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Грађевинска сезона је у пуном јеку што потврђује хиљаде радника и градитеља 
ангажованих на изградњи најзначајнијих објеката путне инфраструктуре 
у Србији. Ради се без престанка уз велики елан, посебно након потписивања 
Колективног уговора који путарима гарантује нове мере заштите на раду, боље 
услове рада и већу заштиту права, како би пројекти од националног значаја 
били завршени у предвиђеним роковима.

Након спајања главног распона мостовске конструкције моста преко Дунава 
код Бешке интензивирани су радови тако да се завршетак овог, тренутно 
најдужег моста који се гради у Европи, може очекивати за неколико месеци. 
Путари интензивно раде и на реконструкцији најпрометнијег моста у Србији - 
моста Газела, затим на изградњи Обилазнице око Београда, на рехабилитацији 
аутопута Е-75 на проласку кроз Београд као и широм Србије на унапређењу 
стања путне мреже.

Јавности је презентиран нови интегрисани систем контроле наплате 
путарине, чиме су спречени сви видови евентуалних грешака и пропуста, тако 
да је годишњи приход увећан у просеку за 860.000 евра. 

У овом броју Билтена сазнајте више о успесима путара, новим пројектима, 
органиозационим, корпоративним и међународним активностима од значаја 
за наше предузеће.

И даље очекујемо Вашу подршку, сугестије и предлоге, јер заједничким снагама 
идемо путем напретка и успеха.

              Одељење за односе са јавношћу

Успешна реализација пројеката
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Сек тор на пла те пу та ри не ор га ни зо вао 
је 16. ма ја кон фе рен ци ју за ме ди је на ко јој 
је пред ста вљен Ин те гри са ни си стем за кон
тро лу на пла те пу та ри не. На кон фе рен ци ји су 
го во ри ли ге не рал ни ди рек тор Зо ран Дроб
њак, дипл.грађ.инж и ди рек тор Сек то ра за 
на пла ту пу та ри не мр Ми лен ко Ца ко вић, 
дипл.ек.

Ин те гри са ни си стем за кон тро лу на пла те 
пу та ри не је осми шљен и ин ста ли ран у окви ру 
Сек то ра за на пла ту пу та ри не и оне мо гу ћа ва 
би ло ка кву вр сту зло у по тре ба при ли ком на
пла те пу та ри не. Си стем функ ци о ни ше пре ко 
Од се ка ана ли ти ке и Од се ка ви део над зо ра ко ји 
су фор ми ра ни 18. апри ла 2008.г. Пра вил ни ком 
о си сте ма ти за ци ји.

Пре ко ових од се ка се вр ши про ве ра ра да 
ин ка са на та, по сло во ђа, те рен ских кон тро ло ра 
и кон тро ла по на ша ња уче сни ка у са о бра ћа ју, 
за хва љу ју ћи че му је оне мо гу ћен би ло ка кав вид 
ор га ни зо ва не кра ђе на на пла ти пу та ри не. 

На 38 на плат них ста ни ца са 187 тра ка 
у це ло сти по кри ве них ви део и аудио над
зо ром, ин ста ли ра но је укуп но 830 ка ме ра. 
Сва ка тра ка је по кри ве на са нај ма ње 4 ка
ме ре (2 спо ља шње и 2 уну тра шње). 

Си стем ви део над зо ра пред ста вља ком
плек сну функ ци о нал ну це ли ну са чи ње ну од 
ви ше не за ви сних под си сте ма, кон ци пи ран 
је та ко да евен ту ал ни от каз јед ног од де ло ва 
си сте ма на од ре ђе ном  на плат ном ка на лу или 
ка би ни, не мо же угро зи ти рад и на ру ши ти 
функ ци о нал ност це ло куп ног си сте ма ви део 

над зо ра. Би тан сег мент функ ци о ни са ња ви део 
си сте ма, уз ис пра ван рад ка ме ра, ди ги тал
них ви део ре кор де ра и уре ђа ја за ти тло ва ње, 
чи ни и по што ва ње уста но вље них про це ду ра 
по сту па ња са дис ко ви ма, при ли ком њи хо вог 
ин ста ли ра ња, за ме на, пре но са, ана ли зи ра ња 
и чу ва ња.

Од сек ви део над зо ра
Од сек ви део над зо ра, пре гле дом сни мље ног 

ма те ри ја ла на хард дис ко ви ма, вр ши пре глед и 
кон тро лу ра да 643 ин ка сан та, 57 по сло во ђа, 12 
рад ни ка те рен ске кон тро ле, као и по на ша ња 
уче сни ка у са о бра ћа ју. Пре глед се оства ру је 
ре дов ном ме сеч ном про це ду ром, слу чај ним 
узор ком, по зах те ву дру гих од се ка и сек то
ра,  про ве ром ра да ре фе ре на та на по сло ви
ма ви део над зо ра, про ве ром ра да те рен ске 
кон тро ле, об ра дом по зах те ви ма МУПа, по 
екс тер ним зах те ви ма (МУП, суд, прав на ли
ца), итд.

Од сек ана ли ти ке
Од сек ана ли ти ке кроз 32 раз ли чи те ана

ли зе вр ши кон тро лу ра да за по сле них (ин ка са
на та, по сло во ђа и кон тро ло ра), као и ана ли зу 
и пра ће ње по на ша ња уче сни ка у са о бра ћа ју 
на осно ву че га се из ра ђу ју ре дов не ме сеч не 
ана ли зе. Од сек је струч но оспо со бљен да у 
ро ку од не ко ли ко да на ре ги стру је од ре ђе не 
по ре ме ћа је ко ји ука зу ју на по ку шај ор га ни
зо ва не зло у по тре бе.

Пре зен та ци ја ин те гри са ног си сте ма 
кон тро ле на пла те пу та ри не

Ште та 600,000 
евра го ди шње

Про це њу је се да укуп на ште та на 
го ди шњем ни воу ко ју чи не уче сни ци у 
са о бра ћа ју (за ме ном кар ти ца, „уште дом“ 
кар ти це и од бе гом кроз „ди вље из ла зе“), 
пре ла зи из нос од 600,000 евра.

Го ди шњи при ход 
ве ћи за 860,000 евра

Као ре зул тат ра да, у пр ва че ти ри 
ме се ца 2011.г. „не у па ре ње“ кар ти ца за 
на пла ту  из но си ло је 0,06 %, што је про
цен ту ал но нај ни же од ка да се спро во ди 
на пла та пу та ри не. 

При ме ра ра ди, у пе ри о ду пре 2007.г. 
про це нат не у па ре ња се кре тао од око 1% 
па на ви ше. 

На кон уво ђе ња си сте ма за кон тро лу, 
у де цем бру 2009.г. ни је би ло не у па ре ња 
(0,00%), док је у де цем бру 2010.г. оно из
но си ло 0,01%.

На тај на чин, го ди шњи при ход је у 
од но су на пе ри од пре 2008. г. уве ћан је у 
про се ку за 860,000 евра го ди шње.

Ла сер ски бро ја чи
На свим ка на ли ма за на пла ту пу та

ри не у то ку 2011.г. би ће ин ста ли ра ни ла
сер ски бро ја чи во зи ла, ко ји по ред са мог 
бро ја ња во зи ла, вр ше и кла си фи ка ци ју 
во зи ла на ка те го ри је, са ци љем не за ви
сне про ве ре по да та ка о про то ку во зи ла 
кроз на плат не ста ни це.

Ови бро ја чи ће би ти по ве за ни у јед
ну мре жу, не за ви сно од по сто је ћег си
сте ма на пла те пу та ри не. Ти ме ће би ти 
омо гу ће на не за ви сна кон тро ла про ме та 
во зи ла кроз си стем на пла те пу та ри не. 

Софт вер тј. про грам за бро ја ње са о
бра ћа ја пу тем ла сер ских бро ја ча, ће би ти 
ин ста ли ран на не за ви сним сер ве ри ма 
на на плат ним ста ни ца ма, за шти ћен од 
мо гу ћих зло у по тре ба. 

Пред ви ђе на је оба ве зна по вре ме на 
кон тро ла софт ве ра од стра не не за ви
сног екс перт ског ти ма фор ми ра ног ван 
пред у зе ћа.
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Интелигентни транспортни сис 
  темИТС представља скуп ме ра и 
технологија примењених у тран
спортном систему, који обједињује 
информатичку и телекомуникациону 
технологију са циљем повећања ни
воа безбедности и ефикаснијег одви
јања саобраћаја са мање застоја и 
нижим нивоом загађења животне 
средине. Директор Сектора Биљана 
Вуксановић, дипл.грађ.инж. на гла  
 ша ва да ИТС као надградња кла
сич ног саобраћајног система, пред
ставља алтернативу градњи но вих 
саобраћајница на подручјима где 
материјални и физички услови то 
не дозвољавају, јер се њиме значајно 
побољшавају перформансе постојећих 

кроз повећање протока, безбедности 
и удобности корисника. 

„Имплементација ИТСа почела 
је постављањем видеонадзора на 
аутопутевима кроз Републику Србију. 
Успостављањем видеонадзора ЈП 
„Путеви Србије“ планира да подигне 
ниво безбедности, експлоатације и 
одржавање путева на знатно виши 
ниво од досадашњег. Видео надзором 
се постиже регистрација сваког учес
ника у саобраћају који се не  при
држава саобраћаних прописа. Тако 
се одговорност за саобраћајне удесе 
на путевима Србије помера из зоне 
одговорности државе на појединца. 
Завршетак изградње овог система 
планиран је за крај 2011.г.“

Сектор за стратегију, пројекто
ва ње и развој, бави се раз но род ним 
и сложеним пословима: тех ничком  
припремом, стратешким пла ни
ра њем, израдом студија, истра жи 
ва њи ма, промишљањем раз во ја, 
свим неопходним пословима про
јектовања, наруџбе и израде план ске 
документације, спровођењем свих 

послова безбедности саобраћаја, 
заш тите животне средине, при
пре мом и евиденцијом стручне 
документације и уједно учествује 
и даје подршку реализацији про
јеката који се финансирају од 
стране Међународних финансијских 
институција и Европских фондова, 
а посебно изградњи Коридора X као 
националног приоритета. 

Директор Сектора за стратегију, 
пројектовање и развој Биљана 
Вуксановић, дипл.грађ.инж каже 
за Билтен да је Сектор у домену 
стратешког планирања и управљања 
при премио и увео у примену про

цедуре које ће се успоставити и 
примењивати кроз рад Одељења за 
систем квалитета и сертификације 
ЈП „Путеви Србије“: 

„Одобрене су за примену про
цедуре Развоја, Заштите жи вот не 
сре дине, Безбедности у сао бра
ћа ју, Координације из раде план
ске документације, Kоорди на
ци   је израде пројектнотехничке 
доку мен та ци је, као и анализа цена 
и израда ценовника. Доследна при
мена ових процедура ће у 2011.г. 
помоћи успостављању и серти
фикацији система квалитета чиме 
се значајно унапређује и култура 
корпоративности у ЈП „Путеви 
Србије“

Актуелан је тендер, после чега ће 
почети и примена „Развоја оквира 
и смерница за  примену јавно
при ватног партнерства (ППП) 
у фи нан сирању пројеката путне 
ин фра структуре“, као и још један 
зна чајан развојни пројекат „Развој 
прак тичног знања (know/how) за 
управљање пројектима и квалитет 
у пројекту“ којим ће се омогућити 
примена софтвера у прихваћеном 
моделу управљања инвестицијама 
у ЈП „Путеви Србије“. Предвиђена 
је и израда студије „Истраживање 
вредности времена у теретном 
саобраћају на државним путевима у 
Србији“ и израда геодетског пројекта 
за базу података о путном појасу 
државних путева. Овим пројектом 
се наставља поступак праћења по
бољ шања стања путне мреже, ажу
рирања и евидентирања промена, 
за по чет у иницијалној, управо завр
шеној „Процени вредности мреже 
државних путева ЈП „Путеви Ср
бије“.

Ин те ли гент ни тран спорт ни си сте ми

При руч ник за ана ли зу 
тро шко ва и ко ри сти

Сектор за стратегију, пројектовање и развој je током 2010. године, 
према речима директора Сектора Биљане Вуксановић, дипл.грађ.
инж. успешно завршио пројекат „Помоћ Србији у планирању и 
програмирању путне инфраструктуре“ који је остварен путем техничке 
помоћи кроз сарадњу Влада Републике Србије и Краљевине Холандије 
(Г2Г), преко Холандско  Српског Пословног савета:

„У оквиру пројекта објављен је „Приручник за анализу трошкова 
и користи“ изградње путне инфраструктуре, који треба да пружи ЈП 
„Путеви Србије“ и свим другим организацијама смернице за вршење и 
презентовање анализе трошкова и користи (тзв.  CostBenefit анализе) 
за путне транспортне пројекте у складу са принципима и правилима која 
су поставиле међународне организације као што су Европска комисија 
и међународне финансијске институције (МФИ). 

Генерални директор ЈП „Путеви Србије“ донео је одлуку о званичној 
примени „Приручника за анализу трошкова и користи“ у пракси и први 
пројекти у 2011.г. у које је исти имплементиран су: Коридор Е763, Београд
Јужни Јадран, деоница: Београд (Сурчин)  Обреновац (коридор леве обале 
реке Саве) – пројектант ЦИП, Београд; Коридор М 21, Нови СадРума
ШабацЛозница, деоница: Рума Шабац – пројектант Центар за путеве 
Војводине, Н.Сад; Коридор Е761, Појате  Прељина, деоница: Прељина
МрчајевциАдрани  пројектант Институт за путеве, Београд.“

Унапређење стања 
путне мреже

Директивом 2007/2/ЕС Европског 
парламента и савета од 14. марта 
2007.г. дефинисана је обавеза успос
тављања инфраструктуре про сторних 
информација у Европској Заједници /
INSPIRE/. 

„Република Србија је усвајањем 
Закона о државном премеру и катастру, 
(Сл.гласник бр. 72/2009), Глава XI 
– Национална инфраструктура 
геопросторних података – НИГП, 
створила основу да се дигитални 
геоподаци формирају, као и да фун
кционишу одговарајући сервиси гео
података за територију Републике Ср
би је, а који су у надлежности: орга на 
државне управе, органа локалне само
управе и јавних предузећа. 

Републички геодетски завод 
(РГЗ) је надлежна институција за 
успостављање Геопортала. 

ЈП „Путеви Србије“ је у складу са 
својим обавезама прво јавно предузеће 
из транспортног сектора које је током 

2010.г. успоставило сарадњу са РГЗ. 
Стручњаци Сектора за стратегију, 
пројектовање и развој, Сектора за 
упраљачко информационе технологије 
и Сектора за правне и опште послове 
су извршили контролу података. Да
вањем сагласности од стране ЈП „Пу
теви Србије“, путна мрежа је званично 
доступна од 13. априла 2011.г. на Гео
порталу.“

Директор Сектора за стратегију, 
пројектовање и развој Биљана Вук
сановић, дипл.грађ.инж. наглашава 
да је тиме ЈП „Путеви Србије“ испу
нило своју обавезу дефинисану ЕУ 
ди рективом /INSPIRE/ и учинило 
дос туп ним  податке о државним пу
те ви ма  свим потенцијалним кори
сницима. Детаљније информације 
се могу наћи на веб презентацији 
ЈП „Путеви Србије“, као и на адреси 
http://www.geosrbija.rs/rga/default.
aspx?gui=1&lang=3. 

Путна мрежа на геопорталу 
www.geosrbija.rs

Све активности Сектора у области безбедности саобраћаја и 
заштите животне средине биће теме наредних бројева Билтена.

Ин тер вју Би ља на Вук са но вић, дипл.грађ.инж. 
Ди рек тор Сек то ра за стра те ги ју, про јек то ва ње и раз вој
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Ра до ви на из град њи но вог мо
ста пре ко Ду на ва код Бе шке бли же 
се кра ју. Да на 14.04.2011.г. у при су
ству ми ни стра за ин фра струк ту ру 
Ми лу ти на Мр ко њи ћа, пред сед ни
ка УО ЈП „Пу те ви Ср би је“ Зо ра на 
Ли ли ћа, ге не рал ног ди рек то ра ЈП 
„Пу те ви Ср би је“ Зо ра на Дроб ња
ка и мно го број них пред став ни ка 
ме ди ја из вр ше но је спа ја ње глав не 
мо стов ске кон струк ци је ра спо на 
210m чи ме је дру ги пут пре мо шће
на ре ка Ду нав. 

Ка ко би но ви на ри ма по ка зао 
те жи ну гра ди тељ ског по сла, ми

ни стар за ин фра струк ту ру Ми
лу тин Мр ко њић је уба ци ва ње 
по след ње ло па те бе то на из ме ђу 
два сег мен та мо ста пре пу стио 
но ви нар ка ма Ми ла ни  По по вић 
(Аген ци ја „Бе та“) и Би ља ни Га
врић (Пр ва ТВ). 

Два сег мен та мо ста ра спо на 
105m на бе о град ској и но во сад
ској стра ни спо је на су јед ним ме
ђу сег мен том ду жи не 2m. На кон 
фи ног по де ша ва ња и на но ше њем 
ба ла ста на ви шу стра ну, ви син ска 
раз ли ка из ме ђу ова два сег мен та 
је све де на на са мо 9mm. Сам по

Спо јен глав ни ра спон мо ста Бе шка

сту пак спа ја ња имао је низ под фа
за  по ве зи ва ње две кон струк ци је, 
фор ми ра ње опла те,  раз ми ца ње 
и уно ше ње хо ри зон тал не си ле 
при ти ска од 1000kN због про ме не 
ста тич ког си сте ма и уград њу про
јек том пред ви ђе не ар ма ту ре. 

Ши ри на Ду на ва на сек то ру у 
зо ни но вог и ста рог мо ста ва ри
ра од 960m до 420m и на ње го
вом нај у жем де лу је по дру ги пут 
из вр ше но пре мо шћа ва ње но вим 
мо стом Бе шка. 

До да нас на ле вој оба ли су 
ура ђе на 33 по ља кон струк ци је 

укуп не ду жи не 1485m, а на ле вој 
4 по ља укуп не ду жи не 180m. На 
глав ној ра спон ској кон струк ци ји 
пре ко ре ке за вр ше ни су глав ни 
реч ни сту бо ви, као и фун ди ра ње 
мо ста у ре ци. Од 510m ура ђе но је 
86,11%, тј. 465m. 

Укуп на  про јек то ва на  ко ли чи
на бе то на за  кон струк ци ју мо ста 
је 62150m3, а ар ма ту ре 6324t. До 
са да је за вр ше но 96.60% це ле кон
струк ци је мо ста, од но сно 2058m 
од укуп но 2205m.
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Од у век је у обла сти из град ње 
по сто ја ла тр ка чо ве ка са вре  ме  
 ном, и ме те о ро ло шким и ка лен 
дар ским. Ово пра ви ло је нај и зра
же ни је у обла сти пу те ва где се 
оства ре ње по ста вље них ци ље ва 
ме ри бро јем ки ло ме та ра из гра
ђе них, ре кон стру и са них и ре ха
би ли то ва них пут них пра ва ца и 
обје ка та. Сва ка ин ве сти ци ја мо ра 
да бу де ефи ка сно и ефек тив но ре
а ли зо ва на,  ква ли тет но и на вре
ме, ка ко би се кроз уна пре ђе ње 
пут не мре же до при не ло бо љит
ку жи во та и ра да свих ко ри сни ка 
пу те ва. 

Тај, ни ма ло лак за да так упра
вља ња ин ве сти ци ја ма у пут на 
до бра је основ на над ле жност 
Сек то ра за ин ве сти ци је ЈП „Пу
те ви Ср би је“ ко ја об у хва та све 
ак тив но сти од пла ни ра ња при о
ри те та ула га ња, пре ко при пре ме 
про је ка та, до њи хо ве ком плет не 
ре а ли за ци је. 

Ди рек тор Сек то ра за ин ве
сти ци је Гор да на Су бо тич ки – 
Ђор ђе вић, дипл.грађ.инж. ка же 
да су пред Сек то ром за ин ве сти
ци је и ове го ди не ве ли ки за да ци 
и иза зо ви: „По треб но је успе шно 
ре а ли зо ва ти 29 про је ка та фи нан
си ра них из до ма ћих и ме ђу на род
них сред ста ва ко ји об у хва та ју 52 
уго во ра за ра до ве и 30 уго во ра 
за кон сул тант ске услу ге над зо ра. 
Та ко ђе је пла ни ра но спро во ђе ње 
пре ко 40 јав них на бав ки ра до ва и 
услу га у скла ду са до ма ћим про це
ду ра ма као и са про це ду ра ма ко је 
про пи су ју ме ђу на род не фи нан
сиј ске ин сти ту ци је.“ Про јек ти и 
уго во ри су раз ли чи тог про фи ла и 
ин ве сти ци о не вред но сти, а гру бо 
се мо гу по де ли ти на до ма ће јед но

го ди шње про јек те ре ха би ли та ци је 
и ре кон струк ци је де о ни ца и обје
ка та по сто је ће пут не мре же и на 
ви ше го ди шње про јек те из град ње 
нај зна чај ни јих са о бра ћај ни ца на 
ме ђу на род ним пут ним ко ри до
ри ма. 

Уз све на ве де не ци ље ве, Сек
тор за ин ве сти ци је оче ку ју још 
два ве о ма зна чај на за дат ка: ана
ли за по тре ба и при о ри те та ула
га ња у пут на до бра за на ред ни 
ин ве сти ци о ни ци клус и при ме на 
услу ге ино ва ци је/хар мо ни за ци је 
тех нич ких упут ста ва/смер ни ца 
у обла сти пу те ва са ЕУ стан дар
ди ма: „Ана ли за по тре ба и при
о ри те та ула га ња у пут на до бра 
за на ред ни ин ве сти ци о ни ци
клус об у хва та и про цес при пре
ме про је ка та за фи нан си ра ње од 
стра не ме ђу на род них фи нан сиј
ских ин сти ту ци ја по зах те ва ним 
про це ду ра ма и ме то до ло ги ји ко је 
се мо ра ју стро го по што ва ти. Што 
се ти че им пле мен та ци је зна чај не 
кон сул тант ске услу ге ино ва ци
је и хар мо ни за ци је тех нич ких 
упут ста ва и смер ни ца у обла сти 
пу те ва са стан дар ди ма Европ ске 
уни је, циљ нам је до би ја ње пр
вог из да ња ком плет них смер ни
ца и упут ста ва за про јек то ва ње и 
гра ђе ње пу те ва, под об је ди ње ним 
на зи вом „Смер ни це за про јек
то ва ње, из град њу, одр жа ва ње 
и над зор на пу те ви ма у Ср би ји“. 
Ове смер ни це би се у бу дућ но
сти ко ри сти ле у окви ру про је ка та 
фи нан си ра них из до ма ћих или 
ино стра них сред ста ва.“ 

Гор да на Су бо тич ки – Ђор ђе
вић, дипл.грађ.инж, ди рек тор 
Сек то ра за ин ве сти ци је ка же 
за Бил тен да је га рант оства ре ња 

по ста вље них ци ље ва и пла но ва 
пр вен стве но ин сти ту ци о нал ни 
ка па ци тет Сек то ра за ин ве сти
ци је ко ји се пре све га огле да кроз 
зна ње, ис ку ство и кор по ра тив ну 
кул ту ру за по сле них, а тек по том 
кроз упра вљач ке и ор га ни за ци о не 
еле мен те пред у зе ћа: „У Сек то ру 
за ин ве сти ци је за по сле но је 25 
струч ња ка од ко јих је 84% ди пло
ми ра них ин же ње ра до ми нант но 
гра ђе вин ске стру ке свих про фи ла. 
Про сеч но рад но ис ку ство по за
по сле ном је 20 го ди на, а од лич на 
ста ро сна и пол на струк ту ра обез
бе ђу је тран сфер и одр жа ње бо га
тог ис ку ства и зна ња“

Сек тор за ин ве сти ци је је ор
га ни за ци о но по де љен на че ти ри 
функ ци о нал не це ли не. Ди на ми ка 
и по тре бе са вре ме ног по сло ва ња 

усло ви ли су фор ми ра ње ти мо ва 
екс пе ра та раз ли чи тих спе ци јал
но сти у скла ду са зах те ви ма сва
ког по је ди нач ног про јек та. Ди
рек тор Сек то ра за ин ве сти ци је 
Гор да на Су бо тич киЂор ђе вић, 
дипл.грађ.инж. за кљу чу је: „По
сто је ћи људ ски ква ли тет, по тен
ци јал и ен ту зи ја зам, уз не го ва ње 
тим ског ра да у Сек то ру, ефи ка сно 
од лу чи ва ње и по др шка из упра
вљач ке струк ту ре пред у зе ћа, као 
и до бра са рад ња са оста лим сек
то ри ма и струч ним слу жба ма у 
јав ном пред у зе ћу обез бе ди ће још 
јед ну успе шну го ди ну за Сек тор, 
пред у зе ће и це ло дру штво, без об
зи ра на огра ни ча ва ју ће и оте жа
ва ју ће еле мен те нов ца, про сто ра 
и вре ме на а ко ји тре нут но ути чу 
на на ше жи во те.“

Тр ка са вре ме ном

За шти та жи вот не сре ди не и за шти та на ра ду 
под буд ним оком ЕБРД и ЕИБ 

Јед на од ва жних оба ве за Сек то ра за ин ве сти ци је је из ра да го ди
шњих из ве шта ја о за шти ти жи вот не сре ди не, здра вља и за шти ти на 
ра ду (An nual re port on En vi ron men tal, He alth and Sa fety Mat ters) за 
ра до ве на ЛОТови ма фи нан си ра ним од стра не Европ ске бан ке за об
но ву и раз вој и Европ ске ин ве сти ци о не бан ке, а са гла сно по ли ти ка ма 
ових ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја. 

„Са пред став ни ци ма из во ђа ча ра до ва и над зор ним ор га ни ма 
ре дов но се оби ла зи те рен и спро во де зах те ви из обла сти за шти те жи
вот не сре ди не то ком им пле мен та ци је про је ка та кроз кон тро лу ра да 
ас фалт них ба за и дру гих по стро је ња ан га жо ва них на ре а ли за ци ји 
про је ка та. Утвр ђу је се и по се до ва ње до зво ла, ли цен ци и до ку мен та ци је 
из обла сти за шти те жи вот не сре ди не. Сек тор за ин ве сти ци је вр ши 
кон тро лу на са мом те ре ну, док из во ђа чи до ста вља ју пре глед еко ло шких 
ак тив но сти у фор ми упит ни ка и у са рад њи са за по сле ни ма у Сек то ру 
кон стант но уна пре ђу ју стан дар де из ове обла сти.“

Пут ни про јек ти ути чу на жи вот ну сре ди ну због че га Сту ди је о 
про це ни ути ца ја про јек та на жи вот ну сре ди ну чи не ин те грал ни део 
про јект не до ку мен та ци је, а пред став ни ци Сек то ра вр ше пер ма нент ни 
над зор и кон тро лу над ис пу ње њем зах те ва за за шти том жи вот не сре
ди не то ком ре ха би ли та ци ја, ре кон струк ци ја и из град ње пу те ва. 

„Сек тор се ста ра о кон стант ном мо ни то ри нгу за га ђи ва ча и им
пле мен та ци ју ме ра за шти те жи вот не сре ди не кроз про је кат (за штит на 
ар хе о ло шка ис тра жи ва ња, кон струк ци је за за шти ту од бу ке, ре тен зи је 
за при хват и пре чи шћа ва ње от пад них во да итд.) При мер за то су про
је кат оби ла зни це Но вог Са да и из град ња но вог мо ста „Бе шка“ ко ји у 
се би са др же ве ли ки број еко ло шких зах те ва.“

Ин тер вју Гор да на Су бо тич ки – Ђор ђе вић, дипл.грађ.инж. 
Ди рек тор Сек то ра за ин ве сти ци је
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Ми ни стар за ин фра струк ту ру 
и енер ге ти ку Ми лу тин Мр ко њић, 
ге не рал ни ди рек тор ЈП „Пу те ви 
Ср би је“ Зо ран Дроб њак и пред
сед ник Са мо стал ног син ди ка та ЈП 
„Пу те ви Ср би је” Ми о драг Ми ли
јић пот пи са ли су да на 27.04.2011.г. 
но ви тро го ди шњи Ко лек тив ни 
уго вор ко ји пред ви ђа бо ље усло
ве ра да за пу та ре. 

Ге не рал ни ди рек тор ЈП „Пу те
ви Ср би је” Зо ран Дроб њак је на
гла сио да је на ше пред у зе ће пр во 
јав но пред у зе ће ко је је са сво јим 
Син ди ка том пот пи са ло но ви Ко
лек тив ни уго вор ко јим се пред ви

ђа ју бо љи усло ви ра да за пу та ре 
и ви ша це на ра да и пре по ру чио 
је оста лим пред у зе ћи ма у пут ној 
при вре ди да учи не исто. 

Пот пи си ва ње Ко лек тив ног 
уго во ра је зна чај но за све рад
ни ке пред у зе ћа јер се њи ме по
ве ћа ва ју пра ва за по сле них, уво
де но ве ме ре за шти те на ра ду и 
бо љи усло ви ра да као и ве ћа за
шти та пра ва рад ни ка, нагласио је 
директор Дробњак и пре по ру чио 
пре ду зе ћи ма у пут ној при вре ди 
ко ја пот пи шу са сво јим рад ни ци
ма но ви ко лек тив ни уго вор да га 
по том и по шту ју. 

Пот пи сан Ко лек тив ни уго вор

На ста вак изград ње Оби ла зни це око Бе о гра да
ЈП „Пу те ви Ср би је” на ста вља 

ра до ве на из град њи Оби ла зни це 
око Бе о гра да, на сек то ри ма А1 од 
Ба тај ни це до До ба но ва ца и Б5 од 
петље „Орловача“ до Авал ског 
пу та.

Ра до ви на Сек то ру А1, од Ба
тај ни це до До ба но ва ца об у хва
та ју из град њу пе тље „Ба тај ни ца“, 
из град њу пу ног про фи ла ауто пу та 
Е75 од Ба тај ни це до До ба но ва ца у 
ду жи ни од око 6,2km, II фа зу из
град ње пе тље „До ба нов ци“ и ре

кон струк ци ју де о ни це ре ги о нал
ног пу та Р – 267, од Ба тај ни це до 
До ба но ва ца у ду жи ни од 9,4km. 

Ра до ви на из град њи пе тље 
„Ба тај ни ца“ по де ље ни су у ра
до ве на објек ти ма – мо стов ским 
кон струк ци ја ма и из град њи тра
се и за њих је пред ви ђе но око 

147.000m3 ре фу ли са ног пе ска, 
55.000m3 шљун ка, 33.000m3 дро
бље ног ка ме на и 35.000t ас фал та. 
Уго вор за про јек то ва ње и из во ђе
ње ра до ва на из град њи пе тље „Ба
тај ни ца“ пот пи сан је 04.11.2010.г. 
са ГП „Пла нум“ а.д. – „Рат ко Ми
тро вић – Ни ско град ња“ д.о.о.

На тра си од Ба тај ни це до 
До ба но ва ца у то ку су ра до ви на 
ски да њу ху му са, об ра ди под тла, 
по ста вља њу ге о тек сти ла и из ра ди 
на си па од пе ска у сло је ви ма. 

Нај ком плек сни ји ра до ви се 
из во де у II фа зи из град ње пе тље 
„До ба нов ци” где се тре нут но бу
ши, ар ми ра и бе то ни ра 15 ши по
ва мо ста. За пе тљу „До ба нов ци“ 
и тра су Ба тај ни ца – До ба нов ци 
је пред ви ђе но око 800.000m3 ре
фу ли са ног пе ска, 150.000m3 дро

бље ног ка ме на и 120.000t ас фал та. 
Уго вор са из во ђа чем, ком па ни
јом „Stra bag“ d.o.o. пот пи сан је 
21.09.2010.г.

На Сек то ру Б5 за по чет је ве
ли ки гра ди тељ ски по ду хват ко ји 
об у хва та из град њу три ве ли ка 
мо ста „13”, „14” и „15” укуп не ду
жи не од 1289m на тра си од петље 
„Орловача“ до Авал ског пу та. У 
то ку су ра до ви на из град њи до
њег стро ја мо ста пре ко Ки јев ског 
по то ка (бр. 13, ду жи на 555m) и 
пре ко Топ чи дер ске до ли не (бр. 15, 
ду жи не 661m).

Уго вор са нај бо љим по ну ђа
чем, „При мор је“ д.о.о. & „Рат ко 
Ми тро вић – Ни ско град ња“ пот
пи сан је 09.12.2010.г.

Ра сте но ви над во жњак „Тран шпед“ 

Ре ха би ли та ци ја ауто пу та Е-75 
на про ла ску кроз Бе о град

У окви ру ре ха би ли та ци је ауто пу та Е75 на про ла ску кроз Бе о град од 
пе тље Аеро дром до Бу бањ по то ка, то ком 2010.г. за вр ше ни су ра до ви на 
ета па ма 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 и 12. У пр ва че ти ри ме се ца 2011.г. за вр ше не су 
ета пе 6, 7 и 8, а тре нут но се из во де ра до ви на ета па ма 9, 13, 14 и 19. 

Из ве де ни ра до ви су у скла ду са нај са вре ме ни јим тех но ло ги ја ма и то
ком њи хо вог из во ђе ња ко ри шће ни су ма те ри ја ли нај бо љег ква ли те та. 
Ла бо ра то ри ја Гра ђе вин ског фа кул те та у Бе о гра ду по твр ди ла је ква ли тет 
из ве де них ра до ва. 

Да на 19.04.2011.г. по диг нут је глав ни но сач но вог над во жња ка код на
се ља „Тран шпед“, из над ауто пу та Е75, де о ни ца Бе о град Ниш. 

Но ви над во жњак има две ко ло во зне тра ке за про ла зак мо тор них во
зи ла и две пе шач ке ста зе за про ла зак пе ша ка у оба сме ра. 

Ра до ви на мо сту „Тран шпед” те ку пред ви ђе ном ди на ми ком.

Екс про при ја ци ја
У 2011.г. у то ку је екс про при ја ци ја на сле де ћим де о ни ца ма ауто

пу та Е75: Вла ди чин Хан – До њи Не ра до вац (26,2km), Ле во со је 
– Срп ска ку ћа  те ри то ри ја Оп шти не Бу ја но вац (10km), Вла ди чин 
Хан – Ца ри чи на До ли на (14,3km), Ца ри чи на До ли на – Гр де ли ца 
(12km) и Гр де ли ца – Гра бов ни ца (7,9km). 

На ауто пу ту Е80, у то ку је екс про при ја ци ја на де о ни ца ма Цр ве на 
ре ка – Чи флик (12,6km), Чи флик – Ста ни че ње  (12km) и Ста ни че
ње – Пи рот ис ток (14km).

На  бу ду ћој тра си ауто пу та Е763, Бе о град – Ју жни ја дран, по сту
пак екс про при ја ци је је у то ку на де о ни ца ма Обре но вац – Уб (24km) 
и Лај ко вац – Љиг (26km).
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Уна пре ђе ње без бед но сти са
о бра ћа ја на др жав ним пу те ви ма 
I и II ре да је је дан од нај ва жни
јих ци ље ва ЈП „Пу те ви Ср би је“, 
за чи је се по бољ ша ње из два ја ју 
зна чај на сред ства и ула жу ве ли
ки на по ри. 

Но ве тех но ло ги је ве штач ког 
осве тље ња пред ста вља ју уште ду 
енер ги је и сма ње ње тро шко ва у 
жи вот ном ве ку јав не ра све те, али 
и тех но ло шки ис ко рак ка ве ћој 
без бед но сти са о бра ћа ја у ноћ ним 
усло ви ма јер уче сни ци ма пру жа
ју ути сак при род но осве тље них 
де о ни ца. 

ЈП „Пу те ви Ср би је“ је пре ко 
Сек то ра за упра вљач ко ин фор

ма ци о не си сте ме у са о бра ћа ју 
спро ве ло пи лот про је кат сни ма ња 
ста ња ра све те са ци љем уво ђе ња 
но вих тех но ло ги ја у осве тље њу 
са о бра ћај них де о ни ца. 

Ме ре ње ја чи не ра све те је из
вр ше но си сте мом ба зи ра ним на 
Trim ble GPS тех но ло ги ји ко ји 
омо гу ћа ва ауто мат ско сни ма ње 
ја чи не све тла у во жњи, а мак
си мал ни ка па ци тет је не ко ли ко 
хи ља да мер них по зи ци ја по са ту. 
Си стем се са сто ји од GPS при
јем ни ка ин те гри са ног са Poc ket 
PC ра чу на ром, лук сме тра и кон
тро ле ра ме ре ња. То ком ме ре ња у 
по кре ту, све тло мер ме ри ја чи ну 
фре квен ци јом од 10Hz и по дат ке 

пре но си на кон тро лер. У за ви
сно сти од по де ша ва ња, по да ци 
се фил три ра ју и ша љу те рен ском 
софт ве ру ко ји их за пи су је за јед
но са GPS по зи ци ја ма. Ре зул та ти 
су до ступ ни од мах по за вр шет ку 
сни ма ња у фор ми GIS ба зе по да
та ка ме ре них по зи ци ја и ра зних 
пре глед них те мат ских ка ра та ја
чи не све тла.

Ме ре ње је до са да из вр ше но 
на пе тљи Ор ло ва ча, код на плат
не ста ни це Бу бањ По ток и на пе
тљи Бу бањ По ток. На три сту ба 
су, уме сто по сто је ћих ра свет них 
те ла, ста вље на LED све тле ћа те ла 
сна ге 56W, а на два сту ба сна ге 

112W. На јед ном сту бу ста вље но 
је ра свет но те ло са ис пра вља чем 
па је LED на па јан са 12V. Ви си на 
сту бо ва ра све те је 10m. Та ко ђе, 
на де лу Кру жног пу та по ста
вље ни су LED ре флек то ри сна
ге 80W.

За кљу чак ме ре ња је да су 
пред но сти LED осве тље ња уште
да, ду го трај ност, бо ја бли ска днев
ном све тлу, ма њи број ин ста ли
ра них те ла и мо гућ ност ра да уз 
об но вљи ве из во ре енер ги је у ком
би на ци ји са ве ли ким UPS уре ђа
ји ма што је по себ но зна чај но код 
обје ка та ко ји зах те ва ју це ло днев
но осве тље ње (нпр. ту не ли).

На ре кон струк ци ји “Га зе ле”, 
нај про мет ни јег мо ста у зе мљи, да
но ноћ но ра ди 500 рад ни ка ка ко 
би му по вра ти ли ста ри сјај. На кон 
за вр шет ка пла ни ра них ра до ва, 
„Га зе ла” ће би ти пр ви мост у Ср
би ји са слив ни ци ма по европ ским 
стан дар ди ма, што зна чи да ће се 
во да ску пља ти у јед ну цев и од

во ди ти, или у ка на ли за ци ју, или 
у си стем пре чи шћа ва ња.

Ве ћи на гра ђа на ни је ни за
ми шља ла ко ли ко је овај мост 
ком плек сан, све док те ле ви зиј ске 
еки пе Сту ди ја Б и РТС као пр ви 
из ве шта чи ко ји су ушли у труп 
мо ста ни су от кри ле де та ље о ње
го вој кон струк ци ји. Јед на од, ако 

не и нај ин те ре сант ни ја ствар су 
ку ти је у тру пу мо ста, на ви си ни 
од 12m. Нај ве ћи број рад ни ка свој 
по сао оба вља упра во у њи ма иако 
је њи хо ва ви си на све га 1,20m. 
Мост „Га зе ла“ се са сто ји од 31 де
ла, а у сва ком од њих на ла зи се 
скри ве на че та не и ма ра.

По ред ра до ва у уну тра шњо сти 
мо ста „Га зе ла”, 28.03.2011.г. за по
че то је и оја ча ва ње кон струк ци је 
мо ста. Ра до ви су по че ли по ди за
њем мо ста на сре ди шњем де лу са 
до ње стра не у ви си ни од 15cm, 
ка ко би се у на ред ном пе ри о ду 
кон струк ци ја оја ча ла до да ва њем 

но вих ко ли чи на че ли ка. Нај ве ћи 
по ду хват је што се овај де ли ка тан 
по сао ре а ли зо вао то ком од ви ја ња 
са о бра ћа ја на мо сту. 

Ве ли ком бро ју гра ђе ви на ра 
мост „Га зе ла” је пр во ис ку ство у 
ра ду у тру пу мо ста с об зи ром на 
то да до са да ни су има ли при ли ке 
да се у прак си су срет ну са на чи
ном ра да свој стве ним та ко ве ли
ком ин фра струк тур ном објек ту 
као што је „Га зе ла”. Ипак, не ма 
сум ње да ће упр кос број ним иза
зо ви ма не и ма ри ус пе ти да за по
че те по сло ве за вр ше ква ли тет но 
и на вре ме.

Пи лот про је кат сни ма ња ста ња ра све те

Не и ма ри скри ве ни 
у тру пу мо ста „Газела”



За по сле ни у ЈП „Пу те ви Ср би је“ и пре ко 500 рад
ни ка из ви ше од 20 пред у зе ћа за пу те ве ан га жо ва них 
на ре дов ном одр жа ва њу др жав них пу те ва I и II ре да 
уче ство ва ло је у чи шће њу пут ног по ја са на 85 де о ни ца 
пут не мре же Ре пу бли ке Ср би је у окви ру ак ци је „Очи
сти мо Ср би ју за јед но“.

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

ISO 9001:2008 у ЈП „Пу те ви Ср би је“

Пу та ри ја да 2011

Уво ђе њем си сте ма ква ли те та у ЈП „Пу те ви Ср би је“ знат но ће се 
по ве ћа ти ефи ка сност у ра ду и уна пре ди ти уну тра шња ор га ни за ци ја. 
Ми си ја и ци ље ви пред у зе ћа оства ри ће се на ефи ка сни ји на чин, а рад ни 
про це си ће се од ви ја ти по нај ви шим ме ђу на род ним стан дар ди ма, што 
ће обез бе ди ти ве ћу ефи ка сност у пла ни ра њу, пра ће њу и ре а ли за ци ји 
про је ка та из над ле жно сти пред у зе ћа.

Од укуп но 27 пла ни ра них про це ду ра, до са да је до не то и одо бре но 
23. Сле ди дво ме сеч ни пе ри од при пре ме пред у зе ћа за сер ти фи ка ци ју, 
а са ма сер ти фи ка ци ја си сте ма ква ли те та по ISO  9001:2008 оче ку је се 
у ок то бру ме се цу 2011.г.

Уве де ни си стем ква ли те та пру жи ће ве ли ку по моћ ме наџ мен ту у 
упра вља њу и кон тро ли нај ва жни јих сег ме на та по сло ва ња, а у скла ду 
са де фи ни са ним про це ду ра ма ра да би ће ја сно про пи сан и олак шан 
сва ко днев ни по сао свих за по сле них у пред у зе ћу.

Син ди кал на ор га ни за ци ја Са мо стал ног син ди ка та ЈП „Пу те ви 
Ср би је“ Бе о град je за јед но са ру ко вод ством пред у зе ћа, и ове го ди не 
ор га ни зовала од ла зак за по сле них на 17. по ре ду рад нич ке спорт ске 
игре „Пу та ри ја да 2011“ ко је су се одр жале од 23. до 26. ју на 2011.г. на 
Зла ти бо ру.  

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР) 
је од 22. до 26.11.2010. г. ор га ни зо ва ла се ми
нар „Ја ча ње за шти те рад ни ка у не си гур ном 
рад ном од но су”, одр жан у Ме ђу на род ном 
тре нингцен тру (MТЦ) у То ри ну. Се ми нар 
је оку пио пред став ни ке ми ни стар ста ва ра да, 
по сло да ва ца и за по сле них из  укуп но ше
сна ест зе ма ља. 

Ме ђу уче сни ци ма из ЕУ, Бра зи ла, Ко ре је, 
Ја па на и зе ма ља Бал кан ског ре ги о на, Ср
би ја је има ла два сво ја пред став ни ка.  Као 
сти пен ди ста МОР а и MТЦа, у свој ству 
пред став ни ка за по сле них  и Син ди ка та, уче
сник се ми на ра је би ла Не ве на Ма ти ја ше вић, 
по слов ни се кре тар ге не рал ног ди рек то ра 
ЈП „Пу те ви Ср би је“. У овом бро ју бил те на 
пре но си мо ње не ути ске:

„Курс ко ји је био од лич но ор га ни зо ван, 
а обу ка  ве о ма ква ли тет на. Пре да ва чи су 
би ли про фе со ри Уни вер зи те та у Бо ло њи, 
Уни вер зи те та Ле стер и Лон дон ског Ко ле џа. 
У фо ку су се ми на ра је би ла ана ли за про бле
ма и иза зо ва ко ји на ста ју услед по ве ћа ња 
флек си бил но сти де фи ни са ња рад них од но
са и по бољ ша ње усло ва ра да за спо сле них у 
не си гур ном рад ном од но су, у сми слу прав
не и со ци јал не за шти те. Како је истакнуто, 
не си гур ност, ко ја је би ла те ма кур са, на ста је  
у фор му ли са њу уго во ра ко јим се де фи ни ше 
рад ни од нос.“

 Европ ско рад но пра во раз ли ку је уго во
ре ко ји де фи ни шу рад ни од нос на од ре ђе
но вре ме и са скра ће ним рад ним вре ме ном, 
уго во ре за рад ни од нос пре ко аген ци ја, уго

во ре за оба вља ње по сло ва ван про сто ри ја 
по сло дав ца, и за кућ не по сло ве. Не ки од 
ових об ли ка за по сле ња су де фи ни са ни и у 
на шем за ко но дав ству, али у прак си го то во 
да не по сто је. Не ве на Ма ти ја ше вић ка же да 
ове вр сте рад ног од но са у мно гим европ
ским зе мља ма од го ва ра ју рад ни ци ма, јер је 
то је дан од на чи на да уђу на тр жи ште ра да, 
али да вр ло че сто ова кве рад ни ке по сло
дав ци до во де у си ту а ци ју ни ка кве или са
мо де ли мич не за шти те би ло у прав ном или 
со ци јал ном сми слу, што до во ди до озбиљ не 
де ста би ли за ци је тр жи шта ра да:

„Од де ве де се тих го ди на па до да нас МОР 
је усво јио ве ћи број Кон вен ци ја и Пред ло га 
ко ји се кон крет но од но се на за шти ту рад ни
ка ко ји сту па ју у не си гур не рад не од но се, са 
ци љем да се по стиг не аде кват на за шти та и 
си гур ност за по сле них. С об зи ром да Ср би ја 
тек тре ба да ускла ди на ци о нал но пра во са 
ин тер на ци о нал ним прав ним стан дар ди ма 
и да ра ти фи ка ци ја до ку ме на та МОРа тек 
пред сто ји, зна ња са кур са и ис ку ства пред
став ни ка оста лих зе ма ља уче сни ца од ве ли ке 
су ко ри сти за бу ду ће ак тив но сти у на шој зе
мљи. Ово се пре све га од но си на при пре ма ње 
аде кват не за шти те рад ни ка у свим гра на ма 
при вре де, од мо мен та ка да сво је на ци о нал но 
рад но пра во при ла го ди мо европ ским стан
дар ди ма.“  

 За хва љу ју ћи до брим ре зул та ти ма и ини
ци ја ти ви ко ју је по ка за ла то ком кур са, наш 
пред став ник ће би ти укљу чен у да ље обу ке 
као и у бу ду ће про јек те МОРа и MТЦа.

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да

Син ди кат и
ме ђу на род на са рад ња

Син ди кал на ор га ни за ци ја ЈП „Пу те ви 
Ср би је“ је ве о ма ак тив на и ан га жо ва на, а 
ње ни пред став ни ци ре дов но при су ству ју 
ко ри сним и ва жним ме ђу на род ним се
ми на ри ма. Из два ја ју се се ми нар за мла
де – „Уло га и зна чај син ди ка та – упо знај 
син ди кат“ и се ми нар Европ ског жен ског 
ко ми те та „BWI“.  По себ на па жња се по
кла ња и спе ци ја ли зо ва ној обу ци као што 
је би ла Ра ди о ни ца за обу ку син ди кал них 
ли де ра  „Ко лек тив но пре го ва ра ње – ко
лек тив ни уго во ри, пра ће ње и при ме на“ и 
„Ја ча ње за шти те  за по сле них у не си гур
ним усло ви ма“ – МОРа у То ри ну. Син
ди кал на ор га ни за ци ја је у прет ход ној го
ди ни уче ство ва ла  и на Кон фе рен ци ји 
за мла де BWI за Ју го и сточ ну Евро пу и 
при су ство ва ла Под ре ги о нал ном са стан ку 
за умре жа ва ње под на зи вом „Син ди ка ти 
За пад ног Бал ка на удру же ни у за шти ти 
пра ва рад ни ка ми гра на та у сек то ри ма 
гра ђе ви нар ства и град ње”.

Дру штве на од го вор ност

Пре ко 220 рад ни ка ЈП „Пу те ви Ср би је“ ода зва ло се ак ци ји 
до бро вољ ног да ва ња кр ви „Улеп шај те дан се би и дру ги ма“.


