћајних токова на нивоу 

целе мреже, пре свега о обиму и временским неравномерностима, представљају основу за 

дефинисање стратешких опредељења при разматрању проблема новоградње, 

реконструкције и рехабилитације путне мреже. Анализа трендова неопходна је за 

прецизније прогнозе саобраћајних токова у будућности, односно прецизнију израду 

стратешких пројеката путне инфрастуктуре. Планирана средства у оквиру наведене 

позиције намењена су за реализацију јавне набавке Методолошке поставке развоја модела 

за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије 

чијом реализацијом би се дефинисали и описати различити методолошки приступи за 

израду модела којом би се радила пројекција односно прогноза будућих саобраћајних 

токова. 

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

државним путевима је спречавање пропадања путева, очување вредности мреже путева и 

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

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

могу изазвати велика оштећења коловозне конструкције, на путевима и мостовима, и 

убрзати њено пропадање односно смањити животни циклус пута. Подаци о осовинском 

оптерећењу теретних возила се прикупљају и као улазни податак при пројектовању и 

одржавању коловозних конструкција, за стандардизацију пројектовања мостова, праћење 

саобраћаја и прикупљања статистике о теретном саобраћају на путевима. Планирана 

средства у оквиру наведене позиције намењена су за реализацију јавне набавке Мерење 

осовинског оптерећења у покрету (B-WIM) имајући у виду да је у оквиру Уговора 

„Набавка система мерења оптерећења у покрету на мосту (B-WIM) Опрема, услуге мерења, 

софтвер, и обука“ (ИД Уговора: RRSP/G2-BWIM/2020-03) извршена набавка SIWIM 

система (хардвер уз одговарајући софтвер) којим би се вршило мерење и прикупљање 

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

података о постојећем осовинском оптерећењу теретних возила на путној мрежи 

Републике Србије . 

4.4.1. База података о мостовима, у оквиру ове позиције предвиђене су следеће 

активности: -Систематски преглед мостова и унос у базу података. Процењена вредност 

6,6 милиона динара. „Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева“ 

дефинише обавезу Управљача пута да константно врши систематске прегледе и праћење 

стања свих путних објеката. У том циљу је неопходно стално ажурирање података у бази. 

Систематски преглед мостова врше стручне екипе лиценцираних фирми у складу са новом 

методологијом за преглед и вредновање стања мостова. Прикупљени подаци о мостовима 

се путем записника сада уносе у нову Базу података о мостовима која је у употреби од 
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2019.године. Поред мостова за које имамо податке у бази тренутно је на државним 

путевима 964 нових мостова као и 510 реконструисаних мостова који нису прегледани и 

чији нови подаци нису унети у базу. Управљач пута је у обавези да сви подаци о 

мостовима буду што више ажурни и тачни. На ДП је тренутно евидентирано 3431 мостова. 

Обим посла који се уговара у 2021.г. је усклађен са расположивим средствима.  

-Проширење и допуна функциналности апликације за управљање базом и унос нових 

прикупљених података у нову Базу података о мостовима. Процењена вредност 0,6 

милиона динара. Нова База података о мостовима је у функцији од децембра 2019.године. у 

међувремену се дошло до сазнања о новим могућностима базе, посебно што она омогућује 

приступ свим овлашћеним корисницима путем интернета а не само администраторима 

базе. Да би се искористиле те нове могућности настала је потреба да се додају нове 

функције да би се унапредио и олакшао рад свим корисницима у прегледу базе и у 

креирању извештаја као и нове функције намењене администраторима за управљање 

базом. У међувремену су припремљени и одређени подаци за велики број нових мостова 

(нови ID) и велики број постојећих мостова код којих је дошло до промене инвентарских 

података. 

-Унос нових и ажурираних инвентарских података у нову Базу података о мостовима, за 

мостове на путевима IБ реда.Процењена вредност у износу од 1,2 милиона динара. За 

потребе Сектора за одржавање врши се за анализа безбедности саобраћаја на мостовима на 

путевима IБ реда. У оквиру овог посла извршена су контролна мерења на свим овим 

мостовима са оценом стања елемената потребним за ову услугу. Такође су евидентиране 

све промене у односу на последњи преглед и урађене потребне фотографије.  Ово су веома 

битне информације па је неопходно да се сви прикупљени подаци путем интелигентног 

уноса у записнике унесу у базу података како за постојеће мостове тако и за нове ID 

бројеве. Очекивани број мостова је око 1000. Ово је битно јер нова база има посебан 

рејтинг са аспекта безбедности па ће после уноса нових података сви мостови у бази на 

путевима IБ реда имати ажуран рејтинг безбедности саобраћаја. 

-Пренос података из техничке документације извршеног систематског прегледа у нову 

Базу података. Процењена вредност у износу од 0,6 милиона динара. За потребе Сектора 

за одржавање извршени су систематски или специјалистички прегледи појединих путних 

мостова. Посебно је значајан „Панчевачки мост“ који никада није прегледан за потребе 

Базе података о мостовима. Сви ови подаци се сада не налазе у Бази података о мостовима. 

Изузетно је корисно све расположиве податке и графичку и фото документацију из 

систематског прегледа прилагодити уносу у записнике да би се они импортовали у базу 

података. Тако ће се сви ови подаци сачувати а база ће бити комплетнија. 

4.4.2. Базе података о тунелима. Прва База података о тунелима је оформљена 

1999.године. Систематски прегледи тунела су рађени у складу са тада задатом 

методологијом. Током времена су се показали извесни недостаци и нелогичности у 

резултатима вредновања стања тунела на основу података унетим путем записника. Јавила 

се потреба да се недостаци отклоне да се не би добијали погрешни извештаји из базе. 

2019.године урађена је за Базу података о мостовима тако је сада неопходно осавременити 

и Базу података о тунелима. У том циљу је потребно прво унапредити постојећу 

методологију која је још из 1999.године тако да буде у складу са данашњом праксом у 

свету и новим доступним сазнањима. У оквиру овог посла је потребно израдити и нове 

апликације за управљање базом које ће омогућити приступ свим овлашћеним корисницима 

преко водећих интернет прегледача са различитих платформи. На тај начин биће омогућен 

приступ и рад са базом свим овлашћеним корисницима а не само администраторима базе. 

У оквиру верификације нове базе биће урађен и систематски преглед пет 

карактеристичних тунела. 
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4.4.3. Базе података о потпорним конструкцијама. Нова База података о потпорним 

конструкцијама оформљена је 2020.године.  Да би база постала оперативна први корак је 

пописивање и унос основних података о свим потпорним конструкцијама на државним 

путевима. Унос ових података у бази обавиће се путем записника односно попуњавањем 

инвентарских листова. У другој фази ће специјализовани тимови извршити систематски 

преглед потпорних конструкција и попунити записнике о стању ових конструкција. 

Обавезу праћења стања ових конструкција и у складу са тиме и формирање базе података 

налаже „Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева“ који дефинише ове 

активности. Обим посла који се уговара у 2021.години је усклађен са расположивим 

средствима 

4.5.1. Одржавања ГИС портала и апликација мобилног мапирања: 

У циљу испуњења законом прописане обавезе (Члан 15 Закона о путевима Управљач 

јавног пута дужан је да води евиденцију о јавним путевима и саобраћајно-техничким 

подацима) израђен је веб апликативни софтвер – централни ГИС портал ЈППС и пратећа 

мобилна апликација који служе за прикупљање, приказ и управљање подацима из 

централне геопросторне базе података о елементима пута и стању на путној мрежи. У 

оквиру централне ГИС платформе интегрисано је више апликација за различите 

корисничке потребе у оквиру ЈП „Путеви Србије“, као и за кориснике путева, а у развоју су 

и нова апликативна решења за подршку пословних процеса, па је значајно обезбедити 

поузданост платформе за интеграцију и управљање веб ГИС апликацијама. Потребно је 

вршити перманентно одржавање три апликативна сегмента која су развијена у оквиру 

централног ГИС портала: ГИС портал ЈП Путеви Србије, мобилна апликација за теренски 

рад и Стање на државним путевима.  Мобилна апликација за теренски рад служи за 

преглед стања путне мреже на терену и директно ажурирање насталих промена у 

централној геопросторној бази података, чиме се омогућава ефикасно и синхронизовано 

управљање подацима на централизовани начин. Набавке у оквиру ове позиције се спроводе 

због годишњег одржавања поменутог апликативног софтвера чиме се остварује сигурност 

система за дистрибуцију и прикупљање података и омогућава се даљи развој пословних 

процеса. Процењена вредност изведена је на основу раније спроведених услуга овог типа и 

доступних података вендора. 

4.5.2. ИТ инфраструктуре Одељења база података (сервери, сториџ системи, проширење 

upgrade, подршка у раду):Овом позицијом су предвиђене активности којом се обезбеђују 

продужење гарантног периода серверског окружења одељења база података на коју се 

превасходно ослања целокупна ГИС серверска платформа компаније ESRI. Продужењем 

гарантног периода за додатне 3 године за одзивом за интервенцију сервисне и техничке 

подршке од  максималних 4 сата обезбеђује се укупна стабилност система која је више 

него неопходна, како би целокупна ГИС инфраструктура могла да функционише без 

прекида у раду. Средства су опредељења након упита званичним дистрибутерима 

компаније Dell у Републици Србији.Такође је планирано да се током 2021. године обезбеде 

комерцијалне лиценце виртуелизационе платформе VMware за мини кластер систем који 

чине 3 постојећа сервера одељења база података у оквиру којих се тренутно користе 

бесплатне лиценце које не укључују актуелну подршку у раду са виртуелизационом 

платформом. Средства су опредељења након сагледавања званичног ценовника компаније 

VMware (доступно на званичној Интернет презентацији компаније) и њихових 

представника у Републици Србији. 

4.5.4. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељења БП. Радни процеси у Одељењу 

базе података заснивају се на напредном коришћењу информатичке технологије. Како би 

се хардверским и софтверским ресурсима управљало ефикасно и оптимално препозната је 

потреба за спровођењем стручних специјалистичких обука из домена администрирања 

серверских оперативних система, виртуализационих платформи и серверске ГИС 

платформе. За управљање овим базама података на централизовани начин, успостављање 
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комуникације између различитих система и за обезбеђење сигурности целокупног система 

неопходно је спровести специјалистичке ИТ обуке за: Windows Server 2019 и Linux 

оперативне системе. Целокупна ГИС инфраструктура за управљање просторним подацима 

базирана је на ЕСРИ софтверској платформи. У оквиру одељења базе података већина 

радних процеса одвија се коришћењем ЕСРИ софтверских пакета. Како би се спровела 

квалитетна и ефикасна транзиција са рада у локалном окружењу на централизовани 

серверски систем управљања просторним базама података у оквиру ArcGIS enterprise 

платформе неопходно је спровести ГИС специјалистичке обуке: Конфигурација у 

управљање вишекорисничком геобазом, Имплементација верзионираних радних процеса у 

вишекорисничким геобазама, Дистрибуција података коришћењем реплика геобаза, 

ArcGIS for Server: Конфигурација и администрација сајта и Дизајн архитектуре система. 

Средства су предвиђена за спровођење неопходног сета обука у оквиру Фазе 1 у 2021. 

години за неопходан број полазника. 

4.5.5. Хардверске опреме ,софтверске лиценце, услуге Cloud Computing  сервиса  за 

потребе Одељења базе података: 

Овом позицијом су предвиђена средства за реализацију обнове лиценци комерцијалног 

система база података Microsoft SQL Server са двогодишњом подршком обзиром да текуће 

одржавање платформе престаје 31.10.2021.године. Овакав систем база податка има велику 

улогу унутар одељења база податка и користи се превасходно за потребе система бројања 

саобраћаја. Обновом лиценце Одељење обезбеђује активну техничку подршку у раду од 

стране инжењера компаније Microsoft као и доступност свих најновијих верзија софтвера 

без додатних финансијских средстава. Средства су планирана на основу упита локалним 

представницима и дистрибутерима компаније Microsoft и доступним подацима са 

Интернета. Позицијом су предвиђена средства за покретањем поступка имплементације 

савремених cloud решења унутар Дата Центра. Позицијом је такође предвиђена набавка 

две лиценце наменског софтвера за управљање системима база података без обзира на 

врсту платформе која се користи у одељењу (Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL и 

др.) и која је неопходан администраторима база податка како би се унапредио процес рада 

у њиховој надлежности (креирање копија база, аналитика, извештавања, расположивост и 

заузетост ресурса плафторме). Процењена средства су планирана на основу информација 

са званичних сајтова компанија произвођача софтвера и дистрибутера на домећем 

тржишту. Планом су такође предвиђене активности на закупу Virtual Private Server 

инфраструктуре. Средства су планира за услугу одржавања предметног софтвера које 

укључује локалну техничку подршку, подршку директно према произвођачу софтвера 

(уколико то ситуација захтева), као и доступност свих најновијих верзија током периода 

одржавања. Процењена вредност је опредељена након упита званичним дистрибутерима 

софтвера у Републици Србији и на основу претходних Уговора. 

 Планирана улагања за одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко 

информационе системе у саобраћају у 2021. години су мања за око 61,47% (14,2 милиона 

динара) у односу на 2020. годину. Планирани послови у 2021. години односе се на: 

трошкове за објекте у надлежности СУИСС.   

Образложење одређених и нових позиција позиција у Програму пословања за које се 

односе на рад Одељења одржавања УИС на пословима одржавања објеката и опреме 

сектора је следеће: 

5.2.1. Одржавања опреме и објеката –ликални и опративни надзорни центар: 

Планирана позиција подразумева текуће одржавање објеката који припадају локаним и 

оперативно надзорним центрима, према дефинисаним приоритетима. За ову услугу 

одржавања опреме и објекта -  оперативни  надзорни центар, планирано је  2, 0 милиона 

динара и односи се на потребна одржавања самог објекта - споља и изнутра са основним 

инвентаром-врата, протори, подови, мокри чворови, ел. инсталација , канализација и 

водоводна инсталација, заштитна ограда, кровна кострукција  и друге позиције везано за 
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објекат). Поословни објекату Газела је привремени објекат  монтажног типа-челична 

конструкција а који је преузет 2013. године нанакон рехабилитације моста Газела и чија 

старост је близу 10 година. Процењена вредност  је одређена на бази процене послова који 

морају да се ураде на рехабилитацији објекта, трошков из претходног периода и 

информација за ове вресте услуга са слободног тржишта. Неопходно је и потребно 

реализовати планиране послове у 2021 години, како би се обезбедили услови за нормалан и 

несметан рад са аспекта функционалности и обезбеђења адекватних  услова за рад 

запослених који обављају своје послове у овом пословном објекту. 

Планирана улагања у модернизацију и проширење система за аутоматску обраду 

података (АОП) везаних за наплату путарине, у 2021. години су предвиђена у укупном 

износу од 45,60 милиона динара за потребе надоградње  и одржавања IT опреме, HW и SW 

УИС у АОП-у, као и проширење опреме УИС у Одељењу АОП-а и адекватна интеграција 

са централизованом платформом у наплати путарине. 

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

Одељења АОП-а на пословима модернизације и одржавања објеката и опреме је следеће: 

6.1.1. израда техничко пројектне докумнентације и извођење радова за потребе 

реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а : 

За износ од 42,0 мил. динара (са ПДВ-ом) предвиђено је, да се стара, неадекватна 

просторија, која се тренутно користи као СС-сервер сала још од 1995. год., пренаменује у 

архивски простор за одлагање огромене количине дневне и месечне оригиналне 

документације са наплате путарине (за шест месеци у АОП-у се накупи преко 1.200 

регистратора и око 100 кутија са искоришћеним: НМГ, НРУ и РРР картицама). Такође, 

стара СС функционално је испод сваког стандарда (стара електро инсталација, дотрајала 

ит- мрежа, небезбедна од пожара и влаге). За нову и модерну СС намењена је друга 

просторија АОП-а (која је по квадратури дупло већа). Она би обезбедила већи капацитет, 

ефикасан и поуздан рад ИТ-опреме, техничке прописе, нормативе и стандарде, као и 

сигурност вредне ИТ-опреме и електронских података у самој oracle-бази података (подаци 

датирају од 2003. год.), који данас превазилазе количину од 65 Gb или преко 80 милијарди 

слогова. Реализација је предвиђена фазно и то: фаза 1израда техничко-пројектне 

докумнтације која треба да садржи и фаза 2 извођење радова . У складу са унапређењем 

ИТ-инфраструктуре и дигитализације СС неопходна је замена застареле комуникационе 

мреже са новом од 10 Gb што ће омогућити несметан, брз и безбедан проток великог броја 

података и информација, као и њихово складиштење и чување. Такође, потребно је 

омогућити 24-часовни несметан рад опреме заменом старе електроенергетске инсталације 

засебним и резервним изворима напајања струјом. Новом СС обезбедио би се 

компатибилност са Центраном платформом (ЦП) наплате путарине у Врчину. Одељење 

АОП-а, годишње изради око 1 милион ПМ-картица, унесе више од 180.000 уплата, доплата 

(РСД / ЕУР) са данашњих шест Одсека наплате путарине. Са наведених деоница се унесе и 

обради преко 120 симулација РРР на наплати путарине, преко 1.000 РРР са дистрибуције. 

годишње се генерише више од 2.500 разних аката и више од 200 извештаја. Службени 

захтеви државних органа, годишње се односе на више од 1.500 возила у одређеном 

временском периоду. 

6.3.1. уређење, адаптације и обезбеђење радног простора АОП-а. Предвиђено је за ову 

позицију 2,4 мил. динара (са ПДВ-ом) за потребе довођења радног простора  АОП-а у 

адекватно стање. 8 канцеларија има ламинатне подове старије од  12 год, столарија старија 

више од 40 година. Све ово узрокује већу потрошњу енергије и опасност од оштећења 

скупоцене ИТ-опреме, а самим тим и електронских записа (која се чувају, оперативно – 

трајно). Набавком ће се радне просторије довести у адекватно стање, обезбедити простор 

за одлагање велике количине документације, обезбедити адекватну контролу приступа.. 

Повећањем дела послова у областима: квалитета, ИМС и СПП, Информативног центра 

и области безбедности и здравља на раду и заштити од пожара предвиђен је обим 
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улагања у 2021. години у следећим износима: Одељење квалитета 10,80 милиона динара; 

Одељење за ИМС и СПП 17,35 милиона динара; Одељење Информативног центра 7,22 

милиона динара и Одељење БЗР и ЗОП у износу од 65,20 милиона динара. Преласком три 

одељења из надлежности кабинета в.д. директора (одељење квалитета, информативни 

центар и одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду) у 

надлежност Сектора за УИСС, и формирањем новог Одељења за ИМС и СПП, реализација 

планираних улагања обављаће се у складу са процедурама и пословним процесима 

СУИСС. Послови сектора везано за наведена одељења односе се на унапређење пословних 

процеса у складу са применом ИМС. Одељење за ИМС и СПП обавља послове на 

успостављању, имплементацији, развоју и унапређењу менаџмент система ИСО 9001, ИСО 

45001, ИСО 39001, ИСО 50001, ИСО 27001, ИСО 14001. Интеграцијом нових менаџмент 

система са успостављеним системом  у претходним годинама обезбедиће се ефикаснији и 

ефективнији начин управљања пословним процесима у предузећу, такође и анализа 

пословних пословних процеса и међусекторска координација у циљу успостављања 

информационих пословних система. 

Образложење позиција у Програму пословања које се односе на рад Одељења 

Информативног центра –ИЦ ЈППС је следеће: 

7.1. Одржавање web система за контролу и управљање слањем e-mail-ова, процењена 

вредност је 0,36 милиона динара на бази истраживања сличних услога и остварених 

трошкова из претходног периода. Позиција је неопходна за успешно обављање поверених 

послова из надлежности ИЦ и адекватну комуникацију са представницима средстава 

јавног информисања и представницима надлежнх служби и субјеката у вези са 

информацијама о стању у саобраћају на државним путевима Републике Србије. 

7.1. Израде апликације и базе података за евиденције ИЦ. Позиција се односи на услугу 

израде софтвера и базе података за брже и лакше вођење свих евиденција у 

Информативном центру. Тренутно, ИЦ израђује више различитих евиденција у Excel 

табелама, које чува на различитим платформама, стога је циљ израде поменуте апликације 

и базе података лакша и бржа израда свих евиденција, лакши приступ јединственој бази и 

експлоатација тих података и информација, ефикасније и ефективније управљање 

пословним процесима у ИЦ. Процена потребних средстава у износу од 0,5 милиона динара 

је извршена на основу истраживања тржишта (и достављених понуда, на основу којих је 

планирана ова позиција у ПП за 2021. годину). Позиција је неопходна у 2021. години јер ће 

ова услуга убрзати и олакшати  све већи обим рада запослених и омогућити бржу израду 

статистичких извештаја по задатим параметрима и захтевима надлежних, посебно при 

изненадним и ванредним ситуацијама на државној путној мрежи. База података биће 

модернизована и из исте ће бити омогућена директна израда извештаја по захтевима свих 

надлежних субјеката. 

7.3. Израда и одржавање канала информисања. Позиција се односи на услугу израде 

линковане странице интернет презентације ЈППС, на којој би биле све информације које се 

тренутно налазе у блоку ИЦ на насловној страни. ИЦ свакодневно уноси на интернет 

презентацију више информација, због чега је потребно израдити опширнији, детаљнији, 

приступачнији и прегледнији приказ информација за кориснике. Процена потребних 

средстава у износу од 0,36 милиона динара је извршена на основу истраживања тржишта 

(достављена је понуда, на основу које је планирана ова позиција). Позиција је неопходна у 

2021. години због израде приступачнијег канала информисања за кориснике путева, као и 

боље прегледности више информација које одељење дистрибуира.  

7.4. Обуке запослених у ИЦ. Позиција се односи на три услуге, обуке запослених: енглески 

језик, дигитална фотографија и обрада фотографије, као и обука - јавни наступ. Из 

наведених обука, запослени ће користити искуства и користан материјал за спровођење 

редовних процеса.Енглески језик - потребна обука за усмену и електронску комуникацију 

запослених са корисницима на пословном енглеском језику, сходно надлежностима рада 
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ИЦ.  Дигитална фотографија и обрада фотографије  - обука за потребе израде и обраде 

материјала, који би се уносио на званичне налоге предузећа на друштвеним мрежама, као и 

на линковану страницу интернет презентације ЈППС, која је у плану за израду у текућој 

години. Обука би обухватала и излазак на терен и фотографисање. Обука - јавни наступ - 

обухватала би теме: концепт јавног наступа, дикцију, интервјуи и говор пред камерама 

(изјаве кратке и дуже, гостовања, конференције), обуке за дуже говоре, излагања и остало. 

Процена потребних средстава у износу од 1,5 милиона динара је извршена на основу 

истраживања тржишта (достављене су понуде, на основу којих је планирана ова позиција), 

на основу раније покренутих и реализованих набавки, као и на основу информација са 

одређених сајтова. Позиција је неопходна у 2021. години због додатне едукације 

запослених и унапређења процеса рада. 

7.5. Обуке запослених у ЈППС. Позиција се односи на услугу обуке за 30 до 40 запослених 

у ЈППС са темом пословна комуникација. Слична позиција је реализована 2019. године, 

када је тема била обука запослених за коришћење комуникационих алата, спровођење 

свакодневних пословних комуникација, вођење пословних састанака, обука за екстерне и 

интерне комуникације, управљање ризицима при комуникацијама и остале теме. Учесници 

едукације/запослени из сектора ЈППС наведене године оценили су обуку као изузетно 

корисну, уз образложење да ће алате комуникације које су кроз обуку усвојили користити 

у пословним комуникацијама. Процена потребних средстава у износу од 1 милион динара 

је извршена на основу раније покренуте и реализоване набавке. Позиција је неопходна у 

2021. години због додатне едукације запослених у секторима ЈППС и унапређења процеса 

рада. 

7.6. Средстава за унапређење процеса рада ИЦ. Позиција се односи на две ЈН - прва је 

услуга (0,5 милиона динара), друга је ЈН  добара (0,5 милиона динара). Услуга се односи 

ангажовање квалификованих лица која раде у лиценцираним програмима (због израде 

материјала - визуала, гифова, видео-записа за званичне налоге ЈППС на друштвеним 

мрежама, али и за унос на линковану страницу ИЦ са интернет презентације ЈППС, која је 

предложена за реализацију). Друга ЈН се односи на потребу за техничкoм опремом (фото-

апарати, камере, екстерни хард диск за чување материјала одељења и остала добра) која су 

потребна запосленима за спровођење и унапређење одређених процеса. Фото-апарати - за 

фотографије државних путева за унос на друштвене мреже и интернет презентацију. 

Камере - запослени би снимали видео-материјал на српском и енглеском језику за потребе 

уноса на интернет презентацију ЈППС и друштвене налоге предузећа на д.мрежама и 

остала техничка опрема неопходна за спровођење нових процеса рада. Процена потребних 

средстава за комплетну позицију је извршена на основу истраживања тржишта 

(достављене су  понуде, на основу којих су планиране ове позиције). Позиција је 

неопходна у 2021. години због подизања нивоа услуга са циљем  боље интеракције са 

корисницима, као и због циља да информација из ЈППС дође до већег броја корисника. 

Потреба за техничким средствима је неопходна због унапређења постојећих процеса рада. 

7.7. Надоградња постојећих канала информисања. Позиција се односи на услугу 

унапређења налога ЈППС на друштвеним мрежама - израда стратегије, израда 

статистичких података и анализа, као и промоција информација из ЈППС због остварења 

циља да информација из ЈППС дође до што већег броја корисника. Процена потребних 

средстава у износу од 0,5 милиона динара је извршена на основу раније покренуте и 

реализоване набавке. Позиција је неопходна у 2021. години због потребе за спровођењем 

промоција и повећањем броја пратилаца, израде анализа и дугорочне стратегије. 

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

интегрисане менаџмент системе и системе пословне подршке је следеће: 

9.2.1. Функционисање пословних процеса. Ова позиција се односи на набавку Одржавање 

интренет портала 0,6 мил. динара предвиђена Планом набавки за 2021. годину. Ова 

позиција је била у Програму пословања 2020 у позицији Информационе и пројектно 
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документациона подршка пословних процеса, а сада је овде пребачена. Средства су 

неопходна за одржавање интранет портала и редизајн, али и надоградњу функционалности 

које би обезбедиле интерактивнију интерну комуникацију. 

9.2.2. Унапређење пословних процеса. Ова позиција се односи на плаћање по наруџбеници 

за набавку Експертске услуге за развој и модернизацију пословних процеса  која је 

покренута по ПЈН за 2019. годину, а њена реализација је у току. 

9.3.1. Информациона и пројектно документациона подршка пословних процеса. У 

предлогу ПП и ПЈН за 2021. годину износ позиције је 9,35 милиона динара. Позиција 

обухвата следеће: -Плаћање по наруџбеници за набавку покренуту по ПЈН из 2020. године 

Одржавање интернет портала, чија је реализација предвиђена у току 2021. године . Набавке 

по ПЈН за 2021. годину: Одржавање софтверског програма за кадрове 0,75 милиона 

динара; Модернизација системских пословних процеса (Софтвер који је потребан за рад 

интегрисаних менаџмент система.) 1,8 милиона динара; Софтверска подршка за праћење 

реализације пројекта (Софтвер који је неопходан за праћење пројеката, као што је нпр. 

Примавера) 1,1 милиона динара; Алати за пословну подршку – (Софтвер неопходан за рад 

Интранет портала, обраде фотографија, видео снимака и сл.); -Израда пројекта за 

имплементацију система за планирање ресурса (Израда пројектне документације за 

планирање пословних ресурса – ЕРП) 2,5 милиона динара; -ИТ подршка (Подршка за 

пословне софтверске алате везано за сва правна питања) 0,6 мил.дин. Модули система 

пословне подршке (Ресурси неопходни за текуће модуле везано за рад електронске обраде 

докумената) 0,6 милиона динара; Надоградња функционалности (Ресурси неопходни за 

модуле по пословним процесима везано за рад ДМС-а) СПП 0,8 милиона динара 

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају обавља и велики обим 

послова техничке подршке и корисничког надзора на реализацији пројеката изградње ауто-

путских деоница на Коридорима Србије на којима се имплементира ИТС опрема (ИТС 

опрема на отвореним деоницама и ИТС опрема и системи у тунелским објектима и 

тунелско оперативним центрима). Такође велики обим послова Сектора за УИСС односи 

се на техничку подршку- надзор и праћење рада инсталисаних система у пробном и 

гарантном периоду (у складу са донетим актима и Споразумима), а до добијања употребне 

дозволе и окончане примопредаје предметних објеката и система у надлежност ЈППС-а. 

Ови послови представљају искључиво послове техничке подршке инвеститору за 

отклањање неусаглашености и довођење предметних система у редован режим рада. 

Сектор за УИСС у прелазном периоду не врши послове управљања саобраћајем и 

управљања инсталисаним системима и управљања тунелским системима, већ обавља 

послове техничке подршке инвеститору до окончања поступка примопредаје. Обзиром да 

постоје објекти на којима није окончан технички преглед или је истекао пробни период 

рада, и налазе се у статусу експлоатације и одвијања саобраћаја, са израженим проблемима 

са аспекта: функционалности, поузданости и безбедности као и са аспекта против пожарне 

заштите на тунелским објектима, Сектор кроз извештаје и информације указује надлежним 

субјектима на уочене проблеме и неусаглашености који могу произвести велике последице 

у складу са тим тражи хитно и ефикасно решавање наведених проблема.  

Повећањем обима послова у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у 

областима ИТС-а; преузимање нових система на отвореним деоницама и тунелских 

система на новоизграђеним деоницама аутопутева; повећање обима послова АОП-а у 

наплати путарине и модернизација централизованог система; модернизација и унапређење 

ИТ система и квалитета; развој, интеграција и ажурирање база података; послови 

одржавања предметних система; информативни центар; ИМС и квалитета и послови БЗР и 

ЗОП, захтевају и повећање броја радних места за10 извршилаца у 2021. години у складу са 

одобрењем надлежних и у  

складу са Програмом пословања.



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

121 

 

 
  



 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

122 

 6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а 

3.757,2 милиона динара  

У 2021. години планира се отплата кредита према Панонској банци – Банка Intesa по 

рефинансираним кредитима у износу од 68,3 милиона динара, од чега се на отпалту 

главнице односи 54,7 милиона динара, а на камату 13,6 милиона динара. 

У ориганалној валути износ главнице који доспева у 2021. години је 512.605,26 УСД, док 

камата износи 129.729,51 УСД.  

У 2021. години планирано плаћање по основу ПДВ-а износи  2.200,0 милиона динара. 

У 2021. години планира се отплата главнице и камате по основу два кредита код 

поштанске штедионице у укупном  износу од 1.488,9 милиона динара. 
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7.    ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"                                  4.651,6 милиона динара  

Упоредни приказ реализације за 2019. годину, процењене реализације за 2020. годину и плана за 2021. годину по кварталима даје се у наредној  табели: 
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Здравствене услуге        77,2 милиона динара  

Планирани износ на позицији Здравствене услуге обухвата следеће:  

Правни основ:  

- Закон о безбедности и здрављу на раду  

- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини  

- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“  

- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине 

- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“  

Tрошкови репрезентације                2,0  милиона донара 

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

запослених 1526 радника на 57 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, 

бројачи пазара, техничка служба, тендерска конторла, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих 

запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити 

минималне услове за рад.  

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

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

зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном 

оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9).  

Трошкови коришћења пословног простора          76,5 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, и Железник. 

 

Дневнице на службеном путу                 28,6 милиона динара  

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 28,6 милиона 

динара (27, и 1,6).   

 

Накнаде по основу уговора о делу                                                          3,3 милиона динара  

Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 3,3 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, као и 

веће ангажовање преко омладнинксе задруге за потребе техничке архиве. 

 

Трошкови материјала         152,6 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.  
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Трошкови непроизводних услуга         184,9 милиона динара  

 

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на: 

- здравствене услуге (77,2 милиона динара, од чега су систематски прегледи запослених у износу од 35,0 

милиона динара), 

- трошкове адвокатских услуга (8,0 милиона динара, велики судски спорови),  

- физичко и противпожарно обезбеђење тунела стара Стражевица, ППО тунела Нова Стражевица, 

обезбеђење тунела Липак и Железник, као и архиве у Железнику и у Лештанима (38,3 милиона динара).  

 

Мобилна телефонија 

 
У 2020. години укупни трошкови за наведену услугу износили су 22,5 - 23,0 милиона динара са ПДВ-ом. 

Сходно горе наведеном, извршено је увећање износа од 23,0 милиона динара за 4,3% (због повећања броја 

запослених – корисника, повећање обима посла, раста трошкова услуге и др.) и на тај начин планира се 

износ од 24,0 милиона динара саПДВ-ом у 2021. години.  

У складу са тим планирање потребних средстава за реачлизацију услуге у току наредног периода у ПЈН за 

2021. годину је извршено на основу реализације у протеклом периоду, односно на основу реализованих 

трошкова у 2020. години. 
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8.   СИСТЕМ НАПЛАТЕ П УТАРИНЕ                    2.827,7 милиона динара  

План за 2021. годину и план по кварталима даје се у наредној  табели:        (у милионима динара) 
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Набавка возила 

ЈП „Путеви Србије“ располаже возним парком који броји 217 возила. Од наведеног 

броја, 191 су путничка моторна возила, а 26 теретна моторна возила. 

Средином пословне 2019. године извршен је нaјам 71 путничких возила путем 

оперативног лизинга, док је у исто време извршена продаја и отпис 69 дотрајалих 

возила који су генерисали високе трошкове одржавања услед амортизације.  

Од осталих 146 возила у власништву ЈП „Путеви Србије“, 136 возила је просечне 

старости веће од 10 година. 

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину, на име набавке 

службених возила путем оперативног лизинга, предвиђено је укупно 82 милиона 

динара. Наведена средства су намењена како за трошкове оперативног лизинга по 

Уговору из 2019.године (по којем се врши постојећи најам 71 службеног возила), тако 

и за трошкове новог уговора којим би се извршио најам 70 путничких службених 

возила. 

Такође, наведеним програмом пословања планиран је трошак за седам блиндираних 

возила у износу од 21 милион динара, што представља обавезу предузећа по Уговору 

бр.454-921 од 27.07.2020. године. У 2020.години за наведену набавку, предвиђен је 

трошак од 36 милиона, од чега је наведене године добављачу плаћено 15,4 милиона 

динара. 

Део Програма пословања је и трошак набавке 11 теретних „pick up“ возила путем 

оперативног лизинга (7 милиона динара). Набавка наведених возила је неопходна због 

замене дотрајалих теретних возила, која се користе свакодневно у раду Одсека за 

техничке послове у сврху одржавања опреме, објеката и инсталација у власништву ЈП 

„Путеви Србије“. 

Најмом нових возила путем оперативног лизинга, трошкови одржавања возила су 

значајно смањени.  У 2018. години наведени трошкови су износили  35.710.572,69 

динара док су у 2019. години износили 24.337.247,58 динара односно 11.373.247,58 

динара (-31,85%) мање. 

У циљу даљег смањења трошкова одржавања у току 2021. године предвиђена је 

набавка 81 возила (70 путничких и 11 теретних возила), док је за 89 возила предвиђен 

отпис и продаја.  

Просечна пређена километража 89 возила предвиђених за отпис и продају износи 

више од 320.000 km, док просечна старост износи 13 година. 

Набавком нових возила у 2021.години пројектовани трошкови одржавања возила у 

власништву ЈП „Путеви Србије“ износили би око 13 милиона динара, с обзиром да 

ће се набавком нових возила, стара возила (89 возила) ставити ван употребе и 

предвидети за расход, до  априла 2021. године. 

Набавком нових возила преко оперативног лизинга, трошкови одржавања у текућој 

години би били смањени за 35% у односу на трошак из 2020.године. 
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Разлози за обнављање возног парка ЈП „Путеви Србије“ 

Оптимално одржавање мреже државних путева 

Једна од основних делатности ЈП „Путеви Србије“ јесте одржавање и заштита 

постојеће мреже државних путева I и II реда у укупној дужини од 16.862.532 

километра, са објектима, на територији Републике Србије. 

Послови надзора на одржавању путева, заштите и контроле путева и путног 

земљишта, праћења санација клизишта подразумевају свакодневно ангажовање 

службених возила на терену. 

Функционисање рада наплатних станица 

Послови обављања наплате путарине захтевају ангажовање возила за спровођење 

следећих активности: 

 техничко одржавање наплатних станица, објеката, опреме и инсталација 

контрола рада запослених 

 контрола понашања учесника у саобраћају 

 превоз запослених 

 превоз добара из магацина 

 снабдевање наплатних станица неопходним средствима и добрима.  

Високи трошкови одржавања возила 

Набавком 81 возила, ЈП „Путеви Србије“ планира да изврши продају 89 возила из 

тренутног возног парка, чиме ће се трошкови одржавања возила значајно снизити. 

Најам возила путем оперативног лизинга подразумева да све трошкове одржавања 

(редовни и ванредни), набавка гума, насталих штета, каско и обавезно осигурање, 

регистрације, сви ризици и др. падају на терет лизинг куће за време трајања најма 

возила. Плаћање се врши на месечном нивоу као лизинг накнада. Класична набавка 

(куповина) возила подразумева огромна почетна новчана средства за куповину 

возила. Сви трошкови одржавања, набавке гума, каско и обавезног осигурања, 

регистрације, штета, осигурања, падају на терет купца. Уколико се изврши поређење 

класичне набавке и набавке путем најма возила, дугорочно гледано, с обзиром на 

значајну километражу коју прелазе возила ЈП „Путеви Србије“ и трошкове одржавања 

насталих услед амортизације, предност је на страни најма возила. 

Безбедност запослених 

Набавком возила преко оперативног лизинга, омогућава се најам нових возила која су 

безбедна за коришћење. Након истека уговора , који се закључује на 3 године, лизинг 

кућа обезбеђује нова возила. 

Имајући у виду да већина запослених у ЈП „Путеви Србије“ има потребу да обавља 

активности на терену, односно на деоницама јавних путева I и II реда, аспект 

безбедности возила на друму је такође био један од важних фактора приликом 

одлучивања.  
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10.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

         ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА                                7.495,4  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 (позиције 3. и 10.).     
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5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА  

МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ   
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6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА   
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Исплаћене зараде у 2020. години и План зарада за 2021. годину  

Планирана маса укупних бруто зарада 

у ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину  

 

Како се свет у 2020. години суочио са последицама глобалне здравствене кризе исказане 

пандемијом корона вирусом,тако се суочио  са економским последицама функционисања 

економије која је поставила  нове изазове поред економских тако и здравствених. Држава је 

морала да одговори новонасталим околностима, први и најважнији задатак био је да се одмах 

промптно обезбеди да здравствени систем има сву неопходну подршку кроз неометано 

обезбеђивање финансирања потребних финансијско - материјалних средстава. 

Основни циљеви били су да  се поред здравствених очувају привредни капацитети и 

ликвидност привреде у току трајања ових вандредних околности. Захваљујући постигнутој 

макроекономској и фискалној стабилности из претходног периода, држава је имала довољно 

простора да мерама фискалне и монетарне политике ублажи ефекат утицаја пандемије, 

нарочито у намери јавног дуга у БДП да буде испод или до 60%. фискални простор ће 2021. 

године омогућити повећање капиталних инвестиција, улагање у здравствени систем као и 

умерено повећање пензија и плата у јавном сектору уз истовремено пореско растерећење 

привреде. Одржавање стабилних јавних финансија државе ће бити , пре свега, претпоставка и 

основ одрживог економског раста и предуслов бржег опоравка привреде и стварање добре и 

сигурне базе за даљи наставак динамичног раста  у 2021. години. Држава је преузела највећи 

део терета ове кризе на себе, а да при томе не угрози макроекономску стабилност земље, тако 

да су буџетом обухваћени сви започети и планирани капитални пројекти, као и планирана 

помоћ здравственом сектору и привреди. 
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На основу донетих закључка, предложеног и усвојеног буџета за 2021. годину Владе 

Републике Србије и смерница за израду годишњег Програма пословања за 2021. годину као и 

наставка свеобухватних планираних развојних мера на очувању и јачању макроекономске 

стабилности које су опредељене Законом о буџету за 2021. годину,  као и осталих законски 

предвиђених мера, извршена је  пројекција средстава укупних бруто зарада запослених 

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

2.822.812.726,00 (бруто2) 

 ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА  МАСУ ЗАРАДА ЗА 2021. годину 

Донетим буџетом за 2021. годину чија је кључна карактеристика да је буџет и даље развојни, 

да се њиме подстиче даљи привредни развој, обезбедиће се равномерна расподела фискалног 

простора ка повећању животног стандарда, повећању инфраструктурних капиталних 

инвестиција као и пореско растерећење зарада. 

Имајући у виду предвиђену  буџетску макроекономску пројекцију утврђена је и  пројекција 

параметара за масу средстава за  зараде,а све у складу са смерницама за израду годишњих 

програма пословања за 2021. годину.   

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину установљена је маса средстава 

зарада у укупном износу од 2.419.899.465,00 динара за просечно 2211 запослених у оквиру 

којих су и средства за  зараде  планираних новозапослених у Сектору за управљачко 

информационе системе у саобраћају, у Сектору за наплату путарине по основу попуњавања 

радних места из разлога формирања новог ДАТА ЦЕНТРА и повећања броја дистрибутера и 

проширења обима послова у вези ЕНП и по основу одласка у пензију и престанка радног 

односа по другим основама , у Сектору за Економско финансијске и комерцијалне послове за 

четворо са ВСС због додатног повећања обима послова и престанка радног односа због одласка 

у пензију, у Сектору за правне,кадровске и опште послове четворо са ВС и четворо са ВСС због 

повећања обима послова и сложености послова услед увођења нових система као и у Секктору 

за стратегију ,пројектовање и развој четири са ВСС и један са ССС, а све ускладу са Законом о 

буџету  и Законом о измени и допуни Закона о буџетском систему, чл.27к. 

Сходно изнетом извршена је и процена планиране масе средстава за исплату зарада за 2021. 

годину. у износу бруто 1 од 2.419.899.465,00 динара, односно бруто 2 у износу од 

2.822.812.726,00 динара у складу са  усвојеним и потписаним Колективним уговором ЈППС 

04.01.2021. године од стране Владе републике Србије, ВД директора ЈППС и преседника 

синдиката ЈППС, као и Законом о измени и допуни закона о доприносима за обавезно 

социјално осигурање и Законом о измени и допуни закона о порезу на доходак грађања.  

Што се тиче накнада за чланове Надзорног одбора планирана су средства у износу од 

6.024.840,00 динара  односно месечно 502.070,00 динара (прилог табеларни приказ). Износ 

процењених  средстава за дневнице за службена путовања у земљи опредељених у табели 

Трошкови запослених су варијабилног карактера јер су у директној зависности од  износа 

месечног кретања просека у Републици Србији у наредној години, као и од захтеваних 

активности на терену. Планирана средства за исплату јубиларних награда за 79 запослена 

планирана су у износу од 11.884.837,00 динара по кварталима исказано у табеларном приказу 

Трошкови запослених. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ потреба за новозапосленим у Сектору за наплату путарине  

 

1) У Сектору за наплату путарине, у 2021. години, неопходно је ангажовати 48 

новозапослених по основу попуњавања упражњених радних места, из разлога 
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прекида радног односа, по основу одласка у пензију и престанка радног 

односа по другим основама.  
По основу попуњавања упражњених радних места, из разлога прекида радног односа 

по основу одласка у пензију и престанка радног односа по другим основама oд 

јануара 2021.године додатних 48 новозапослених. 

2) У Сектору за наплату путарине, у 2021. години, неопходно је ангажовати 40 

запослених по основу попуњавања новосистематизованих радних места из 

разлога формирања ДАТА ЦЕНТРА и повећања броја дистрибутера и 

проширења обима послова у вези ЕНП 
 

Од почетка јануара 2021. године, због отварања нових продајних места за продају и 

дистрибуцију услуге ЕНП (регионални центар Чачак и регионални центар Ниш) и формирања 

нових послова ради унапређења продаје и дистрибуције услуге ЕНП неопходно је извршити 

повећање броја запослених у Сектору за наплату путарине и то: 

 У Одељењу за заједничке послове сектора потребно је повећати број извршилаца са 

240 ЕСПБ поена за 9, а са IV степеном стручне спреме за 9 извршилаца, што 

представља укупно потребно повећање за 18 извршилаца. 

- Наведена измена систематизације и пријем новозапослених су неопходни због: 

потребе планирања и спровођења активности техничке службе, услед изградње 

нових наплатних станица, проширења постојећих наплатних станица  и других 

објеката за наплату путарине. 

- отварања нових продајних места за продају и дистрибуцију услуге ЕНП 

(регионални центар Чачак и регионални центар Ниш) и проширења обима послова 

Одсека за техничке послове. 

- потребе формирања централизованог апликативног софтвера-Дата центра у циљу 

јединственог управљања и обраде података из система наплате путарине.  

- потребе праћења реализације пројеката Сектора за наплату путарине, а у вези са 

изградњом наплатних станица и пратећих објеката за наплату путарине, 

планираним проширењем 32 наплатне станице, имплементацијом и радом 

централизованог система за наплату путарине и другим пројектним активностима 

модернизације система наплате путарине. 

- увођења нових процедура везаних за издавање дозвола и пропусница за бесплатан 

пролазак аутопутем, као и издавања месечних и годишњих претплатних карата, у 

складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (Службени Гласник 

РС бр: 95/18), активности праћења прописа из ове области, као и дефинисања 

аката, процедура и праћења њихове примене на послове из делокруга рада Сектора 

за наплату путарине. 

 У Одељењу за електронску наплату путарине потребно је повећати број извршилаца 

са 240 ЕСПБ поена за 11, са 180 ЕСПБ поена за 3, а са IV степеном стручне спреме за 

8 извршилаца, што представља укупно потребно повећање од 22 извршилаца.  

- Наведена измена систематизације и пријем новозапослених су неопходни због: 

континуираног раста броја продатих уређаја за ЕНП из месеца у месец, 

- повећања употребе електронске наплате путарине и њеног учешћа у укупном 

приходу и саобраћају, повећања броја захтева за закључење уговора у постпејд 

систему ЕНП, броја захтева за дистрибуцију ЕНП упућених од стране реномираних 

компанија, што је условило проширење пословних активности и повећање обима 

постојећих послова и  
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- потребе за повећањем броја извршилаца који ће радити послове, пре свега праћење 

и унапређење рада дистрибутера електронске наплате путарине.  

У претходних 6 месеци број овлашћених дистрибутера се повећао са 25 на 30, док се 

укупан број продајних места повећао са 209 на 243. 

РЕЗИМЕ 

Укупан број систематизованих радних места у Сектору за наплату путарине износи 1711. 

Због горе наведених разлога, у децембра 2020. године, изменом систематизације број 

зпослених повећан је за 40 радника.. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: потреба за новозапосленим у Сектору за управљачко информационе 

системе у саобраћају 

 

За 2021. годину  у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају потребно је 

запослити 10 нових извршиoцa и то: 

- 6 инжењера,  

- 1 виша стручна спрема и  

- 3 техничара - оператера.  

 

Образложење је следеће: 

 

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају је у предходних четри године 

преузео је значајан обим нових послова који се односе на ИТС и системе за управљање 

инсталисаном тунелском опремом из регионалнних Оперативно управљачке центре (РЦ 

ОУЦ) и Тунелско оперативне центре (ТОЦ), којих је на путној мрежи тренутно шест (ОУЦ 

„Београд“, ОУЦ „Таково“, ОУЦ „Ниш-Димитровград“, ОУЦ „Грделичка Клисура“, ТОЦ 

„Бранчић“ и ТОЦ „Банцарево“), и тунелских објеката шеснест у којима се врши управљање 

инсталисаним системима и опремом (укупно од 13 до 22 система по тунелском објекту). 

Поред управљања инсталисаним системима ИТС-а и одржавања истих, значајан обим послова 

односи се и на посебне подсистеме као што су АБС, ПМИС и WIM системи. Развој ИТ 

система, ДМС и ЕРП представљају послове који ће у одређеној мери и фазно бити 

реализовани у 2021. години,  Такође развој ГИС система на нивоу предузећа и примана у 

значајном броју пословних процеса, захтева и јачање кадровских потенцијала надлежних 

Одељења и Сектора. У 2021.години предвиђена је реализација нових послова које управљачу 

путева и путних објеката прописује Закон о заштити од пожара и Закон о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.  

 

За послове израде, примене,  праћења и спровођења оперативних Планова за поступање у 

случају ванредних догађаја у тунелима и зонама тунела за тунелске објекте у оквиру РЦ-ОУЦ 

Београд (Стражевица, Стара Стражевица, Железник и Липак); РЦ-ОУЦ Таково и ТОЦ 

Бранчић (Шарани, Савинац, Брђани и Бранчић); РЦ-ОУЦ Ниш-Димитровград и ТОЦ 

Банцарево (Сопот, Сарлах, Пржојна Падина, Прогон, Банцарево); ОУЦ Грделичка Клисура 

(Манајле и Предејане), предвиђено је пет нових извршилаца са високом стручном спремом. 

Такође на пословима одржавања инсталисаних система у ОУЦ и ТОЦ потребан је један 

извршилац, на пословима база података и аутоматске обраде података потребна су два 

извршиоца и на пословима у информативном центру ЈП „Путеви Србије“ један извршилац и 

на пословима за интегрисане менаджмент системе и системе пословне подршке један 

извршилац.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОТРЕБА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНИМ 

 У СЕКТОРУ ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ 

 

1. У Одељењу за пројектну и планску документацију неопходно је ангажовати 5 

новозапосленох по основу повећаног обима посла, упражњеног радног места и 

одласка у пензију. 

 

1.1. По основу повећаног обима посла потребно је ангажовати 3 дипл.грађ.инж 

(грађевински факултет - одсек за путеве и железнице) на радном месту Главног 

инжењера на пројектима путева. 

Услед склапања Комерцијалних уговора са страним партнерима за изградњу 

аутопутева и брзих саобраћајница (Влада РС је Финансијер, док су ЈП ''Путеви 

Србије'' Инвеститор), што прати и израду планско-техничке документације, дошло је 

до повећања обима посла, а самим тим и за потребом додатног ангажовања већ 

постојећег кадра поред праћења реализације Програма пословања ЈП ''Путеви 

Србије''. У најави је и склапање нових Комерцијалних уговора, тако да је неопходно 

извршити повећање броја запослених. 

 

1.2. По основу упражњеног радног места потребно је ангажовати 1 грађ.тех. (грађевинска 

школа) на радном месту Техничар на пројектима. 

Услед разлога наведених у тачки 1.1. за одређене послове неопходно је ангажовати 

техничара на пројектима, како би дошло до растерећења главних инжењера на 

пројектима путева. Систематизацијом је предвиђено наведено радно место и оно је 

упражњено. 

 

1.3. По основу одласка у пензију потребно је ангажовати 1 дипл.прост.пл. на радном месту 

Главног инжењера за планску документацију. 

Обим посла за Планску документацију (издавање услова, мишљења, сагласности; 

озакоњења) се из године у годину повећава. Од јануара 2021. године услед одласка у 

пензију потребно је извршити попуњавање радног места за Главног инжењера за 

планску документацију
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7. ЗАДУЖЕНОСТ  
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8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, 

РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА 

ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ   
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9.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА 
ЧЛАНУ 60. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

Сходно члану 60. 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 61,1 милиона динара издвоји за следеће намене:  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ   

Код планирања примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине 

накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. 

децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и 

чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по 

запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу 

у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. 

Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, 

увећаног за 20%.  

Висина накнада председника и чланова Надзорног одбора у складу је са финансијским 

стањем и пословним резултатима Јавног предузећа.  

 
Детаљније у поглављу Политика запошљавања 
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 10. ЦЕНЕ  

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

осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.  

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

49/19, 86/19 и 156/20 )  дефинише накнаде за коришћење јавних путева:   

1) накнада за ванредни превоз  

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

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

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

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

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

 

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:  

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

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

за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, 

Прилог 10, Табела 10.  

Сходно члану 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара,  у„Сл.гласнику РС“ 

бр.156/20 од 25.12.2020. године, Влада Републике Србије је објавила Усклађене динарске 

износе накнада прописане Законом о накнадама за коришћење јавних добара, тако да у 

Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву 

категорију возила 4,1461 динара, за прву А категорију 2,0730 динара, за другу категорију 

6,2191 динара, за трећу категорију 12,4382 динара и за четврту категорију 24,8765 динара.  

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

аутопута под наплатом и категорији возила.  

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

дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на 

седници одржаној 26. јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 18. 

фебруара 2021. године („Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године), од 24. 

фебруара 2021. године у примени су повећани износи путарине за 1,8%, сходно измени 

Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).  
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ПРИЛОГ 10. ТАБЕЛА 10.                                                                                                                                                              

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА ПУТАРИНУ  

                           (у динарима)  

Категорија 

возила 
Основица 

Висина накнаде 

„Сл.гласник РС“ 

бр.49/19    

Усклађени износ       

„Сл.гласник РС“ 

бр.156/20 

Годишњи 

индекс 

потрошачких 

цена 

I km 4,0728 4,1461 101,8 

IА km 2,0364 2,0730 101,8 

II km 6,1091 6,2191 101,8 

III km 12,2183 12,4382 101,8 

IV km 24,4366 24,8765 101,8 

 

Претходно повећање путарине извршено је 29. јула 2019. године (за 12%, сходно измени 

Закона о накнадама за коришћење јавних добара – „Сл.гласник РС“ бр.49/19), а пре тога 7. 

јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ 

путарине није повећаван од 2009. године.  

Новина у 2019. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Ниша до 

Прешева, на деоници аутопута од петље Ниш југ до државне границе Северне Македоније, тј. 

граничног прелаза Прешево, 15. јуна 2019. године, као и успостављање затвореног система 

наплате путарине од Београда до Чачка, на деоници аутопута од петље Обреновац до петље 

Прељина, од 1. септембра 2019. године (две чеоне наплатне станице Обреновац и Прељина, и 

четири бочне наплатне станице Уб, Лајковац, Љиг и Таково).  

Од 16.01.2020. године успостављан је затворен систем наплате путарине од Београда до 

Прешева (јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак 

Коридора 10). Успостављена је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног 

на три крака аутопута на деоници од Београда до Ниша, од Ниша до државне границе 

Северне Македоније и од Ниша до државне границе Бугарске. У оквиру овог обједињеног 

система наплате функционишу три чеоне наплатне станице: Београд, Прешево и 

Димитровград и 35 бочних наплатних станица.  

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) 

дефинисана је Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, 

његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 

на седници одржаној 26. јануара 2021. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 

18. фебруара 2021.  („Сл.гласник РС“ бр.15/21 од 19. фебруара 2021. године).  
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Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:   

Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних 
табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу  

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање 

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

јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. 

Закона о накнадама за коришћење јавних добара.   

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које 

користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.  

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 

комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6.), у зависности од пречника 

(ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.  

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара   

Накнада за ванредни превоз  

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

оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да 

се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).  

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или 

прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је 

висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.  

 Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара   

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се 

применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на 

основицу.   

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-

тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен 

у еврима, износи за:  
- теретно возило  0,0027 евра  
- прикључно возило  0,0027 евра  
- аутобус  

o са највише 23 места за седење  0,0286 евра  
o са више од 23 места за седење  0,0366 евра  

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

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

закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. 

октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у 

чијој су надлежности послови статистике.  

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

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

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени 

усклађени износи.  

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

објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.  
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11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ  

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња 
организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе 
као власника, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење 
постигнутих резултата јавних предузећа. 

У циљу унапређења корпоративног управљања, и повећања нивоа ефикасности, ефективности 
и транспарентности предузећа,  усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које 
функционишу у пракси. 

Предузеће има усвојена следећа акта: 

 Пословник о раду Надзорног  одбора,  

 Етички кодекс, који се односи на запослене који обављају послове интерне ревизије, 

 Повељу интерне ревизије, којом се одређује улога, овлашћења и одговорности 
функције интерне ревизије, 

 Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, 

 Правилник о политикама управљња ризицима,  

 Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама, 

 Политика безбедности саобраћаја, 

 Политика заштите животне средине, 

 Полтика управљања квалтетом, 

 Политика заштите здравља и безбедности на раду,  

 Процедуре система квалтета ISO 9001:2015. 

 Процедуре заштите здравља и безбедности на раду „Систем квалитета OHSAS 
45001:2018“. 

ЈП „Путеви Србије“  планира формирање радне групе за увођење и развој система 
финансијског управљања и контроле, која у оквиру спровођења послова на увођењу и развоју 
система финансијског управљања и контроле, има обавезу да спроводи и послове за 
успостављање процеса за управљање ризицима, као једног од елемента система финансијског 
управљања и контроле.  Такође, планира се да се у формираном Одељењу интерне ревизије, у 
коме су систематизована три радна места, попуне упражњена радна места, како би интерна 
ревизија ефикасније обављала послове из своје надлежности, а у складу са стандардима 
професије и захтевима делатности. Послове интерне ревизије за сада обављају два интерна 
ревизора и то: Руководилац интерне ревизије и један интерни ревизор. 

ЈП „Путеви Србије“ нема кодекс корпоративног управљања, као посебан акт, али применом 
законских прописа и општих аката предузећа,  обезбеђује се поштовање принципа 
корпоративног управљања. 
Сходно члану 19. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, 
функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном 
сектору („Службени гласник РС“, бр. 89/19) прописано је да су руководиоци корисника 
јавних средстава обавезни да до 31. марта текуће године известе министра финансија о 
адекватности и функционисању система финансијског управљања и контроле 
(ФУК) и интерне ревизије за претходну годину, на обрасцима које припрема и објављује на 
својој интернет страници Централна јединица за хармонизацију (ЦЈХ). 

У ту сврху Централна јединица за хармонизацију је припремила нове обрасце упитника за 
извештавање и пуштена је у рад апликација за њихово електронско попуњавање и 
достављање, које ће од 2021. године бити обавезно. 

Руководилац корисника јавних средстава потписује изјаву о интерним контролама којом 
потврђује ниво усклађености система финансијског управљања и контроле у односу на 
међународне стандарде интерне контроле, почев од 01.01.2020. године. 

Изјава о интерним контролама је саставни део годишњег извештаја о систему годишњег 
извештаја и контроле из члана 19. наведеног Правилника. 
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12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА  

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:  

 

Надзорни одбор:  

- надзире рад Директора и Извршних директора  

- врши унутрашњи надзор над пословањем  
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- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске 

извештаје и политику 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.  

Помоћник директора: 

- коридинира радом извршних директора Јавног предузећа 

- кординира непосредну реализацију свих послова као и опеаративно руковођење у 

спровођењу конкретних одлука Колегијума Јавног  предузећа 

Технички директор: 

- организује рад на изради технологија рада и електронског пословања 

- прати динамику извођења радова по усвојеним плановима, програмима и налозима 

Извршни директори:  

- идентификују ризике из надлежности Сектора: вреднују, оцењују, обелодањују и 

управљају ризиком из своје надлежности  

- подстичу превентивне мере против могућих грешака у раду.  

Одељење 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  

- 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.  

Руководилац Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду 

(Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају):  

- 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:  
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- учествује у планирању набавки, планирању поступака и рокова израде, доношења, 

извршења и контроле извршења плана набавки  

- контролише с`провођење 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.  

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде 

података (Кабинет директора):  

- континуирано спроводи проверу процеса рада и пословања Одељења за надзор 

наплате путарине у оквиру Сектора за наплату путарине и Одељења обраде 

података у оквиру Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају  

- пружа стручну помоћ у покретању иницијатива за отклањање уочених 

пропуста и неправилности у раду  

- припрема препоруке за побољшавање процеса рада на основу налаза из 

извршених редовних и ванредних контролних прегледа  

- предлаже мере у циљу побољшавања ефикасности и ефективности рада, 

бољем коришћењу средстава рада, већој ангажованости кадрова, бољој 

организацији и друге послове  

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, Помоћник директора, Технички директор, као и  

Извршни директори су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих 

пословних задатака, и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати, и са 

којима би се Предузеће суочило приликом обављања пословне делатности.  

Предузеће редовно обезбеђује:  

- анализу подношљивости одређеног ризика  

- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања 

ризицима  

- одговарајућу едукацију запослених  
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- 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.  

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.  

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 дугорочне обавезе – 

дугорочна стабилност.  

Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно 

измирује своје обавезе.  

Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да 

наплати своја потраживања.  

Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава 

и текућих обавеза.  

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“ , у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, 

поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине 

и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине. 

Такође, при Кабинету директора функционише Одељење унутрашње контроле послова 

надзора наплате путарине и аутоматске обраде података 

У Одељењу надзора наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са 

законским прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине четири одсека, и то: 

Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором, Одсек теренске контроле и Одсек за ФТО.  

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за 

анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника 

на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се 

компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.  

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на 

наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и 

адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и 

аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и 

подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе 

неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима 

директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.  

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, 

подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе 

неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих 

излаза, 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 Одсеку за ФТО организује се рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца 

и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна 

провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и 

предузимање  одговарајућих мера на затварању истих. Контролише се правилност коришћења 

сефова, кључева и алармног система.  

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко 

обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и 

средстава унутар објеката и простора Предузећа.  

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни улагања, највећа позиција 

је Одржавање.  

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за Ургентно одржавање. Према 

члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене 

елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута 

и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.  

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“ доноси План зимског одржавања државних путева I и II реда у 

Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за 
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обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске 

службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин 

прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.  

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, 

је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом 

материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У 

сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за 

посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је 

димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму 

саобраћаја као и општем значају тих деоница.  

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе 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. Рационално 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.  

Према плану зимске службе за 2020/21 расположиво је:  748 путарских возила и камиона, 331 

машина, 921 радника – путара, 172 техничара, 325 машиниста и 754 возача, у једној смени. 

Обезбеђено је укупно по резервама 92.268,63 тона соли, 1582 тона хладне асфалтне масе за 

санацију ударних рупа и довољне количине камене ризле (агрегата). 
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Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и 

Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.  

 

 

 

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. 

 

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.  
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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 Раздвајање података унутар система на два сервера  

o Перманентна контрола сигурности 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.  

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 
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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 поседују 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.  

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 
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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.  

 

Мере ради спречавања ширења вируса „COVID-19“  

ЈП „Путеви Србије“ је преко Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и 

спасавање на раду, предузело обимне активности ради спречавања ширења вируса COVID-

19.  

У складу са апелом Министарства здравља, издате су Препоруке ради спречавања 

ширења вируса COVID-19 (VII Број: 953-6096 од 11. марта 2020. године), са Обавештењем 

Министарства здравља са бројевима телефона које треба контактирати ако се примете 

симптоми вируса.  

У складу са мерама Владе Републике Србије од 11. марта 2020. године, ЈП „Путеви Србије“ 

је издало Налог за примену превентивних мера заштите против ширења болести 

COVID-19 (I Број: 953-6222 од 12. марта 2020. године). Наложено је да запослени у 

објектима који се налазе дуж аутопутева на транзитним правцима кроз Републику Србију у 

путном појасу примењују мере заштите против ширења болести COVID-19 изазване 

вирусом SARS CoV-2.  
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Марта 2020. Одељење за БЗР и ЗОП у сарадњи са надлежном медицином рада организовало 

је едукативно и информативно предавање на тему мера заштите од корона вируса.  

У складу са чланом 40. Закона о безбедности и здрављу на раду и препорукама 

Министарства здравља и Института за јавно здравље Србије, донета је Препорука о 

организацији рада у ЈП „Путеви Србије“ током спровођења активности на сузбијању 

ширења заразне болести (VII Број: 953-9498 од 15. маја 2020. године):  

Мере које се спроводе у ЈП „Путеви Србије“ ради спречавања ширења COVID-19, Мере које 

примењују запослени, Посебне мере заштите, Поступање у случају појаве вируса и Контрола 

спровођења мера.  

На основу члана 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 

101/05, 91/15 и 113/17 - др. закон), члана 15. став 2. тачка 5. Правилника о начину и поступку 

процене ризика на радном месту и у радној околини („Службени гласник РС”, бр. 72/06, 

84/06 - исправка, 30/10 и 102/15) и Одлуке о покретању поступка допуне акта о процени 

ризика број: 953-9370 од 14.05.2020. године, ЈП „Путеви Србије“ донело је Допуну акта о 

процени ризика (VII Број: 953-10649 од 20.05.2020. године).   

Допуна се односи на мере ради спречавања ширења вируса „COVID-19”.  

Мере ради спречавања ширења вируса „COVID-19” примењују се на свим радним местима у 

радној околини и односи се на све локације, запослене и радно ангажована лица у ЈП 

„Путеви Србије”. Прецизиране су:  

- Мере и активности послодавца  

- Начин рада запослених и радно ангажованих лица  

- Посебне мере приликом рада са предметима и актима  

- Обавеза и правилно ношење заштитне опреме  

- Поступање у случају појаве вируса  

- Контрола спровођења мера.  

У складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести („Сл.гласник РС“ 

бр.66/20 од 7. маја 2020, бр.93/20 од 1. јула 2020, бр.94/20 од 3. јула 2020, 100/20, од 16. јула 

2020. донете су најновије превентивне мере и Налог за примену обавезујућих мера, које су 

ступиле на снагу од 17.07.2020. године.  

Одлуком о организацији рада у ЈП „Путеви Србије“ током трајања епидемије корона 

вируса бр. 953-13016 од 26.06.2020. и 953-24609 од 25.11.2020. године наложено је 

надлежним руководиоцима организационих јединица: извршним директорима у ЈП „Путеви 

Србије“ и руководиоцима самосталних одељења да, у периоду спровођења мера на 

сузбијању ширења вирусне инфекције, омогуће запосленима, уколико процес рада то 

дозвољава, да послове из делокруга свог рада обављају од куће.   

Одлуком бр. 953-1206 од 18.01.2021. године којом се одређују извршни директори и 

руководиоци самосталних одељења да контролишу примену мера заштите запослених од 

вируса COVID-19 у својим организационим јединицама и који су дужни да организују 

контролу странака које долазе у просторије њихових сектора, односно одељења.  

Ради потпуног и стручног информисања, Упутство о мерама превенције и све важне 

информације у вези са COVID-19 постављене су на насловну страну сајта ЈП „Путеви 

Србије“, као и на огласним таблама у пословним објектима.  
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13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ  

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

    

„Сл.гласник РС“ бр. 

-  Закон о путевима  41/18 и 95/18 - др.закон   

-  

   - 

Закон о јавним предузећима  

Закон о накнадама за коришћење јавних добара  
15/16 и 88/19 

95/18, 49/19, 86/19 и 156/20  

-  Закон о привредним друштвима  36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 

5/15, 44/18, 95/18 и 91/19    

-  Законом о јавним набавкама  91/19 

-  Закон о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама  
119/12 , 68/15, 113/17 и 91/19 

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја 120/04...36/10 

-  Закон о јавном информисању и медијима  83/14, 58/15 и 12/16-

аутентично тумачење 

-  Закон о превозу у друмском саобраћају  46/95...31/11, 68/15 - др.закон    

-  Закон о међународном друмском превозу  101/05, 18/10, 68/15 - др.закон  

-   Закон о безбедности саобраћаја на путевима  41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 

55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 

87/18, 23/19 и 128/20 

-  Закон о планирању и изградњи  72/09...37/19 - др.закон и 9/20 

-  Закон о министарствима 129/20 

- Закон о државној управи 79/05 ... 99/14, 47/18, 30/18 -

др.закон 

- Закон о Влади 55/05 ... 44/14 и  30/18 -

др.закон  

- Пословник Владе 61/06 ... 8/19 – др.уредба  

- Закон о Агенцији за борбу против корупције 97/08 ... 112/13, 8/15 - одлука 

УС и 88/19 

-  Закон о раду 24/05 ... 75/14, 13/17, 113/17 и 

95/18 – аутентично тумачење  

-  Закон о равноправности полова  104/09  

- Закон о јавном здрављу 15/16 

-  Закон о безбедности и здрављу на раду   101/05, 91/15, 113/17-др. закон 

-  Закон о здравственом осигурању  25/19 

- Закон о осигурању  139/14  

- Закон о здравственој заштити 25/19 

- Закон о платама у државним органима и јавним службама  34/01 ... 99/14, 21/16 - др.закон 

-  Закон о пензијском и инвалидском осигурању 34/03 ... 142/14, 73/18,  46/19 -

одлука УС и 86/19 

-  Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 84/04 ... 95/18, 4/19, 86/19 и 

5/20 

- Закон о буџету Републике Србије за 2021.годину 149/20 

- Закон о буџетском систему 54/09 ... 108/13, 142/14, 103/15, 

99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 

72/19 и 149/20 
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-  Закон о рачуноводству  62/13...73/19-др.закон  

-  Закон о ревизији  73/19  

-  Закон о девизном пословању  62/06 ... 119/12, 139/14 и 30/18 

-  Закон о спољнотрговинском пословању  36/09 ... 88/11, 89/15 - др.закон 

-  Закон о платном промету  43/04 ...31/11, 139/14 - 

др.закон 

-  Закон о порезу на добит правног лица 25/01 ... 108/13, 112/15, 113/17, 

95/18 и 86/19 

- Закон о порезима на имовину 26/01 ... 68/14 -др.закон, 95/18, 

99/18 - одлука УС и 86/19 

- Закон о порезу на додату вредност  84/04 ... 142/14, 5/15, 83/15, 

5/16, 108/16, 7/17, 30/18, 4/19, 

72/19 и 8/20 

- Закон о порезу на доходак грађана 24/01... 86/19 и 5/20 - 

усклађени дин.изн 

- Закон о пореском поступку и пореској администрацији 61/07 ... 105/14, 108/16, 30/18, 

95/18, 86/19 и  144/20  

- Закон о републичким административним таксама  43/03 ... 144/20 

-  Закон о заштити животне средине  135/04...72/09, 43/11 - одлука 

УС, 14/16, 76/18 и  95/18 -

др.закон 

-  Закон о водама  30/10 ... 95/18 и 95/18 др.закон 

- Закон о пољопривредном земљишту 62/06 ... 41/09, 112/15, 80/17 и 

95/18 - др.закон 

- Закон о локалној самоуправи 129/07, 83/14 - др.закон, 47/18  

-  Закон о заштити од пожара  111/09, 20/15, 87/18 -др.закони 

-  Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину  135/04, 88/10   

-  Закон о експропријацији  53/95 ... 20/09, 55/13 - одлука 

УС, 106/16 - аутентично 

тумачење 

-  Закон о државном премеру и катастру  72/09 ... 65/13, 15/15 одлука 

УС, 96/15, 113/17, 27/18, 

41/18-др.закон и 9/20 - 

др.закон 

- Закон о промету непокретности 93/14, 121/14, 6/15   

-  Закон о превозу опасног терета   104/16, 83/18, 95/18 и 10/19 -

др.закон 

-  Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама  88/11, 15/16, 104/16 

-  Закон о општем управном поступку  18/16 и 95/18 

-  Закон о средствима у својини Републике Србије  53/95 ... 101/05 

-  Закон о облигационим односима  29/78 ... 18/20 

-  Закон о судским таксама 28/94 ... 93/14, 106/15 и 95/18 

-  Закон о парничном поступку  72/11 ... 55/14, 87/18 и 18/20 

- Закон о ванпарничном поступку 46/95 ... 55/14, 6/15, 106/15-

др.закон   

-  Законик о кривичном поступку  72/11 ... 55/14 и 35/19 

-  Закон о прекршајима  65/13 ... 91/19 – др.закон  
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-  Закон о извршењу и обезбеђењу  106/15, 106/16, 113/17 -

аутентично тумачење, 54/19  

-  

 

Закон о комуналним делатностима 88/11, 104/16, 95/18  

 

 

- Закон о заштити становништва од заразних болести 
15/16, 68/20, 136/20 

- Meђународни стандарди финансијског извештавања 
35/14 ... 92/19 

- Уредба о категоризацији државних путева 
105/13, 119/13, 93/15 

- Статут ЈП ,,Путеви Србије“, 
04.05.2017. 

-  Упутство о начину достављања образаца тромесечних 

извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 

програма пословања јавних предузећа  

11.04.2016. 

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних 

предузећа   

36/16 

-  Правилник о садржини и форми образаца финансијских 

извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике  

89/20 

-  Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички 

извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике  

89/20 

-  Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном 

оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 

 

89/20 

-  Правилник о условима и начину јавног објављивања 

финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских 

извештаја  

 

142/20 

-  Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на 

добит правних лица  

 

30/15, 101/16, 44/18-др.закон, 

8/19 и 94/19 

-  Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима 

од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица  

 

20/14, 41/15, 101/16, 8/19 и 

94/19 

-  Правилник о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем  

89/20 

-  Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП 

„Путеви Србије“  
23.11.2020. 

-  Колективни уговор ЈП „Путеви Србије“  04.01.2021. 

-  Правилник о безбедности и здрављу на раду  05.04.2019. 

-  Правилник о политикама управљања ризицима  13.02.2015. 

-  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања  10.12.2015. 

-  Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 

ЈП „Путеви Србије“  

13.02.2015. 

-  Правилник о начину и роковима вршења пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем  

21.11.2014. 

-  Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад у ЈП ''Путеви 

Србије'' 

17.04.2019. 
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-  Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, 

његовог дела и путног објекта 

40/19, 54/19, 77/19 

-  Етички кодекс ЈП ,,Путеви Србије“  

(организациона култура и правила понашања) 

15.03.2018. 
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  14.  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

         ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е   

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  

ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЗА 2021. ГОДИНУ  

 

I  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.  

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

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

путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.  

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. 

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

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

прописани Законом о накнадама за коришћење јавних добара који су били у примени од 1. јануара 

2020. године објављени су у „Сл.гласнику РС“ бр.86/19, док су од 1. јануара 2021. године у 

примени Усклађени динарски износи накнада прописани Законом о накнадама за коришћење 

јавних добара, објављени у „Сл.гласнику РС“ бр.156/20.   

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

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

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

система мреже државних путева. На основу Референтног система ЈП „Путеви Србије“ (верзија 

МАРТ 2020. године) укупна дужина мреже државних путева Републике Србије износи 16.845,74 

км, и то: државни путеви IА реда (ауто-путеви) 971,12 км, државни путеви IБ реда 4.502,3 км, 

државни путеви IIА реда 7.903,08 км и државни путеви IIБ реда 3.469,24 км.  

Путна мреже 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.  
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II  Правни основ за израду Програма пословања за 2021. годину 

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) ("Сл.гласник РС", бр.15/16 и 88/19)  

- Закон о путевима (члан 12.) ("Сл.гласник РС", бр.41/18 и 95/18-др.закон)  

- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 54.)  

Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања.  

Програм се доставља надлежном министарству (Министарство привреде). 

Влада Србије даје сагласност на Програм пословања, након добијених позитивних мишљења 

министарстава и Секретаријата за законодавство.  

Решење о давању сагласности на Програм пословања објављује се у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

 

 III  Садржај Програма пословања ЈП „Путеви Србије" за 2021. годину 

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. 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:  

1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; 

2) планиране набавке; 

3) план инвестиција; 

4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; 

5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга; 

6) план зарада и запошљавања; 

7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и 

репрезентацију“.  

(извод из члана 60. 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 дефинисана је Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији 

годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“,  

бр.36/16).  

Квартално планирање олакшава праћење реализације у односу на план.  

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину урађен је у складу са:  

- Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16 и 88/19)  

- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18-др.закон)   

- Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18, 49/19,  86/19 

и 156/20 – усклађени дин.износи)    

- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно 

трогодишњег програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних предузећа и 

других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела 

Влада Републике Србије на седници одржаној 15. октобра 2020. године (05 Број: 110-

8035/2020), „Сл.гласник РС“ бр.124/20 и  
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- Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно 

трогодишњег програма пословања за период 2021 - 2023. године јавних предузећа и других 

облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које чине саставни део 

Уредбе  

- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2021. годину и пројекција за 2022. и 

2023. годину, које на основу члана 35. Закона о буџетском систему доноси Министар 

финансија (објављено на интернет страници Министарства финансија, 10. јула 2020.)  

- Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину, коју усваја 

Влада („Сл.гласник РС“ бр.142/20)  

- Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл.гласник РС“ бр.149/20)  

- Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Србије“ за 

период 2017 – 2027. године 

- 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, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 

72/19 и 149/20)  

- Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним 

одборима јавних предузећа, 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године 

(„Сл.гласник РС“ бр.102/16)  

- Генералним мастер планом развоја транспорта у Републици Србији од 2009. до 2027. 

године  

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2021. годину базира се на смерницама из тренутно 

важећег Плана развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у 

Републици Србији за период од 2015. до 2020. године, и оквиром који је дат у Просторном плану 

Републике Србије од 2021. до 2035. године (основни концептуални приступ просторном развоју за 

рани јавни увид), фебруар 2020. године  

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину 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 2021. годину  

4. Пословне активности за 2021. годину  

5. Финансијски показатељи са индикаторима за мерење ефикасности пословања у 

2021. 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 60. Закона о јавним 

предузећима  

10. Цене  

11. Корпоративно управљање  

12. Управљање ризицима  

13. Законодавне активности  

14. Образложење  
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IV  Основне величине у Програму пословања за 2021. годину 

Према Програму пословања за 2021. годину, укупна средства се планирају у износу од 51.815,3 

милиона динара, а укупна улагања која ће се финансирати у 2021. години у износу од 52.636,8 

милиона динара.  

Разлика укупних улагања и укупних средстава износи 821,5 милиона динара, и односи се на 

плаћање пренетих обавеза за радове из средстава РРСП зајма (Пројекат рехабилитације и 

унапређења безбедности саобраћаја); финансирање из повучених, а непотрошених средстава РРСП 

зајма (девизни рачун ино-средстава, почетно стање).   

У наставку се дају основне позиције средстава и улагања за 2021. годину.  

Група I Приходи из буџета Републике Србије планира се у износу од 14.870,0 милиона динара, 

и обухвата: 

- Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у износу од 11.300,0 милиона динара 

- Приходе из буџета Републике Србије (Министарство финансија) у износу од 3.570,0 

милиона динара за експропријацију (исплата накнада за експроприсане непокретности); 

детаљније код образложења расхода, позиција 4. Решавање имовинско-правних односа).  

Субвенције: Средства предвиђена Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и 

коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину (05 Број: 401-11397/2020  

од 14. јануара 2021. године) обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину 

(„Сл.гласник РС“ бр.149/20), раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 - 

Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја,  

Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама.  

Средства апропријације 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 

износу од 11.300.000.000 динара за ЈП „Путеви Србије“ користиће се у складу са овим закључком 

на следећи начин:  

(у динарима)  

- Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова  7.300.000.000  

- Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и 

унапређења безбедности саобраћаја  

4.000.000.000  

Укупно:  11.300.000.000  

Средства Министарства финансија у износу од 3.570,0 милиона динара 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 

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

(Фрушкогорски коридор), Прељина – Пожега, Сурчин - Нови Београд, Кузмин – Сремска Рача, 

Шабац – Лозница, Ваљево – Лајковац. Такође, планиран је и почетак поступака експропријације 

на  следећим деоницама: Пожега – Котроман, Сомбор – Кикинда, Нови Сад – Зрењанин – Панчево, 

Параћин – Кладово, Мали Пожаревац – Брза Паланка, Крагујевац – Мрчајевци, Северна 

обилазница око Крагујевца, Горњи Милановац – Аутопут Милош Велики, а у складу са 

динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака  парцелације у 

надлежним катастрима.  

Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације  државних путева и 

ради санације клизишта на државним путевима.  

Средства су обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл.гласник РС“ 

бр.149/20),  Раздео 16 Министарство финансија, Функција 110, Програмска активност / 

Пројекат 5001 Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска 

класификација 541 Земљиште.  

Почетком 2021. године донет је Закључак Владе (05 Број: 401-105/2021 од 8. јануара 2021.) о 

одобравању средстава за исплату накнаде за експроприсане непокретности, по деоницама, у 

износу од 1.800,0 милиона динара. Исплата се врши на основу споразума о накнади закључених у 

имовинско-правним службама општина на чијим територијама се спроводе поступци 

експропријације, као и на основу правноснажних судских пресуда.  

Група II Сопствени приходи планира се у износу од 30.271,4 милиона динара.  

Највећи извор средстава и највеће учешће у Сопственим приходима чини Путарина (Посебна 

накнада за коришћење аутопута), са планираним износом од 29.129,7 милиона динара (96,2% 

Сопствених прихода). Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима укупне 

дужине око 820 км; у затвореном систему наплате су деонице: Београд – Прешево – 

Димитровград, Београд – Шид, Београд – Суботица и Обреновац – Прељина.  

III Зајмови се планирају у износу од 6.673,9 милиона динара. Целокупан износ односи се на 

РРСП зајам.  

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.  

За радове из средстава Основног РРСП (редовни програм) планира се готово целокупан износ 

РРСП зајма у 2021. години (6.659,9 милиона динара). За хитне радове из средстава РРСП 

(ургентно одржавање и санација путева оштећених у поплавама, маја 2014. године) планира се 

само 14,0 милиона динара.  

Детаљан приказ путних праваца дат је у Програму пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину, 

позиција 10. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова.  
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА УЛАГАЊА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улагања из буџета РС и Сопствених прихода планирају се у укупном износу од 45.141,4 

милиона динара, сходно страни средстава (I Приходи из буџета и II Сопствени приходи).  

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова (позиција 10.) планира 

се у износу од 7.495,4 милиона динара и односи се на радове из средстава РРСП зајма.  

Образложење улагања дато је детаљно за сваку позицију у Програму пословања.       

За Одржавање (позиција 2.) планира се 22.360,1 милиона динара, или 42,5 % укупних улагања. 

Највећу ставку код одржавања чини Редовно одржавање, са планираних 18.580,2 милиона динара.  

Изградња, реконструкција и рехабилитација из домаћих средстава (позиција 3.) планира се у 

износу од 5.466,6 милиона динара (10,4% укупних улагања), а из средстава РРСП зајма 

(позиција 10.) у износу од 7.495,4 милиона динара (14,2% укупних улагања).   

Израда студија и пројеката (позиција 1.) је предуслов за радове на изградњи, реконструкцији и 

рехабилитацији путева. Планирани износ: 1.465,0 милиона динара, учешће 2,8%.  

За решавање имовинско-правних односа (позиција 4.) планира се 3.820,0 милиона динара, 

учешће у укупним улагањима 7,3%. У 2021. години планира се завршетак исплате накнаде за 

експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е-763 

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

појединим деоницама државних путева, као и решавање имовинско-правних односа ради 

рехабилитације и санације клизишта на државним путевима.    

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а  (позиција 6.) планирају се у износу од 3.757,2 милиона 

динара, учешће у укупним улагањима 7,1%.  

Од укупних улагања, на Систем наплате путарине  (позиција 8.) односи се 5,4%, планирани 

износ 2.827,7 милиона динара. Највећа улагања у 2021. години планирају се за Изградњу 

наплатних станица, 1.200,0 милиона динара, док се за Модернизацију наплате путарине планира 

597,6 милиона динара. За Редовно одржавање система за наплату путарине планира се 400,0 

милиона динара. Ове три позиције планирају се у збирном износу од 2.197,6 милиона динара 

(78%).    
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Управљачко информациони системи у саобраћају (позиција 5.) планирају се у износу од 793,2 

милиона динара, учешће у укупним  улагањима 1,5%.  У овој позицији садржана су и улагања  

Одељења квалитета (10,8 милиона динара) и Одељења за интегрисане менаџмент системе и 

системе за подршку пословању Предузећа (17,4 милиона динара).  

Од укупних улагања, на Трошкове ЈП "Путеви Србије" (позиција 7.) односи се 8,8%, планирани 

износ 4.651,6 милиона динара. Највећи део чине Трошкови зарада и накнада, будући да је 

планирани просечан број запослених за 2021. годину 2.211 радника (највећи број радника је у 

Сектору за наплату путарине; према подацима на дан 31.12.2020. од укупно 2.084 запослених у ЈП 

„Путеви Србије“, у Сектору за наплату путарине запослено је 1.572 радника или 75%).  

 

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2021. годину садржи прилоге који су саставни 

део Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, односно 

трогодишњих програма пословања за период 2021 – 2023. године, који је донела Влада Републике 

Србије на седници одржаној 15. октобра 2020. године:    
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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 2021. годину.  

Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021, годину, између осталог, је утврђено 

да средства за зараде запослених треба планирати у складу са важећим законским и подзаконским 

актима, који уређују ову област. Сходно томе, зараде у Програму пословања за 2021. годину 

планиране су у складу са Колективним уговором за ЈП „Путеви Србије“, чији  је текст Влада 

прихватила 24. децембра 2020. и који је потписан 4. јануара 2021. године (заведен у 

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре под Број: 401-00-00482/2020-03 од 

04.01.2021; заведен у ЈП „Путеви Србије“ под Бр. I-953-85 од 04.01.2021).   

У наставку се даје табеларни приказ укупно расположивих средстава и улагања која ће се 

финансирати у 2021. години.  
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