
Одељење 

за односе са јавношћу



13 ГОДИНА 

ОДЕЉЕЊA ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ 

СТРУЧНО, САВЕСНО И ОДГОВОРНО  ИНФОРМИШЕ 

ЈАВНОСТ КРОЗ СТАЛНЕ КОНТАКТЕ СА МЕДИЈИМА, 

СТРУЧНИМ ЛИЦИМА, ИНСТИТУЦИЈАМА, КОЛЕГАМА И 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СУБЈЕКТИМА



Одељење организује конференције за 

медије и обиласке инфраструктурних 

пројеката у изградњи на путној мрежи 

Републике Србије, припрема 

презентације, стручне семинаре, 

пласира саопштења за јавност



2021



БИЛАНС УСПЕШНОГ 
РАДА У 2020:

• 14.569 медијских објава

• 53,56% објава резултат је ПР 

активности Одељења

• Сарадња са више од 160 
медија

• Преко 1.000 одговора на 

питања новинара

• 71 организованих интервјуа 

• 114 послата саопштења

• 74 уговорених снимања



96,35% позитивна медијска 

експонираност предузећа 

у јавности у 2020.г.

Свакодневним, праћењем медијских 

објава током тринаест година рада 

одељења креирана је значајна архива 

текстова објављених у новинама и 

часописима, као и видео прилога  

емитованих на телевизијама и радио 

станицама.



Редовним достављањем објава из 

штампаних и електронских медија 

обавештавамо менаџмент о 

медијској присутности предузећа



Кампања “3 СЕКУНДЕ ЦЕО ЖИВОТ” Наплатна станица 

Београд код Врчина



Оцењивање за националну награду за пословну изврсност
Оскар квалитета 2020



Прва међународна научно-стручна конференција
“Савремено одржавање путева”

(2013)



Самит Кине

и земаља 

Централне

и Источне 

Европе

(2014)



Пројекат рехабилитације путева и унапређења 

безбедности саобраћаја (2015)



Организација 

за европску 

безбедност и 

сарадњу

ОЕБС (2015)



Конгрес о путевима (2018)



У СКЛОПУ СВОЈИХ МЕЂУНАРОДНИХ 

АКТИВНОСТИ САРАЂУЈЕМО СА ЕВРОПСКИМ 

И СВЕТСКИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА, УПРАВАМА 

И ИНСТИТУТИМА ЗА ПУТЕВЕ (ASECAP, 

ЕВРОПСКА ПУТНА ФЕДЕРАЦИЈА-ERF И 

МЕЂУНАРОДНА ПУТНА ФЕДЕРАЦИЈА-IRF)



Сарадња са Asecap-ом





Сарадња са IRF-ом





Презентација Плана зимског одржавања државних путева



Презентације, семинари, обуке..



Праћење Пројекта - Кампања за подизање свести о безбедности 
деце у саобраћају у близини рехабилитованих путева



Мултимедијална изложба на железничкој станици
“Настављамо да правимо добре вести” (2018)



Изложба

“Ништа више није далеко”

(2019)



Новинарски сафари – Грделичка клисура (2018)



Мост преко реке Сава код Остружнице на Обилазници око Београда
Праћење по фазама изградње (2016-2019)



Мост преко реке Сава код Остружнице на Обилазници око Београда 
Пуштање у саобраћај (јун 2020)



Изградња моста преко река Саве и Колубаре на деоници 
Сурчин - Обреновац на аутопуту Е-763 (2019)



Почетак изградње аутопута Београд - Сарајево

Сремска рача – Кузмин (2019)



Почетак изградње аутопута Београд - Сарајево

Сремска рача – Кузмин (2020)



Изградња моста преко реке Саве

на деоници Сремска рача – Кузмин (2021)



Почетак изградње аутопута E-763, 

деоница Прељина – Пожега (мај 2019)



Аутопут Милош Велики (Август 2019)



Рехабилитације аутопутева



ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Интернет презентација обилује садржајем који се редовно ажурира

Брошура на српском и енглеском језику са релевантним подацима и фотографијама на кратак и упечатљив начин 
представља ЈП „Путеви Србије“

Билтен на српском и енглеском језику информише запослене, пословне партнере, кориснике, представнике медија и 
све заинтересоване о пословању предузећа

Флајери за кампање, наступе на сајмовима и за потребе вођења саобраћаја током извођења радова

Припрема штандова за наступе на сајмовима

Сарадња са Српским друштвом за путеве „ВИА ВИТА“ у часопису „Пут и саобраћај“

Корпоративни материјал

Припрема за штампу рекламних материјала и идејна решења за уређење простора за догађаје и конференције –
плакати, банери, флајери, roll-up- ови, backboard- ови

Корпоративни филмови и видео материјал о инфраструктурним пројектима, фазно праћење, реализација...

Видео  прилози на интернет презентацији и Youtube каналу 

Богата архива фотографија

Стони календари и новогодишње честитке инспирисани дечијим цртежима

Промовисање безбедности у саобраћају на сајмовима, фестивалима

Друштвено одговорно деловање и хуманитарне активности - подршка у борби против тешких болести- Мото-штафета, 
„Чеп за хендикеп“, акције добровољног давања крви

Сарадња са Синдикатом: Дечији кампови, Путаријаде…



Интернет

презентација
www.putevi-srbije.rs

*Responsive Web Design – прилагођено свим уређајима

Резултати 2020.г.:

- 852.173 посета

- 1.657.423 прегледаних 

страница



Брошуре



Билтени



Флајери



Флајери



Сајмови
- припрема изложбеог простора

- дан дружења са новинарима 



Сарадња са Српским 
друштвом за путеве 

“VIA VITA”
часопис 

“Пут и саобраћај”



Корпоративни 

материјал



Идејна решења за уређење простора за догађаје и конференције –
плакати, банери, флајери, rollup-ови, backboard-ови



Значајнији пројекти забележени до сада 
у промотивним филмовима:

- Сваке године нови Корпоративни филм              
ЈП „Путеви Србије”

- Оскар квалитета 2017

- Изградња комплекса наплатне станице Београд 
код Врчина,

- Изградња Остружничког моста,

- Изградња Обилазнице око Београда, 

- Изградња новог моста преко Дунава код Бешке,

- Рехабилитација моста Газела и ауто-пута на 
проласку кроз Београд,

- “Модернизација наплатних станица и 
рехабилитација 100 мостова”,

- „50 година постојања путне привреде Србије“,

- „Путна мрежа Републике Србије“,

- Документарни филм за II Конгрес о путевима 
2016.г...



Тематски филмови о 
инфраструктурним пројектима, 
фазно праћење, реализација на 
српском и енглеском језику:

2019:

- Корпоративни филм ЈП Путеви Србије 
2019

- Сектор за наплату путарине

- Мост преко реке Саве код Остружнице

- Сурчин – Обреновац

2020:

- Корпоративни филм ЈП Путеви Србије 
2020

- Обилазница око Београда

- Аутопут Милош Велики

- Мост преко реке Саве код Остружнице



Тематски филмови о инфраструктурним пројектима, 
фазно праћење, реализација (2020)



Тематски филмови о инфраструктурним пројектима, 
фазно праћење, реализација (2021)



YouTube канал Јавно предузеће „Путеви Србије“

Свакодневно ажурирање и објављивање видео материјала



Фазно праћење и реализација пројекта
изградње аутопута Е-763, Прељина-Пожега (2021)

Постављање на YouTube канал на недељном нивоу до завршетка пројекта



Снимање видео прилога који се 

постављају на Интернет 

презентацију и Youtube канал 

предузећа

Видео прилози

Снимања, извештавања, 
изјаве, интервјуи



Фотографије наших

пројеката

Наша богата архива са неколико 

хиљада фотографија најбоље 

илуструје различите пројекте и 

догађаје



Конкурс дечијих цртежа, 
стони календари и 
честитке инспирисане 
дечијим цртежима, 
новоготишње 
електронске честитке



LOVEFEST

- Промоција ЕНП
- Безбедност у саобраћају “Вози пажљиво, неко те воли”



Друштвена одговорност

Пројекат EDWARD – европски 

дан без погинулих на 

путевима



Путеви Србије подржало српске бајкерке и Прву међународну 

мото-штафету за борбу против рака



Хуманитарна акција

“Чеп за хендикеп”



Акција добровољног

давања крви



Дечији кампови



ВИСОКО ПОСТАВЉЕНИ ЦИЉЕВИ, КВАЛИТЕТАН 

И ПРЕДАН РАД, ИСТИНСКА ПОСВЕЋЕНОСТ 

ПОСЛУ ЈЕ СИГУРАН ПУТ КА ОСТВАРЕЊУ 

ОДЛИЧНИХ РЕЗУЛТАТА!



Одељење 

за односе са јавношћу


