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Бил тен је тро ме сеч на пу бли ка ци ја у ко-
јој ће мо об ја вљи ва ти пре глед ак тив но сти из
де ло кру га ра да на шег пред у зе ћа, путем ко је ће те 
мо ћи да са зна те све што смо ура ди ли и оба ви-
ли као део сво јих ре дов них, основ них за да та ка 
или оства ри ли и усво ји ли као но во зна ње или 
по се бан до при нос ра ду пред у зе ћа и на прет ку 
дру штва.

Би ће то огле да ло на ших успе ха, но вих про-
је ка та, ор га ни за ци о них, кор по ра тив них, али и 
ме ђу на род них ак тив но сти, син ди кал них и свих 
дру гих ва жних ве сти од зна ча ја за на ше пред у-
зе ће, на ше за по сле не, по слов не парт не ре, са рад-
ни ке, ко ри сни ке и, на рав но, ме ди је.

Бил тен ће пру жа ти ин фор ма ци је ка ко се 
струч но уса вр ша ва мо, на пре ду је мо, спро во ди мо 
за шти ти ту на ра ду, од мо ра мо или дру жи мо. Циљ 
бил те на је да бу де ин фор ма ти ван и ко ри стан, 
не са мо сред ство ин тер не ко му ни ка ци је, већ и 
сред ство ко му ни ка ци је са спољ ним окру же њем 
и во дич кроз на ше пред у зе ће.

Оче ку је мо Ва шу по др шку, су ге сти је и пред-
ло ге, јер за јед нич ким сна га ма иде мо пу тем
на прет ка и успе ха.

  Оде ље ње за од но се са јав но шћу

Огле да ло
на ших успе ха
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Ср би ја је да нас ве ли ко гра ди ли ште, јед-
но од ве ћих у Евро пи. При о ри тет из град ње 
је Ко ри дор X на ко ме се при во де кра ју ра-
до ви на мо сту Бе шка, тре нут но нај ду жем 
мо сту ко ји се гра ди у Евро пи. 

Укуп на ду жи на мо ста је 2205 м са 42 по-
ља кон струк ци је, од но сно 43 стуб на ме ста. 
Глав ни ра спон има че ти ри сту ба од ко јих 
су три у ре ци, 34 сту ба при па да ју ле вој, а 

пет де сној при ла зој кон струк ци ји. Ду жи-
на кон струк ци је на ле вој оба ли (но во сад-
ска стра на) је 1485 м, кон струк ци ја мо ста 
пре ко ре ке Ду нав је 540 м и кон струк ци ја 
на де сној оба ли (бе о град ска стра на) је ду-
жи не 180 м.

Мост је за ми шљен као мост бли за нац 
по сто је ћем мо сту пре ко Ду на ва (но ва кон-
струк ци ја је по ста вље на на са мо 5 м од ста-

ре) укуп не ши ри не 14,4 м, ши ри не ко ло во за 
11 м и са по две пе шач ке ста зе ши ри не 1,7 м. 
Но ви мост је пред ви ђен за ле ву тра ку ауто-
пу та. До да нас је на ле вој оба ли ура ђе но 26 
по ља кон струк ци је, 1170 м, што из но си око 
80% ра до ва, док су на де сној оба ли ура ђе на 
два по ља кон струк ци је, 90 м, око 50% ра-
до ва. Укуп но је за вр ше но 1350 м од 2205 м 
кон струк ци је, ви ше од 61%.

У ци љу сма ње ња гу жве на ауто пу ту Е-75 на про ла ску кроз Бе о град и мо сту Га зе ла, Оде ље ње за од но се са 
јав но шћу ини ци ра ло је из ра ду фла је ра ко јим би се во за чи пут нич ких во зи ла и ауто бу са са стра ним ре ги стар-
ским озна ка ма, у тран зи ту кроз Бе о град, упу ти ли да ко ри сте ал тер на тив ни пут ни пра вац – Оби ла зни цу око 
Бе о гра да.

Оба ве ште ње је из ра ђено на че ти ри је зи ка (ен гле ски, не мач ки, фран цу ски и тур ски) у три раз ли чи те ва ри-
јан те у за ви сно сти од ме ста ула ска, од но сно на плат не ста ни це где се во зач на ла зи (Бу бањ По ток, Ши ма нов ци, 
Ста ра Па зо ва). 

Ра ди бо ље ин фор ми са но сти јав но сти прилог „Пре ко пре че, на о ко ло бли же“ у тра ја њу од 12 ми ну та еми-
то ва н је то ком лет њег пе ри о да више пу та днев но на са те лит ском про гра му РТС САТ, као и на 54 ре ги о нал не и 
ло кал не ТВ ста ни це.

Фла је ри

Ре ха би ли та ци ја мо ста Га зе ла
Зна ча јан про је кат ЈП „Пу те ви Ср би је“ је и ре ха би-

ли та ци ја мо ста Га зе ла. Ра до ви на ре ха би ли та ци ји су 
по че ли 01.07.2010.г. и тра ја ће 22 ме се ца. То ком 2010.г. 
за вр ше ни су ра до ви на свим укљу че њи ма и ис кљу че њи-
ма (ула зним и из ла зним рам па ма) са и на мост Га зе ла, 
из вр ше но је: оја ча ње кон струк ци је кар бон ским тра ка ма; 
ски да ње ста рог ас фал та; по ста вља ње но ве изо ла ци је, два 
но ва сло ја ас фал та (но се ћи и ха ба ју ћи) и но ве за штит не 
огра де; за ме ње не су ди ла та ци је из ме ђу рам пи и ста ра 
ле жи шта. Та ко ђе, на по је ди ним ис кљу че њи ма и укљу-
че њи ма за ме ње ни су ка бло ви уну тар сан ду ка. 

На самом мо сту, из вр ше но је оја ча ње на че лич ном 
де лу раз дел ног по ја са и по ста вље на је но ва раз дел на 
за штит на огра да, из ра ђе на су оја ча ња за кан де ла бре и 
по ста вље но је осве тље ње. Та ко ђе су из ве де ни ра до ви на 
са на ци ји тро леј бу ског мо ста (Ули ца кне за Ми ло ша). 

На ста вак из град ње Оби ла зни це око Бе о гра да 
Уго вор о кре ди ту у из но су од 40 ми ли о на € за да љу из град њу Оби-

ла зни це око Бе о гра да, (Ор ло ва ча - Авал ски пут, ду жи не 5,4 км) у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је 27.09.2010.г., пот пи са ли су пред сед ник Европ ске ин-
ве сти ци о не бан ке Phi lip pe Maystadt, ми ни стар фи нан си ја Ди а на Дра-
гу ти но вић и ге не рал ни ди рек тор ЈП „Пу те ви Ср би је“ Зо ран Дроб њак.  
Након тога уследило је пот пи си ва ње Уго во ра за про јек то ва ње и гра ђе ње 
мо сто ва 13, 14 и 15, ду жи не 1289 м, на тра си Оби ла зни це око Бе о гра да. 
Уго вор је скло пљен са из во ђа чем „При мор је&Рат ко Ми тро вић-ни ско-
град ња“ да на 09.12.2010.г. 

По нос гра ди те ља
– мост Бе шка
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По што ва не ко ле ги ни це и ко ле ге,
За до вољ ство ми је што мо гу да Вас 

по здра вим у пр вом бро ју на шег ин тер ног 
гла си ла - Бил те на ЈП „Пу те ви Ср би је” ко ји 
на ше пред у зе ће пр ви пут из да је. Бил тен је 
на ме њен, пре све га, за по сле ни ма у на шем 
ко лек ти ву и сви ма са ко ји ма са ра ђу је мо и 
ре а ли зу је мо сло же не и од го вор не по сло ве. 

Ка ко су ин фор ма ци је пут до на прет ка 
и успе ха, нео п ход но је да ве ли ко и зна чај но 
пред у зе ће као што је на ше има соп стве но 
сред ство ин тер не ко му ни ка ци је.

По но сан сам на сво је ко ле ге, са рад ни ке 
и струч ња ке, јер за јед нич ки гра ди мо но ве 
ки ло ме тре пу те ва, про јек ту је мо, одр жа ва-
мо,  чу ва мо и уна пре ђу је мо. Сво јим кон-
крет ним ра дом и ре а ли за ци јом про је ка та 
уве ћа ва мо јед ну од нај ве ћих ка пи тал них 
вред но сти на ше зе мље и ти ме до при но си мо 
бо љој бу дућ но сти Ре пу бли ке Ср би је.

У го ди ни за на ма, 2010., ци ље ви на чи-
јем се оства ре њу ра ди ло прет ход них го ди-
на - обез бе ђе ње нео п ход них и ста бил них 
из во ра фи нан си ра ња, из ра да по треб не до-
ку мен та ци је, оба вља ње нео п ход не екс про-
при ја ци је, да ља мо дер ни за ци ја по сло ва ња 
и сви по сло ви од ви тал не ва жно сти за рад 
пред у зе ћа, су го то во окон ча ни, што је до-

ве ло до за по чи ња ња ка пи тал них про је ка та 
чи ји за вр ше так оче ку је мо у овој го ди ни и 
го ди ни пред на ма.   

По сти гли смо и ви дљи ве ре зул та те на 
објек ти ма од кључ ног зна ча ја за Ре пу бли ку 
и град Бе о град, по че ла је ре ха би ли та ци ја 
мо ста Га зе ла са при ступ ним пу те ви ма, пре у-
сме ра ва њем тран зит ног те рет ног са о бра ћа ја 
са ауто пу те ва Е-70 и Е-75 на Оби ла зни цу 
рас те ре ти ли смо уже град ско је згро Бе о гра-
да, убр за ли са о бра ћај не то ко ве и омо гу ћи ли 
не сме тан и без бе дан рад на мо сту Га зе ла. 

За хва љу ју ћи на шим  на по ри ма као ин-
ве сти то ра,  и тру дом из во ђа ча, по је ди не 
фа зе ра до ва за вр ше не су пре до го во ре них 
ро ко ва. Исто вре ме но, по че ла је и ре ха би-
ли та ци ја ауто пу та Е-75 на про ла ску кроз 
Бе о град, а успе шно је окон ча на и об но ва 
Кру жног пу та Р-251 од Ор ло ва че до по да-
вал ског под руч ја и Бу бањ По то ка. На про-
ле ће оче ку јемо по че так из град ње де о ни це 
А Ба тај ни ца – До ба нов ци, пе тље Ба тај ни ца, 
мо сто ва 13, 14 и 15 на Сек то ру Б-5 Оби ла-
зни це око Бе о гра да, све су ја сни је кон ту ре 
но вог мо ста бли зан ца код Бе шке...

Бу ду ћи да ве ру јем у рад свих нас и на-
ше за јед нич ко опре де ље ње да у свом по-
слу ис тра је мо на пра ви на чин, убе ђен сам 

да ће мо вре ме ном има ти  све ви ше те ма са 
ко ји ма ће мо се у Бил те ну сре та ти и бо ље 
упо зна ва ти.

 Зо ран Дроб њак, дипл.инж.грађ. 
 ге не рал ни ди рек тор
 ЈП „Пу те ви Ср би је” 

Оства ри ли смо пла ни ра не ци ље ве

Ауто пут на про ла ску кроз Бе о град
Још један од про је ката у току је и ре ха би ли та ци ја ауто пу та Е-75 на про ла ску кроз 

Бе о град која об у хва та ре кон струк ци ју ауто пу та од аеро дро ма „Ни ко ла Те сла“ до Бу бањ 
По то ка, ду жи не 28 км. Фи нан си ра се из кре ди та Европ ске бан ке за об но ву и раз вој. 
Из во ђе ње ра до ва од ви ја се на два сек то ра, од но сно 23 ета пе ка ко би се омо гу ћи ло 
пре у сме ра ва ње са о бра ћа ја на ал тер на тив не прав це. 

Ре ха би ли та ци ја пред ви ђа стру га ње ста рог ас фал та и из ра ду но вих ас фалт них 
сло је ва, за ме ну ивич ња ка, чи шће ње дре на жног си сте ма, за ме ну оште ће не од бој не 
огра де и др.

Са о бра ћај
кре нуо

кроз ту нел
„Ста ра Стра же ви ца”

Ту нел „Ста ра Стра же ви ца” отво-
рен је за са о бра ћај у фе бру а ру 2010.г. 
по сле успе шно оба вље  них обим них 
и сло же  них ра до ва на оја ча њу кон-
струк ци је ту не ла, за ме ни ко ло во зног 
за сто ра, ас фал ти ра њу, осве тље њу и 
по ста вља њу до дат не опре ме чи ме је 
овај ту нел ком плет но мо дер ни зо ван. 
Са на ци ја ту не ла је део про јек та ре-
ха би ли та ци је Кру жног пу та (Р- 251), 
фи нан си ра ног из кре ди та Европ ске 
бан ке за об но ву и раз вој.
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Ди на ми ка екс про при ја ци је 
Екс про при ја ци ја за по тре бе из град ње Ко ри до ра Х, за по-

че та у сеп тем бру 2008.г. тре нут но се спро во ди у 30 гра до ва 
и оп шти на ши ром Ср би је. Сек тор за прав не, ка дров ске и 
оп ште по сло ве до кра ја 2010.г. до нео је пре ко 5000 ре ше ња 
о екс про при ја ци ји и пре ко 4500 спо ра зу ма о на кна ди за екс-
про при са ну имо ви ну. ЈП „Пу те ви Ср би је’’ је на име на кна де за 
екс про при са ну имо ви ну из соп стве них сред ста ва ис пла ти ло 
4,5 ми ли јар де ди на ра.

Екс про при ја ци ја је за вр ше на на де о ни ца ма ауто пу та Е-75 
и то: гра ни ца Ма ке до ни је-Бу ку ре вац (10,7 км), Бу ку ре вац-
Ле во со је (10,3 км), Срп ска Ку ћа-До њи Не ра до вац (6 км), 
Оби ла зни ца око Но вог Са да (12 км), пе тље из ме ђу Но вог 
Са да и Бе о гра да (Ста ра Па зо ва, Ин ђи ја, Ко виљ, Бе шка и 
Ма ра дик), Хор гош – Но ви Сад (пре о ста ла екс про при ја ци ја 
у Но вом Са ду, Ма лом Иђо шу, Вр ба су, Су бо ти ци и Ка њи жи 
од км 0 до км 108) и Су бо ти ца (Y крак), Ке ле би ја-Су бо ти-
ца (24 км), на де о ни ца ма ауто пу та Е-80, Оби ла зни ца око 
Ди ми тров гра да (8,7 км), Пи рот ис ток-Су ко во (7 км), Су ко-
во-Ди ми тров град (7 км) и Про сек-Цр ве на ре ка (22,5 км), на 
Оби ла зни ци око Бе о гра да и то: Ба тај ни ца-До ба нов ци (10,5 
км), Сек тор 5-те ри то ри ја Оп шти не Ра ко ви ца (5 км) као и на 
де о ни ци Уб-Лај ко вац (12,5 км). 

За вр ше так екс про при ја ци је на на ве де ним де о ни ца ма 
омо гу ћио је из град њу на укуп но 244,2 км.

Про је кат ре ха би ли та ци је са о бра ћа ја, ко ји се су фи нан си ра 
из зај ма Ме ђу на род не бан ке за об но ву и раз вој, спро во ди се 
ра ди по ди за ња ква ли те та пут не мре же Ре пу бли ке Ср би је и 
по ве ћа ња ефи ка сно сти и без бед но сти друм ског тран спор та 
у зе мљи кроз уна пре ђе ње ста ња по сто је ће мре же др жав них 
пу те ва I и II ре да. 

Про је кат об у хва та ре ха би ли та ци ју око 150 км др жав них 
пу те ва I и II ре да кроз осам уго во ра на пет пут них пра ва ца у 
обла сти Ва ље ва, Ка ћа, Па ра ћи на, За је ча ра, Обре нов ца, Уба и 
Но ве Ва ро ши.

По се бан део Про јек та по све ћен је уна пре ђе њу без бед но сти 
са о бра ћа ја кроз са на ци ју 13 опа сних ме ста на пут ној мре жи 
Ре пу бли ке Ср би је те ри то ри јал но гру пи са них у че ти ри це ли не 
(Се вер ни Ба нат, Сме де ре во, Ибар ска ма ги стра ла, пут М-5).

У окви ру ком по нен те ин сти ту ци о нал ног ја ча ња ре а ли зу ју 
се две зна чај не кон сул тант ске услу ге, и то уна пре ђе ње/из ра-
да тех нич ких упут ста ва/смер ни ца у обла сти пу те ва и њи хо ва 
хар мо ни за ци ја са стан дар ди ма Европ ске уни је, као и услу га 
„Про јек то ва ња без бед них пу те в“а у ви ду обу ке кроз прак тич ну 
при ме ну на кон крет ним сту ди ја ма слу ча ја.

Стра те ги ја, 
про јек то ва ње и раз вој

Сек тор за стра те ги ју, про јек то ва ње и раз вој ве ћи ну сво јих 
ак тив но сти у 2010.г. је усме рио на ре а ли за ци ју про је ка та де фи-
ни са них На ци о нал ним пла ном из град ње пут не и же ле знич ке 
ин фра струк ту ре Ре пу бли ке Ср би је у пе ри о ду од 2008.г. до 2012.г. 
За вр ше так из град ње ка пи тал них на ци о нал них про је ка та са о бра-
ћај не ин фра струк ту ре Вла да Ре пу бли ке Ср би је је по ста ви ла за 
на ци о нал ни при о ри тет ни циљ у пе ри о ду 2008-2015.г.

У про те клој го ди ни ре а ли зо ва ни су сле де ћи про јек ти из град ње 
на Ко ри до ру Х: Х-b, Е-75 Бе о град - Бе шка (из град ња и ре ха би ли-
та ци ја); Е-75 гр. пре лаз Хор гош – Но ви Сад; Е-75 пе тља Су бо ти ца 
– гр. пре лаз Ке ле би ја; Е-75 Ниш – ма ке дон ска гра ни ца и Х-c, Е-80 
Ниш – бу гар ска гра ни ца.

Ура ђен је Ге не рал ни про је кат са пред ход ном сту ди јом оправ-
да но сти за М-5/Е-761 По же га- гра ни ца са Ре пу бли ком Срп ском 
и Ге не рал ни про је кат за М-5/Е-761 По ја те – Кру ше вац – Кра ље во 
– Пре љи на. У за вр шној је фа зи и из ра да Идеј ног про јек та М-21 
Но ви Сад – Ру ма – Ша бац. Та ко ђе, усво јен је Ге не рал ни про је кат 
са пред ход ном сту ди јом оправ да но сти Ба нат ске ма ги стра ле, (Ђа-
ла – Но ви Кне же вац – Цр на Ба ра – Ки кин да – Зре ња нин – Пан-
че во – Ко вин).

Ре а ли зо ва ни су про јек ти оби ла зни ца око гра до ва Бе о град, 
Вр шац, Ки кин да, Ужи це, Кру ше вац и Про ку пље.

Сход но де фи ни са ним ци ље ви ма Стра те ги је раз во ја до 2015.г., 
ЈП „Пу те ви Ср би је“ се при бли жа ва за цр та ној ви зи ји одр жи вог 
раз во ја  пут не мре же у скла ду са прин ци пи ма рав но мер ног ре-
ги о нал ног раз во ја Ср би је и укљу чи ва ња у Европ ску мре жу Trans 
Euro pean Net work  пре ко раз во ја и из град ње Основ не мре же за 
За пад ни Бал кан – Co re Net work.

По се бан ак це нат је ста вљен на про бле ме без бед но сти са о бра-
ћа ја ко ји је је дан од нај зна чај ни јих гло бал них зах те ва у да на шње 
вре ме, а ус по ста вља ње ка па ци те та за по ди за ње ни воа без бед но-
сти са о бра ћа ја је им пе ра тив (иден ти фи ка ци ја, ана ли за и са на ци ја 
опа сних ме ста на пу те ви ма).

Пу ште на у са о бра ћај де о ни ца
ауто пу та Е-75 (зо на гра да Но вог Са да)
Де о ни цу ауто пу та Е-75 (зо на гра да Но вог Са да) пу сти ли су у 

де цем бру 2010.г. у са о бра ћај ми ни стар за ин фра струк ту ру у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је Ми лу тин Мр ко њић, пред сед ник Вла де АП Вој-
во ди не др Бо јан Пај тић и ге не рал ни ди рек тор ЈП „Пу те ви Ср би-
је“ Зо ран Дроб њак. Про је кат је фи нан си ран из кре ди та Европ ске 
ин ве сти ци о не бан ке.

Про је кат ре ха би ли та ци је са о бра ћа ја 
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Зим ска слу жба

ЈП „Пу те ви Ср би је“ 15.11.2010.г. ор га-
ни зо ва ло је кон фе рен ци ју за ме ди је на ко јој 
је свим штам па ним и елек трон ским ме ди-
ји ма и ком плет ној јав но сти, пре зен то ван 
План зим ске слу жбе 2010/2011 као и на чин 
ор га ни зо ва ња и оба ве шта ва ња о ста њу и 
про ход но сти пу те ва у Ср би ји у то ку зим-
ског пе ри о да.

Као упра вљач пу те ва, на ше пред у зе-
ће је и ове го ди не ор га ни зо ва ло шта бо ве 
Зим ске слу жбе са пре ци зним ду жно сти ма 
и оба ве за ма. Пла ном је пред ви ђен по тре бан 
ми ни мум од 50% ме ха ни за ци је, људ ства и 
си ро ви на за ре а го ва ње у нај ве ћем сте пе ну 
при прав но сти. Пред ви ђен број свих во зи ла 
и ка ми о на на пунк то ви ма је 704, а ма ши на 
284, по сме на ма је ан га жо ва но 974 пу та ра, 
175 ру ко во ди ла ца, 340 ма ши ни ста и 755 
во за ча.

За Зим ску слу жбу 2010 / 2011 обез бе ђе-
но је 73.676,22 т со ли и 157.620,79 т дро бље-
ног ка ме ног агре га та и ри зле.

Ове го ди не осно ва ни су Ин фор ма цио ни 
цен три „Ср би ја пут-а“ и „Вој во ди на пут“-а. 
При ку пље не и сре ђе не по дат ке о ста њу на 
пу те ви ма са те ре на де жур ни рад ник до ста-
вља слу жби Ин фор ма ци о ног цен тра сва ког 

да на од 05:00h до 05:30h и 17:00h до 17:30h. 
Де жур ни у Ин фор ма ци о ном цен тру пу тем 
апли ка ци је за еви ден ти ра ње ста ња на пу-
те ви ма ауто мат ски ге не ри ше из ве штај на 
Ин тер нет пре зен та ци ји ЈП „Пу те ви Ср би је“, 
а за тим се исти до ста вља ге не рал ном ди рек-
то ру, ру ко во ди о цу шта ба Зим ске слу жбе  и 
Оде ље њу за од но се са јав но шћу.

Ком пле ти ра ни из ве штај Оде ље ње за 
од но се са јав но шћу до ста вља свим елек-
трон ским и штам па ним ме ди ји ма и АМСС. 
У слу ча ју ван ред них си ту а ци ја Оде ље ње за 
од но се са јав но шћу оба ве шта ва све штам па-
не и елек трон ске ме ди је и АМСС о про ход-
но сти пу те ва и из ме на ма ре жи ма са о бра-
ћа ја 24h днев но.

Елек трон ска ма па
Зим ске слу жбе 

На на слов ној стра ни Ин тер нет 
пре зен та ци је ЈП „Пу те ви Ср би је“ 
у мо ду лу „Зим ска слу жба“ им пле-
мен ти ра на је ма па за гра фич ки 
при каз ста ња на пу те ви ма где се 
из бо ром же ље не де о ни це до би ја ју 
ин фор ма ци је о ви си ни сне га, вла-
жно сти ко ло во за, од ви ја њу са о-
бра ћа ја, по ја ви ле да, ма гле, од ро на, 
за бра ни са о бра ћа ја за шле пе ре и 
ка ми о не итд. 

Та ко ђе, уз текст, у за ви сно сти 
од уне тих по да та ка, по ја вљу је се 
и гра фич ка илу стра ци ја (са о бра-
ћај ни знак) тре нут ног ста ња на 
иза бра ној де о ни ци.
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Ра ци о нал но упра вља ње мре жом др-
жав них пу те ва под ра зу ме ва са гле да ва ње 
ак ту е ле ног ста ња и вред но сти из гра ђе не 
пут не мре же, као и ње но пер ма нент но 
пра ће ње, а у ци љу до но ше ња оп ти мал них 
упра вљач ких од лу ка у сми слу тро ше ња 
рас по ло жи вих сред ста ва на одр жа ва ње, 
по бољ ша ње ста ња и из град њу пут не ин-
фра струк ту ре.

То ком 2010.г. на ини ци ја ти ву Сек то ра 
за еко ном ско – фи нан сиј ске и ко мер ци јал-
не по сло ве  при сту пи ло се из ра ди Про це не 
вред но сти мре же др жав них пу те ва.

Ме тод про ра чу на вред но сти пу те ва 
при ме рен је ин фор ма ци о ној осно ви о пу-
те ви ма са ко јом рас по ла же ЈП „Пу те ви Ср-
би је“ у тре нут ку из ра де овог ела бо ра та, с 
тим да је мо гу ће ње го во уна пре ђе ње сход но 
по ве ћа њу ни воа де таљ но сти по да та ка о 
пу те ви ма и објек ти ма на мре жи.

По ступ ком про це не вред но сти мре-
же др жав них пу те ва об у хва ће не су ин-
вен тар ске је ди ни це гру пи са не у сле де ће 

функ ци о нал не це ли не: Труп пу та, Од вод-
ња ва ње, Објек ти, Са о бра ћај на сиг на ли за-
ци ја и опре ма, Пра те ћи са др жа ји и Пут но 
зе мљи ште.

Ана ли за вред но сти пут не мре же ре а-
ли зо ва на је на осно ву ак ту ел них це на ЈП 
„Пу те ви Ср би је“ и ко ри шће њем по да та ка 
о ин вен тар ским је ди ни ца ма из ба зе по да-
та ка, а на осно ву по ло жа ја ин вен тар ских 
је ди ни ца у про сто ру де фи ни са ног озна ком 
де о ни це Ре фе рент ног си сте ма ЈП „Пу те-
ви Ср би је“ и ста ци о на жом у од но су на ту 
де о ни цу.

Оче ку је мо да ће у I квар та лу 2011.г. у 
пот пу но сти би ти за вр ше на про це на вред-
но сти мре же др жав них пу те ва ЈП „Пу те ви 
Ср би је“ и иста ће би ти про књи же на у еви-
ден ци о ним књи га ма ЈП „Пу те ви Ср би је“.

По сту пак пра ће ња по бољ ша ња ста ња 
пут не мре же се на ста вља, као и ускла ђи-
ва ње са евен ту ал ним про ме на ма це на ЈП 
„Пу те ви Ср би је“, чи ме ће све про ме не би ти 
ре дов но ажу ри ра не и еви ден ти ра не.

Про це на вред но сти пут не мре же 

Пре ма по да ци ма Сек то ра на пла те пу та ри не, ана ли за зва нич-
них по да та ка о про ме ту во зи ла го во ри да је у 2010.г. у од но су на 
про шлу го ди ну до шло до по ра ста са о бра ћа ја на пу те ви ма под 
на пла том за +2,23% и уку пан про мет во зи ла у од но су на про шлу 
го ди ну је ве ћи за 730.385 во зи ла.

На уку пан при ход од на пла те пу та ри не у 2010.г., тј. на ње го во 
бла го по ве ћа ње у од но су на оства ре ни при ход у 2009.г. за +2,43% 
(пре ко 333 ми ли она ди на ра) бит но је ути ца ло сма ње ње це на 
за во зи ла са стра ним ре ги стар ским озна ка ма за бли зу -40% од
20. 02. 2009.г.

Го ди шње не у па ре ње за 2010.г. од 0,08% је на нај ни жем ни воу 
од ка да се спро во ди на пла та пу та ри не. Овај про цен ту ал но ма ли 
број во зи ла ко ји не до ста је у мно го ме је по сле ди ца зло у по тре бе 
са мих уче сни ка у са о бра ћа ју, ко ји из бе га ва ју на пла ту пу та ри не 
од бе гом пре ко „ди вљих из ла за“. У при лог ово ме го во ри и чи ње-
ни ца да у ме се цу де цем бру, ка да вре мен ски усло ви не до зво ља ва ју 
упо тре бу зе мља них не ас фал ти ра них пу те ва, од но сно „ди вљих из-
ла за“, прак тич но не ма не у па ре ња. На по ми ње мо да је не у па ре ње у 
де цем бру 2009.г. из но си ло 0,00%, а у де цем бру 2010.г. не у па ре ње 
из но си 0,01%.

У на ред ном пе ри о ду пла ни ра но је да се на свим на плат ним 
тра ка ма по ста ве ауто мат ски бро ја чи са о бра ћа ја, ко ји уз бро ја ње, 
има ју мо гућ ност кла си фи ка ци је во зи ла по ка те го ри ја ма, а све у 
ци љу обез бе ђе ња не за ви сног ме ха ни зма кон тро ле и ва ли да ци је 
оства ре них ре зул та та на на пла ти пу та ри не.

У окви ру Сек то ра за на пла ту пу та ри не осми шљен је и ин ста-
ли ран си стем за оне мо гу ћа ва ње свих вр ста зло у по тре ба при ли ком 
на пла те пу та ри не ко ји функ ци о ни ше пре ко Од се ка ана ли ти ке и 
Од се ка ви део над зо ра у окви ру Оде ље ња за над зор на пла те пу та-
ри не. Си стем вр ши про ве ру ра да ин ка са на та, по сло во ђа, те рен ских 
кон тро ло ра и по на ша ња уче сни ка у са о бра ћа ју. На 38 на плат них 
ста ни ца, свих 187 тра ка је по кри ве но ви део и аудио над зо ром. 
Сва ка тра ка има нај ма ње три ка ме ре (две спо ља шње и јед на уну-
тра шња). За хва љу ју ћи овом си сте му, го ди шњи при ход од на пла те 
пу та ри не је, у од но су на пе ри од пре 2008.г., ве ћи за 860.000 €. 
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ЈП „Пу те ви Ср би је“ у 2010.г. из вр ши ло 
је на бав ку и мон та жу 340 ауто мат ских бро-
ја ча са о бра ћа ја (АБС), од ко јих је 130 на ба-
вље но сред стви ма кре ди та Свет ске бан ке, 
70 из соп стве них сред ста ва пред у зе ћа, док 
су 140 уре ђа ја на ба ви ли из во ђа чи. 

Рад бро ја ча на те ре ну је пре зен то ван 
ме ди ји ма код бро јач ког ме ста Ли по ви ца, 
где је на гла ше но да АБС пру жа ју ин фор-
ма ци је о бро ју (по са о бра ћај ним тра ка ма), 
ка те го ри ји, бр зи ни и вре мен ским ин тер ва-
ли ма сле ђе ња во зи ла, не рав но мер но сти ма 

са о бра ћај ног оп те ре ће ња у од ре ђе ним вре-
мен ским пе ри о ди ма, итд. 

По да ци са бро ја ча се пре но се GPRS 
тех но ло ги јом на сер вер ИТ цен тра на шег 
пред у зе ћа (у ода бра ним вре мен ским ин-
тер ва ли ма), ко ји се да ље об ра ђу ју у Сек то ру 
упра вљач ко ин фор ма ци о них си сте ма у са-
о бра ћа ју. Об ра ђе ни по да ци да ље се до ста-
вља ју на ко ри шће ње струч ним слу жба ма 
ЈП „Пу те ви Ср би је“, фа кул те ти ма и дру-
гим за ин те ре со ва ним ор га ни за ци ја ма ко-
је ће их ко ри сти ти за про це се пла ни ра ња, 

про јек то ва ња, ре кон струк ци је, из град ње 
и одр жа ва ња пут не мре же, пра вил но ди-
мен зи о ни са ње ко ло во зних кон струк ци ја, 
из ра ду сту ди ја са о бра ћа ја и фор ми ра ње 
тран спорт них мо де ла. 

Основ ни ци ље ви бро ја ња са о бра ћа ја су 
до би ја ње по у зда них и ква ли тет них по да та ка 
о са о бра ћај ним то ко ви ма, уса гла ша ва ње са 
на ци о нал ним и европ ским стан дар ди ма, ква-
ли тет но об ра ђи ва ње и пре зен то ва ње по да та-
ка, као и ак тив на уло га за упра вљач ке од лу ке 
у раз во ју и екс пло а та ци ји пут не мре же.

Ауто мат ски бро ја чи са о бра ћа ја

У ци љу стал ног уса вр ша ва ња и пра ће ња 
свет ских трен до ва из обла сти пу то град ње, 
струч ни ка дар Оде ље ња ква ли те та, у са рад њи 
са струч ња ци ма Ла бо ра то ри је за ко ло во зне 
кон струк ци је Гра ђе вин ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, не по сред но уче ству је у 
кон тро ли ква ли те та на нај ва жни јим ин фра-
струк тур ним про јек ти ма у зе мљи. 

Ла бо ра то ри ја рас по ла же нај мо дер ни јом 
опре мом за ис пи ти ва ње ас фалт них ме ша ви на, 
би ту ме на и агре га та, у скла ду са европ ским 
стан дар ди ма, а до би је на је у окви ру про јек та 

– до на ци је  Европ ске аген ци је за ре кон струк-
ци ју и раз вој. 

По је ди на ис пи ти ва ња пр ви пут се им пле-
мен ти ра ју у си стем кон тро ле ква ли те та у Ср-
би ји, а од но се се на про ве ру и по твр ду трај но-
сти и пер фор ман си ко ло во зне кон струк ци је. У 
2011.г. пла ни ра се и уво ђе ње те рен ске ла бо ра-
то ри је ка ко би се ре зул та ти про ве ре ква ли те та 
до би ли не по сред но на те ре ну. На ли цу ме ста 
кроз су пер кон тро ле по ре де се ре зул та ти ис пи-
ти ва ња пред ви ђе них про јек том, чи ме је већ у 
2010.г. по стиг нут ве о ма до бар ефе кат.

Те рен ске ла бо ра то ри је

Ин тер нет пре зен та ци ја
до ступ на за мо бил не те ле фо не

Оде ље ње за од но се са јав но шћу је уве ло по др шку за при каз са др жа ја пре зен-
та ци је за мо бил не плат фор ме. За при ступ Ин тер нет пре зен та ци ји ЈП „Пу те ви 
Ср би је“ са мо бил ног те ле фо на, ко ри сти се адре са: www.pu te vi-sr bi je.rs

Са др жај је оп ти ми зо ван, број ве ли ких сли ка је сма њен и на на слов ној стра ни 
се на ла зе нај ва жни је сер ви сне ин фор ма ци је и бит ни са др жа ји. У за ви сно сти 
од уре ђа ја ко јима се при сту па за ви се из глед и при каз са др жа ја на Ин тер нет 
пре зен та ци ји пред у зе ћа по што апли ка ци ја има мо гућ ност да са мо стал но де-
тек ту је опе ра тив ни си стем и пре тра жи вач и у за ви сно сти од истих при ка зу је 
са др жај оп ти ми зо ван за ра чу нар или мо бил ну плат фор му.

Мо дер ни за ци јом Ин тер нет пре зен та ци је и уво ђе њем вер зи је за мо бил не 
плат фор ме ЈП „Пу те ви Ср би је“ се при дру жи ло ма лом бро ју јав них пред у зе ћа 
у Ср би ји ко ја су ко ри сни ци ма гло бал не мре же омо гу ћи ла при ступ ин фор ма-
ци ја ма не за ви сно од то га где се на ла зе.



Из да вач: ЈП „Пу те ви Ср би је“, Бу ле вар кра ља Алек сан дра 282, Београд
За из да ва ча: ге не рал ни ди рек тор Зо ран Дроб њак, дипл. грађ. инж.
Уре ђу је: Оде ље ње за од но се са јав но шћу

Организација Самосталног синдиката 
ЈП „Путеви Србије” у 2010.г. је остварила 
значајне резултате. Од учешћа на Скупшти-
ни Самосталног синдиката Путара до 
редовних обилазака запослених на терену, 
представници Синдиката се максимално 
труде како би се створили што бољи општи 
услови рада и повећало задовољство ра-
дника.

Ради постизања високог нивоа задо-
во љења потреба радника, подизања моти-
вације као и ефективног и ефикасног 
ангажовања запослених, Синдикат орга-
низује рекреативне боравке на Златибору, 
потписани су уговори од боравку у бањама 
за рехабилитацију и опоравак (Бања Трепча, 
Јунаковић, Соко Бања), а током лета је био 
веома посећен и дечији камп Боговађа. 
Организоване су и годишње радничке 
спортске игре „Путаријада” на Златибору 
где је ЈП „Путеви Србије” постигло запажене 
резултате, а за крај 2010.г. је уприличена и 
свечана новогодишња прослава за запо-
слене, као и подела пакетића и новогодишња 
представа за најмлађе. Издвајамо и успешно 
реализовање исплате јубиларних награда 
за дугогодишњи стаж у предузећу, одлучне 
преговоре са Владом Републике Србије у 
вези потписивања колективног уговора, 
припрему предлога за План и програм 
пословања за 2011.г., а све ради остварења 
најбољих интереса запослених.

Ме ђу на род на
ор га ни за ци ја

ра да (МОР)

Међународна органи-
зација рада (МОР) је од 22. 
до 26.10.2010.г. одржала 
семинар „Јачање заштите 
радника у несигурном 
радном односу”, у Међу-
народном тренинг цент-
ру (ИТЦ) у Торину. 
Представник запослених 
и Синдиката ЈП „Путеви 
Србије“  је била Невена 
Матијашевић, пословни 
секретар генералног ди-
ректора.

Син ди кат

Са ли ца ме ста: Дар ко Са вић                                              
Дар ко Са вић (35 год.), рад ник ЈП „Пу те ви Ср би је”, ру ко во ди-

лац Опе ра тив не на пла те пу та ри не у Сек то ру на пла те пу та ри не, 
спор ти ста-ре кре а ти вац, отац два си на, у 2010.г. је оства рио ве ли ки 
успех. Ис тр чао је свој пр ви, и то чу ве ни Атин ски ма ра тон. О свом 
успе ху, наш ко ле га за Бил тен пре но си сво је ути ске.

„Ле та 2010. до би јам по зив од ти ма Вој ске Ср би је ко ји је пред-
ста вљао и на ци о нал ну се лек ци ју, да 31. ок то бра тр чим на Атин ском 
ма ра то ну, упра во оном ко јим се обе ле жа ва два и по ми ле ни ју ма 
чу ве не по бе де. Тим Вој ске и ја, као при дру же ни члан, кре ће мо 
28.10.2010.г. пут глав ног гра да Грч ке. Два да на че ка мо на старт. 

Дан иза зо ва, 31.10.2010.г. Се ло Ма ра тон од ци ља на ста ди о ну „Па-
на ти на и ко“ у цен тру Ати не, де ли 42.195 м. Сун ча но ју тро, вој ни 
ти мо ви у пр вом ре ду са елит ним так ми ча ри ма, не пре глед на ко ло-
на ода бра них 12.500 уче сни ка иза нас, тре ма, не из ве сност. Пр ви 
ма ра тон у мом жи во ту, иш че ки ва ње стар та. У 9.00 кре ће мо, тр ку 
за по чи њем и за вр ша вам са пу ков ни ком Бран ком Бо шко ви ћем, 
ма ра тон цем, ле ген дом, ко ји ми је пра вим са ве ти ма по мо гао да ис-
тр чим ову те шку ста зу. На обо ди ма ули ца ко ји ма тр чи мо, хи ља де 
гле да ла ца на ви ја, бо дри сва ког тр ка ча, мно го по зи тив не енер ги је 
на јед ном ме сту, ат мос фе ра три јум фа, јед ном реч ју – фе но ме нал-
на! Са вре ме ном од 4 h 21’13’’, без ве ћих про бле ма за вр ша вам тр ку, 
ула зим у циљ за јед но са пу ков ни ком Бо шко ви ћем. Атин ски кла сик 
ма ра тон је са вла дан! Сре ћа и су зе ра до сни це, не ве ро ва тан осе ћај 
ра до сти и успе ха, ис пу ње ња. Сле де ће го ди не циљ – Њу јорк, још 
је дан чу ве ни ма ра тон.”

Атин ски кла сик ма ра тон
„Кла сич ну ста зу ма ра то на ка ко су је Гр ци на зва ли, гла сник 

Фе ли пи дес је пре тр чао дав не  490.г.п.н.е. да би ја вио по бе ду 
Гр ка над Пер си јан ци ма. Ис ку сни ма ра тон ци ти ма чи ји сам 
члан ка жу да је то нај те жа ма ра тон ска ста за на све ту, јер је око
25 км це ло куп не ста зе успон“, све до чи Дар ко Са вић. „Тек ка да 
смо дан по сле ма ра то на, у ту ри стич кој во жњи про шли са вла-
да ном ста зом, при ме тио сам ко ли ко је зах тев на и те шка. Све 
што се де ша ва ло пре, у то ку, и по сле ове ве ли чан стве не тр ке, 
не мо гу ће је опи са ти у овом крат ком тек сту.“

До на ци ја
Ге не рал ни ди рек тор ЈП „Пу те ви Ср-

би је“ г. Зо ран Дроб њак уру чио је Ми ли ци 
Илић (19), сту дент ки њи из Чач ка, нов ча ну 
до на ци ју у из но су од 120.000 ди на ра као 
по моћ за шко ло ва ње. До на ци ја је на гра да 
ко ју је г. Зо ран Дроб њак до био по из бо ру 
Гра да Чач ка за „Нај ча ча ни на“, и усту пио 
мла дој су гра ђан ки ко ја је 2010.г. упи са ла 
Еко ном ски фа кул тет у Бе о гра ду.

Захвалница Па три јар ха Ири не ја
На ше пред у зе ће је, за по моћ у при пре ми и ор-

га ни за ци ји све ча но сти усто ли че ња Па три јарха 
срп ског го спо дина Ири неја до би ло за хвал ни цу, 
ко ју  је у Па три јар ши ји у име ЈП „Пу те ви Ср би је” 
при мио ге не рал ни ди рек тор Зо ран Дроб њак.

Са вла дан Атин ски ма ра тон  


