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ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ЗА 2014. ГОДИНУ
У Програму пословања ЈП "Путеви Србије" за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП
„Путеви Србије" 22. априла 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 26. маја 2014. године
(„Службени гласник РС" бр. 56/14), као и у Програму о изменама и допунама Програма
пословања за 2014. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 23. јула 2014.
године, а Влада Србије дала сагласност 24. јула 2014. године („Службени гласник РС“ бр. 78/14),
као и у Програму о изменама и допунама Програма пословања за 2014. годину, који је донео
Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 15. августа 2014. године, а Влада Србије дала сагласност 30.
августа 2014. године („Службени гласник РС“ бр. 94/14), врше се следеће измене и допуне:
На стр. 43 -44, у поглављу 4. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину, табела
ПРИХОДА мења се и гласи:
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На стр. 45 -46, у поглављу 4. Планирани финансијски показатељи за 2014. годину табела РАСХОДА мења се и гласи:
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Стр. 47, мења се и гласи:
ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

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 2014. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића
евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.
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Kод ОБРАЗЛОЖЕЊА УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ ПРИХОДА, измене су следеће:
На стр. 48, мења се износ у оквиру позиције I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ:

I

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
9.900,0 милиона динара

На стр. 50, мења се износ у тачки 2.Приходи из буџета Републике Србије (Министарство
финансија) као и пратећи текст, и гласи
2. Приходи из буџета Републике Србије
(Министарство финансијa)

2.200,0 милиона динара

Средства Министарства финансија планирана су за позицију Решавање имовинско-правних
односа. Закључком Владе Републике Србије, број 401-1783/2014-1 од 28.2.2014 године, Јавном
предузећу „Путеви Србије“ су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане
непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 1.500.000.000,00 динара.
Закључком Владе Републике Србије број 401-14739/2014-2 од 07.12.2014. године Јавном
предузећу Путеви Србије су одобрена додатна средства за исплату накнаде за експроприсане
непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у износу од 700.000.000,00 динара.

На стр. 50, мења се износ у оквиру позиције II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ и гласи:

II

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

17.359,1 милиона динара

На стр. 50-51, мења се износ у оквиру тачке 3. ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ
АУТОПУТА (ПУТАРИНА) као и пратећи текст, и гласи:

3.

Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)
16.099,1 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 78/14),
поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и
члан 17, тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта.
Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима и полуаутопутевима укупне
дужине око 550 км. У затвореном систему наплате су деонице Београд - Ниш и Београд - Шид, а у
отвореном, Ниш - Лесковац, Београд - Нови Сад и Нови Сад - Суботица.
Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко четири одсека, чији су центри у
Београду, Нишу, Новом Саду и Шимановцима.

Приход од путарине за 2014. годину планира се у износу од 16.099,1 милиона динара.
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Планиран приход по деоницама и месецима за 2014. годину је следећи:
(у милионима динара)

БеоградНиш

БеоградШид

БеоградНови Сад

Нови
СадСуботица

Јануар

544.7

167.2

138.5

107.6

57.9

1,015.9

Фебруар

517.3

152.0

134.8

102.4

53.3

959.8

Март

625.0

186.6

162.1

124.2

65.5

1,163.4

Април

658.4

196.0

173.7

133.1

70.4

1,231.6

Мај

694.6

204.7

180.9

138.5

76.2

1,294.9

Јун

736.5

205.0

188.8

144.5

89.5

1,364.3

Јул

929.1

255.0

227.9

181.0

118.3

1,711.3

1,025.3

292.1

233.9

192.9

134.4

1,878.6

Септембар

787.0

238.4

200.0

148.0

90.4

1,463.8

Октобар

813.7

222.2

195.2

143.5

78.1

1,452.7

Новембар

747.1

195.7

173.0

124.2

68.8

1,308.8

Децембар

712.8

185.9

167.4

121.5

66.4

1,254.0

8,791.5

2,500.8

2,176.2

1,661.4

969.2

16,099.1

2014. год.

Август

укупно

НишЛесковац

УКУПНО
МЕСЕЧНО

Параметри за прорачун су следећи:

⇒ Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и
путног објекта ("Сл.гласник РС" бр.56/06, 42/07, 126/07, 20/08 и 12/09)
⇒ реализација у 2013. години
План путарине по кварталима у 2014. години је следећи:
•

Први квартал у износу од 3.139,1 милиона динара

•

Други квартал у износу од 3.890,8 милиона динара

•

Трећи квартал у износу од 5.053,7 милиона динара

•

Четврти квартал у ианосу од 4.015.5 милиона динара,

што укупно износи 16.099,1 милиона динара.

Корисницима су омогућени следећи начини плаћања путарине:
-

у готовом новцу
платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD и
AMERICAN EXPRESS)
електронским путем – плаћањем без заустављања на појединим деоницама аутопута.
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На стр. 52-53, мења се износ у позицији III ЗАЈМОВИ као и пратећи текст, и гласи:

IV

ЗАЈМОВИ

ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ( Е И Б )

2.891,7 милиона динара
1.859,4 милиона динара

У оквиру овог износа је 1.032,9 милиона динара које представља стање на рачуну, а односи се
на повучена средства ЕИБ у 2013. години.

8. Зајам за Обилазницу око Београда, Сектор А

826,5 милиона динара

Уговор о зајму у износу од 60 милиона ЕУР потписан је 19.10.2007. године, за изградњу
Обилазнице око Београда, Сектор А Батајница - Добановци. План повлачења у 2014. години је 7,0
милиона ЕУР или 826,5 милиона динара.

ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ ( Е Б Р Д ) 201,9 милиона динара
Позиције 9. и 10. Зајам ЕБРД 3 бр.36651 од 80 милиона ЕУР
Уговор о зајму потписан је 15.11.2007. године, у износу од 80 милиона ЕУР.

9. Зајам за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75,Пролаз кроз Београд и
рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац – Раља
10. Зајам за пројектовање и изградњу аутопута Е-75
од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље „Добановци“
План повлачења у 2014. години за ове две позције је 1,8 милиона ЕУР или 201,9 милиона динара.

РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ И ЕБРД)

830,4 милиона динара

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.
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.

Уговор је закључен дана 27.11.2013. године. Укупно процењена вредност Пројекта
рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја у овој фази процењује се на око
390 милиона ЕУР. Први део Пројекта биће суфинансиран из средстава Владе Републике
Србије (116,2 милиона ЕУР), Европске инвестиционе банке (100 милиона ЕУР) и Светске
банке (73,8 милиона ЕУР), док ће се други део финансирати из средстава Европске банке за
обнову и развој (100 милиона ЕУР).
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11. ИБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности
саобраћаја
12. ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности
саобраћаја
План повлачења по овим позицијама износи укупно 19 милиона ЕУР из ЕИБ-а и Светске банке,
али ће до краја 2014. године из наведених расположивих средстава кредита бити искоришћено 7,0
милиона ЕУР или 830,4 милиона динара, због чега се на приходној страни исказује износ од
830,4 милиона динара.

РРСП Зајам (Пројекат рехабилитације путева и унапређење безбедности саобраћаја) у
укупном износу од 830,4 милиона динара, намењена су за хитне радове на санацији
последица поплава, са финансирањем 100% из уговорених зајмова, из зајмова Светске банке
и ЕИБ-а, без учешћа Републике Србије
На стр. 53, иза наслова РРСП ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД) додаје се позиција IV ДОНАЦИЈЕ као
и пратећи текст и гласи:

IV

ДОНАЦИЈЕ

133,8 милиона динара

Као помоћ у отклањању последица штете од поплава из маја 2014. године, предвиђена су средства
донације ради реализације пројекта обнове и реконструкције државног пута IIА реда број 139 –
Деоница: Корените-Крупањ (од km 0+000 до km 11+500) на основу Уговора о донацији број:
UNOPS-SFRS-2014-Grant-001, закљученог између Канцеларије Уједињених нација за пројектне
услуге ( у даљем тексту УНОПС) и Јавног предузећа „Путеви Србије“.
У 2014. години планира се повлачење у износу од 1,1 милиона ЕУР или 133,8 милиона динара из
средстава донације за ове намене.
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На стр. 56, табела ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА И ЗАДУЖЕЊА ПО КРЕДИТИМА У 2014.
ГОДИНИ мења се гласи:
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Код ОБРАЗЛОЖЕЊА РАСХОДА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2014. години, измене и
допуне су следеће:
На стр. 58-59, мења се износ у позицији 1.ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА
пратећи текст и табеле, и гласи:

1. ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (Репрограм)

као и

1.631,4 милиона динара

Укупан износ репрограмираних обавеза је 6.234,3 милиона динара (стање на дан 31.12.2009), које
се плаћају у у 10 полугодишњих рата почев од 1. јануара 2010. године, без камате, уз индексирање
сваке растом цена на мало.
Обaвезе које доспевају у 2014. години износе 1.224,6 милиона динара, што увећано за раст цена на
мало у 2014. години у износу од 406,8 милиона динара, даје укупан износ од 1.631,4 милиона
динара.
Детаљније у наредним табелама
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На стр. 61-68, мења се износ у позицији 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ као и пратећи текст и
табеле, и гласи:

2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

372,2 милиона динара

Распоред улагања у 2014. години по кварталима:

Детаљан распоред улагања у 2014. години даје се у наредним табелама.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗНОС

ПОЗИЦИЈА

0,00
90.718.200,00
90.727.400,00
12.027.984,00
0,00
129.038.960,00
49.692.600,00

Аутопутеви
Државни путеви I и II реда
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ
КЛИЗИШТА
СТУДИЈЕ
БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
ЖИВОТНА СРЕДИНА
ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ
РАЧУНИ
УКУПНО :

372.205.144,00
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На стр. 69-78, мења се износ у позицији 3. OДРЖАВАЊЕ као и пратећи текст и табеле, и
гласи:

3. ОДРЖАВАЊЕ

17.773,8 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.
Распоред улагања у 2014. години:
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3.1. Одржавање државних путева I и II реда

15.565,4 милиона динара

Према члану 57. Закона о јавним путевима, одржавање обухвата: редовно, периодично и
ургентно одржавање.
3.1.1.

Редовно одржавање

13.033,6 милиона динара

Према члану 58. Закона о јавним путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:
3.1.2.

преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута
уређење банкина
уређење и очување косина насипа, усека и засека
чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута
поправка путних објеката
постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
прање и одржавање саобраћајне сигнализације
постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме
за заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење
кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу
чишћење снега и леда са пута.
1.944,1 милиона динара

Периодично одржавање

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

ојачање коловозне конструкције

-

рехабилитацију појединих путних праваца

-

појачано одржавање мреже државних путева I и II реда.

3.1.3. Ургентно одржавање

379,7 милиона динара

Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају
радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања
проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.
3.1.4.

Надзор и лабораторијска
контрола квалитета

208,0 милиона динара

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

358,6 милиона динара

Упоредни приказ Реализације за 2013. годину и плана за 2014. годину:

3.3. Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава
1.098,1 милиона динара
Ургентна санација локалне путне мреже као последица поплава у износу од 1.098,1
милиона динара односи се на локалене путеве у износу од 801,9 милиона динара и на
објекте на локалним путевима у износу од 296,2 милиона динара.
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На стр. 79, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ и гласи:

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Распоред улагања у 2014. години:
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На стр. 80-107, мењају се износи и табеле
РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА и гласи:

у

оквиру

позицје

ИЗГРАДЊА,
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На стр. 107-128, мењају се износи и табеле у оквиру позиције ИЗГРАДЊА,
РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА и гласе:
План за 2014. годину по кварталима
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На стр. 129-135, мења се износ у оквиру позиције 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКОПРАВНИХ ОДНОСА као и пратећи текст и табеле и гласи:
5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
2.220,0 милиона динара
У току 2014. године планиран је завршетак експропријације на свим преосталим деоницама
Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е – 763 ( од Обреновца до Љига ).
Закључком Владе Републике Србије, број 401-1783/2014-1 од 28.2.2014 године, Јавном предузећу
Путеви Србије су одобрена средства за исплату накнаде за експроприсане непокретности на
Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у укупном износу од 1.500.000.000,00 динара.
Закључком Владе Републике Србије број 401-14739/2014-2 од 07.12.2014. године Јавном
предузећу Путеви Србије су одобрена додатна средства за исплату накнаде за експроприсане
непокретности на Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у износу од 700.000.000,00 динара.
Укупан износ одобрених средстава Јавном предузећу Путеви Србије за експропријацију на
Коридору 10 и Аутопуту Е-763, у 2014. години износи 2.200.000.000,00 динара.
Распоред улагања 2.200.000.000,00 динара у 2014. години је следећи:

Ред.
бр.

Опис

Износ

1.

Е – 75, Грабовница - Грделица

2.

Е – 75, Грделица – Царичина Долина

254.000.000,00

3.

Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан

141.000.000,00

4.

Е – 75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан

126.000.000,00

5.

Е – 75, Левосоје – Доњи Нерадовац

6.

114.000.000,00

7.

Е – 75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор
5)
Е – 80, Просек – Црвена Река

8.

Е – 80, Црвена Река - Чифлик

121.000.000,00

9.

Е – 80, Чифлик – Станичење – Пирот исток

436.000.000,00

10.

Е – 75, Y крак и обилазница око Новог Сада

288.000.000,00

11.

Е – 763, Лајковац - Љиг

48.000.000,00

12.

Е – 763, Oбреновац - Уб

440.000.000,00

60.000.000,00

69.000.000,00

Укупно:

103.000.000,00

2.200.000.000,00

Поред наведеног износа од 2.200.000.000,00 динара за исплату накнада за
експроприсане непокретности, планиран је и износ од 20.000.000,00 динара за
трошкове који претходе експропријацији ( Републички геодетски завод, јавне набавке
израде геодетских елабората за експропријацију), као и за трошкове вештачења на
експроприсаним непокретностима.
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Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама обезбеђена су на следећи
начин:
Средства других наручилаца (Министарство финансија Републике Србије) –2.200.000.000,00
динара.
ЈП Путеви Србије – 20.000.000,00 динара

Преглед површина предвиђених за експропријацију:

Ред.
бр.

Опис

Површина у
ha

Напомена
Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се у
распону од 400 – 700 динара/м2
Према
процени
пореске
управе
тржишна
цена
пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се у
распону од 400 – 700 динара/м2
Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се у
распону од 300 – 700 динара/м2
Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се у
распону од 300 – 700 динара/м2
Према
процени
пореске
управе
тржишна
цена
пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се у
распону од 400 – 700 динара/м2

1.

Левосоје – Доњи Нерадовац

70

2.

Доњи Нерадовац – Владичин хан

200

3.

Грабовница - Грделица

50

4.

Грделица –Царичина Долина

110

5.

Царичина Долина – Владичин Хан

90

6.

Обреновац - Уб

210

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

7.

Лајковац - Љиг

170

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

8.

Црвена Река - Чифлик

100

9.

Чифлик – Станичење

40

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

Опис

Површина у
ha

10.

Станичење – Пирот исток

70

11.

Батајница - Добановци

20

12.

Просек – Црвена Река

40

13.

Y крак и обилазница око Новог
Сада

100

Граница Македоније - Левосоје

5

16.

Напомена
Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се од
220-585 динара
Према процени пореске управе
тржишна цена земљишта на овој
деоници креће се у распону од 1500 –
2000 динара/м2 за пољопривредмо
земљиште и 2500 -3000 динара /м2 за
грађевинско земљиште
Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници креће се у
распону од 500- 910 дин/м2
Према процени пореске управе
тржишна цена земљишта на деоници Y
крак креће се у распону од 63 – 65 дин,
а на деоници обилазница Новог Сада од
1400 до 3100 динара/м2
Према процени пореске управе
тржишна цена пољопривредног
земљишта на овој деоници 1100 дин/м2

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

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

Ред.
бр.
1.

Опис
Y крак

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

Опис

Пројекат / Урбанистички план /
Јавни интерес

2.

Зона Новог Сада

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

3.

Батајница - Добановци

4.

Обилазница Београда

5.

Грабовница - Грделица

План детаљне регулације деонице Аутопута Е-75 Батајница Добановци и деонице Аутопута Е-70 са локацијом наплатне
рампе и петље за аеродром „Никола Тесла“ у Земуну и
Сурчину
Решење Владе Србије 05 бр.465-5057/2009 од
17.08.2009.године („Сл.гласник Р.С.“ број 69/09)којим је
утврђен општи интерес за експропријацију/административни
пренос непокретности за потребе изградње деонице аутопута
Е – 75, Батајница – Добановци и деонице аутопута Е 70 са
локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола
Тесла“ у Земуну и Сурчину
Детаљни урбанистички план и Регулациони план деонице
аутопута Е-75 и Е-70 Добановци-Бубањ поток
Општи интерес за изградњу обилазнице око Београда
утврђен је на основу Одлуке о детаљном урбанистичком
плану деонице аутопута „Братство – јединство“ од
Добановаца до Бубањ Потока („Службени лист града
Београда“, бр. 32/87) и регулационим планом деонице
аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток, којим је
измењен и допуњен ДУП („Службени лист града Београда
бр. 13/99)
Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница 2:
Грабовница – Грделица, од км 868+166,10 до км 873+700.00
– књига 2.16. Пројекат експропријације
Решење Владе Србије 05 број 465-9357/2010 од
16.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 98/2010) којим је
утврђен јавни интерес за експропријацију/административни
пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Грабовница - Грделица

6.

Горње поље - Царичина долина

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

68

Ред.
бр.

Опис

Пројекат / Урбанистички план /
Јавни интерес

7.

Царичина долина - Владичин Хан

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

8.

Владичин Хан - Доњи Нерадовац

9.

Доњи Нерадовац – Левосоје

10.

Левосоје - граница Македоније

11.

Просек – Црвена Река

Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница
БЈРМ, деоница: Владичин Хан – Доњи Нерадовац од км
900+100,90 до км 926+357,02 - Књига 14 Пројекат
експропријације
Решење Владе Србије 05 бр.465-9774/2010 од
29.12.2010..године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је утврђен
јавни интерес за експропријацију/административни пренос
непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница
Владичин Хан – Доњи Нерадовац
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница
Македоније, деоница: Доњи Нерадовац – Српска кућа од км
926+400.00 до км 934+354.72 - Књига 10 Пројекат
експропријације
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница
Македоније, деоница: Српска кућа – Левосоје од км
934+354.72 до км 942+413.31 –II – Књига 10 Пројекат
експропријације
Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од
11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је
утврђен општи интерес за експропријацију/административни
пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Грделица - Левосоје
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – Скопље,
деоница: Букуревац - граница Македоније од км 965+996.51
до км 976+250.30 -Елаборат експропријације
Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – Скопље,
деоница: Левосоје – Букуревац од км 955+700.59 до км
965+996.51 - Пројекат експропријације
Решење Владе Србије 05 бр.465-7839/2007 од
22.11.2007.године („Сл.гласник Р.С.“ број 107/07) којим је
утврђен општи интерес за експропријацију/административни
пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Букаревац-граница Р.Македоније
Решење Владе Србије 05 бр.465-3350/2008 од
21.08.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 78/08) којим је
утврђен општи интерес за експропријацију/административни
пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75,
деоница Левосоје-Букаревац
Главни пројекат експропријације аутопута Е-80, Ниш
(Просек) - Димитровград (граница Бугарске), деоница
Просек - Црвена река, од км 18+125,17 до км 40+650,00
Решење Владе Србије 05 бр.465-3654/2008 од
11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је
утврђен општи интерес за експропријацију/административни
пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 80,
деоница Ниш(Просек)-граница са Р.Бугарском
(Димитровград
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Ред.
бр.

Опис

12.

Црвена Река - Пирот

13.

Обреновац – Уб

14.

Лајковац – Љиг

Пројекат / Урбанистички план /
Јавни интерес
Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница Цревна
река – Чифлик, од км 40+659 до км 50+945,64
Главни пројекат аутопута на коридору Х, деоница Чифлик Станичење од км 52+727,65 до км 64+800,00 – кљига 16
Пројекат експропријације
Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) –
Димитровград (граница Бугарске), деоница 5: Станичење –
Пирот (исток) од км 64+800,00 до км 81+450,00
Решење Владе Србије 05 бр.465-1547/2010 од
4.3.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 12/2010)којим је
утврђен општи интерес за експропријацију/административни
пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 80,
деоница од Црвене реке со петље Пирот-исток
Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран,
сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 3: Обреновац
– Уб од км 14+416,19 до км 40+645,28
Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр.
465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у Службеном
гласнику РС број 4/2007
Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран,
сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 5: Лајковац –
Љиг од км 53+139,91 до км 77+118,23
Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр.
465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у Службеном
гласнику РС број 4/2007

Површине за експропријацију, као и дужине деоница, преузети су из претходно наведених
Пројеката и односе се на земљиште за које треба решити имовинско-правне односе и не односе се
на земљиште које је под саобраћајним површинама које су раније биле предмет експропријације.
До наведених износа за сваку појединачну локацију где је експропријација у току дошло се на
основу егзактних података о цени 1 m² земљишта, при чему се ради о проценама надлежних
Управа прихода.
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На стр. 137, мења се табела ПЛАН 2014. година и гласи:
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На стр. 138, мења се износ у оквиру позиције 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ и гласи:

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ
173,5 милиона динара

Распоред улагања у 2014. години:

У складу са Законом о јавним путевима, Јавно предузеће "Путеви Србије" обавља делатност
вођења евиденција о: државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким
подацима везаним за путеве. Предузеће обавља делатност
управљањa саобраћајем и
организовање и обављање бројања возила на државном путу. Наведене послове обавља Сектор за
управљачко информационе системе у саобраћају.
Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају:
-

води све базе података од значаја за мрежу државних путева
врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних путева
опремљених ИТС уређајима
- врши контролу и управљање саобраћајем и опремом у тунелима са ИТС системима
- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних
путева опремљених метео станицама (ПМИС)
- води све послове око бројања возила на државним путевима и прикупљања података
везаних за саобраћај
Поред Законом предвиђене надлежности, Сектор за управљачко информационе системе у
саобраћају води и све ИТ послове у предузећу, као и послове (АОП-а) аутоматске обраде
података, везане за наплату путарине, а за потребе надлежних сектора и надлежних субјеката.
Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:
 Благовремено ажурирање свих база података- чиме се обезбеђује да предузеће
ефикасно, ефективно и рационално обавља делатност управљања државним путевима.
 Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТС-а- чиме се омогућава
адекватно и безбедно управљање саобраћајем и опремом.
 Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих
система (ПМИС)- чиме се омогућава ефикасно и рационално организовање рада зимске
службе.
 Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са
наплате путарине-чиме се омогућава ефикасана обрада података везаних за наплату
путарине и достава података надлежним секторима и службама
 Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ- чиме се омогућава
неопходна логистика свим пословним процесима у предузећу
Планираним средствима за 2014. годину Сектор за управљачко информационе системе неће бити
у могућности да реализује све потребне активности везане за остваривање циљева предузећа у
области управљачко информационих система у саобраћају.
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У складу са опредељеним средствима за пословну 2014. години Сектор за управљачкоинформационе системе у саобраћају спровешће све потребне активности у остваривању
следећих циљева: Одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих
система у саобраћају; Припрема инфраструктуре за интеграцију и надоградњу постојећих
елемената информационих система у јединствен функционални систем; Прилагођавање
организационе структуре, обука и едукација инжењерског и техничарског састава Сектора, за
опслуживање нових елемената информационих система у саобраћају;
Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према опредељеним
средствима у Програму за 2014. годину:

(у милионима динара)
Ред.бр.

Опис

6.

ПЛАН 2014.

173,5

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У
САОБРАЋАЈУ

А)
Неплаћене обавезе из 2013. године

2,7

Б)
Улагања у 2014. години

170,8

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

155,3

Пренете обавезе по уговорима из 2013. године

15,5

Упоредни преглед реализације 2013. година и улагања 2014. година:
(у милионима динара)
Ред.бр.

Опис

2013.
Реализ.

2014.
ПЛАН

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

94,6

173,5

А)

Неплаћене обавезе из претходне године

8,6

2,7

Б)

Улагања у текућој години

86,0

170,8

6.1.

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

81,4

155,3

1.

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ

0,7

24,0

2.

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА

45,8

75,8

3.

ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
БАЗЕ ПОДАТАКАФУНКЦИОНАЛНОСТ,
АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И
ОПРЕМЕ-СУИСС

18,5

33,5

14,6

14,0

1,7

5,9

4.

5.
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6.

6.2.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ УИС У НАПЛАТИ
ПУТАРИНЕ – АОП
Пренете обавезе по уговорима
из претходне године

0,0

2,1

0,2

15,5

4,5

Пренете обавезе по уговорима из
претходнегодине са позиције ПП 8

Детаљан распоред улагања у 2014. години је следећи:
(у милионима динара)
Ред.бр.
6.

Опис
УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У
САОБРАЋАЈУ

А)

Неплаћене обавезе из претходне 2013. године

2014.
ПЛАН
173,5

2,7

Улагања у текућој 2014. години

170,8

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

155,3

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈЕМ -СМУСКомуникациона инфраструктура
1. Обезбеђење интернет конекција и ВПН-ова
за потребе информационо комуникационих система (ИКС)
2. Проширење елемената ИКС - спољна опрема и радови на
комуникационом повезивању – надзорни центар
3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре (КИ)
за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем
4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре (ЕИ) за
потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем
5. Трошкови преузимања, осигурања опреме, испитивања и
подешавања ИКС система, ПП заштита и обезбеђење тунела
6. Проширење и интеграција рачунарске мреже ИТС система у
центру за мониторинг и управљање саобраћајем-Фаза1
7. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система
- Фаза1
Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем
1. Набавка опреме за оперативни центар и надзорни центар
2. Спољна ИТС опрема (Реализација пројеката ИТС портала,
опрема за мониторинг- Фаза1, опрема за управљање
саобраћајем –Фаза 1)
3. Проширење видео-опреме у тунелима који су у систему
управљања-ф1
4. Трошкови потрошног материјала и делова опреме СМУС
5. Консултантске услуге за ИТС системе
6. Трошкови специјализоване обуке УИСС
Управљачко функционалне апликације система за
мониторинг и управљање саобраћајем
1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких
апликација примењених у систему за мониторинг и
управљање саобраћајем

24,0

Б)
6.1.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

11,9
2,9
1,0
3,0
1,0
3,0

0,5
0,5
8,2
2,5
1,8
0,5
1,0
1,0
1,4
2,5
1,5
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1.4
2.
2.1.

2.2.
3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација
ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС
система
Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)
1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а
2. Модернизација и проширење ПМИС-а-Фаза 1
СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА
Oдржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС
опреме
1. Одржавање, проширење и интеграција система за
опсервацију саобраћ.
2. Одржавање ИТС опреме
3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни
центри)
4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима
5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система
Набавка-обезбеђење подата. са ИТС опреме за опсервацију
саобраћаја
ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА КВАЛИТЕТА
Развој, унапређење и заштита ИТ система квалитета
1. Развој и унапређење ИТ система квалитета (увођење и
примена софтверских пакета за пословне процесе-ЕРП,
управљање ДСК и сертификација QMS-а)
2. Заштита и безбедност IT података и контрола приступа
Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и
комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала
за потребе ЈП „Путеви Србије“
1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и
друге хардверске опреме
2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме
3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења
лиценци ( Прог. за финансијско пословање, Мајкрософт
лиценце, Симантек антивирус програм)
4. Набавка тонера, кетриџа и мастила и осталог потрошног
материјала за функционисање комплетног пословног система
ЈП“Путеви Србије“
БАЗЕ ПОДАТАКА-функционално стање, ажурирање и
интеграција
Базе података о путевима (БПП)
1. Методологија за формирање и праћење основне
БПП/методологија управљања КК/врификација-тест деонице
2. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/
врификација-тест деоница
3. Основна мрежа БПП на државним путевима-Фаза 1
База података о саобраћају (БПС)
1. Аутоматска обраде података са бројача
саобраћаја (софтверска, публикације, контрола)
2. Мобилно и повремено и ручно бројање саобраћаја
3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација
методологије- прикупљање и ажурирање под.,
прог.проширење, одржавање, стр.услуге)
База података о мостовима, тунелима и нестабилним

1,0

1,4
0,4
1,0
75,8
71,0
45,4
9,6
3,0
12,1
0,9
4,8
33,5
2,8
2,5

0,3
30,7

5,7
3,5
7,2

14,3

14,0
0,75
0,3
0,3
0,15
9,8
4,0
5,5
0,3

0,95
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4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.2.

теренима (БПМ,БПТ, ПНТ)
1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система,
стручно кон.услуге, SWOT анализа постојећих инф.сист. развој
–интеграција)
2. База података о мостовима (методолошко-програмско
унапређење, нови модули- сегменти, тест прегледи, израда
правилника, експертске услуге)
3. База података о нестабилним теренима (преглед, унос
података, техничка контрола, стручне услуге)
4. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу
5. Оснивање сегмента базе података -потпорне и обложне
конструкције, верификација и тест деоница
База података о саобраћај. сигнализацији, пружним
прелазима и опасним местима (БПСС, БППП, БПОМ)
1. Унапређење методологије и ажурирање
базе података о опасним местима-БПОМ
2. База података –параметри/показатељи безбедности у
саобраћају
3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о
пружним прелазима
4. Унапређење методологије и формирање
базе података о саобраћајнојсигнализацији и опреми
Консолидација, довођење у функционално стање и
интеграција БП
1. Израда солуција –кастомизација функција геопросторне базе
2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у
геопросторну базу
3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности
постојећих БП, одржавање, лиценце, обука и експертске
услуге)
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ СУИСС
Надзорни-контролни центар
1. Физичко обезбеђење објекта Газела
2. Услуга одржавања надзорно – контролног центра-објекат
„Газела“
3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта „Газела“
Локални-оперативни центар
1. Одржавање опреме и објекта – локални и оперативни над.
центар
МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ - АОП
Одржавање управљачко информационих система у
наплати путарине – АОП-а
Проширење опреме управљачко информационих система у
наплати путарине – АОП-а
Модернизације управљачко информа. система у АОП-у,
фаза1
Пренете обавезе из претходне 2013. године
1. Проширење елемената ИКС спољна опрема – фаза 1
2. Интеграција ИКС у центру за контролу и управљање саоб. –
фаза 3

0,25

0,3

0,1
0.1
0,2
1,0
0,3
0,2
0,2
0,3
1,5
0,2
0,2
1,1

5,9
3,3
1,9
0,7
0,7
2,6
2,6
2,1
0,3
0,6
1,2
15,5
3,9
3,5
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3. Одржавање постојећег ПМИС-а
4. Одржавање и допуна система за управљање БП о објектима
5. Тонери, кетриџи и мастила
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2013. године
ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ СЕКТОРА
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ 2013. године
УКУПНО

2,7
0,3
5,1
2,7
155,3
15,5
173,5

У Плану за 2014. годину предвиђено је за 37% више средстава од средстава предвиђених Планом
из претходне године.
Разлози:
1. Сектор за управљачко информационе систем у саобраћају у 2014. години преузеће нове
ИТС системе примењене по први пут на путној мрежи Републике Србије и извршиће
интеграцију и повезивање са постојећим ИТС системима у јединствен систем
управљања саобраћајем:
 ИТС систем за мониторинг, надзор и управљање саобраћајем –Зона Београд
 ИТС систем за контролу и управљање саобраћајем и опремом у четири тунела на
обилазници око Београда (Нова Стражевица, Стара Стражевица, Липак и Железник)
2. У складу са Уредбом Владе Републике Србије и Решењем Министарства саобраћаја
везаним за нову категоризацију државних путева, обавеза Јавног предузећа “Путеви
Србије“ - Сектора за управљачко информационе системе и Сектора за одржавање
државних путева I и II, у 2014.години је израда новог Референтног система (што
подразумева значајне активности везане за постојеће базе података и снимања на терену).
3. У складу са Законом о безбедности саобраћаја, обавеза надлежних институција је
формирање државне Јединствене базе података од значаја за безбедност саобраћаја.
Јавно предузеће “Путеви Србије“-Сектор за управљачко информационе системе у
саобраћају, поред МУП-а, Агенција за безбедност саобраћаја и Коридора Србије, је
кључан партнер у реализацији овог пројекта. Пројекат координише Министарство
саобраћаја и реализација је предвиђена у 2014. години.
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План за 2014. годину по кварталима:
(у милионима динара)

Ред.бр.

А)

Опис
УПРАВЉАЧКО
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
У САОБРАЋАЈУ
Неплаћене обавезе из претходне
год.

Б)

Улагања у текућој години

6.

6.1
1.
2.
3.

6.2

ФУНКЦИОНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ
СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА
ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА
КВАЛИТЕТА

БАЗЕ ПОДАТАКА4. ФУНКЦИОНАЛНОСТ,
АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
5. ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И
ОПРЕМЕ-СУИСС
МОДЕРНИЗАЦИЈА И
6. ОДРЖАВАЊЕ УИС НАПЛАТИ
ПУТАРИНЕ – АОП
Пренете обавезе по уговорима из
претходне године

ПЛАН
2014.

I
Квартал

II
Квартал

III
Квартал

IV
Квартал

173,5

30,6

26,2

22,3

94,4

2,7

2,7

0,0

0,0

0,0

170,8

27,9

26,2

22,3

94,4

155,3

21,2

22,8

21,8

89,5

24,0

1,2

1,4

4,0

17,4

75,8

11,5

10,5

12,5

41,3

33,5

2,4

7,3

2,5

21,3

14,0

4,5

2,0

1,3

6,2

5,9

1,6

1,6

1,5

1,2

2,1

0,0

0,0

0,0

2,1

15,5

6,7

3,4

0,5

4,9
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На стр. 146-148, мења се износ у оквиру позиције 7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И
ПДВ-А као и пратећи текст и табеле и гласе:

7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а
930,7 милиона динара
Ова позиција улагања произлази из недостатка сопствених средстава за потребна улагања, што
намеће потребу за задуживањем.
Односи се на обавезе према Фонду за развој Републике Србије, Панонској банци по
рефинансираним кредитима, и отплате кредита по основу задужења код пословних банака
(Војвођанска банка).
У 2014. години планира се отплата кредита у износу од 930,7 милиона динара.

Позиција 7.4. односи се на Обавезе по основу ПДВ-а и пореза на имовину, у износу од 120,0
милиона динара.
Распоред улагања у 2014. години по кварталима:
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На стр. 149-155, мењају се износи и табеле у оквиру позиције 8. ТРОШКОВИ и гласе:

8.

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

2.287,5 милиона динара

Распоред улагања у 2014. години:

Детаљан распоред улагања за 2014. годину даје се у наредним табелама:
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ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА

86
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На стр. 158-164, мењају се износи и табеле у оквиру позиције 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ
ПУТАРИНЕ и гласе:

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

742,7 милиона динара

Распоред улагања у 2014. години:

Детаљан распоред улагања у 2014. Години даје се у наредним табелама:
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Распоред улагања за 2014. годину по кварталима:
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На стр. 165, мења се износ у оквиру позиције 11.ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО - ЗАЈМОВА и гласи:

11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

2.891,7 милиона динара

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања
(ино-банке) дата је у табелама које су саставни део образложења расхода у оквиру
ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиција 4. и 11.).
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У Поглављу 5. БИЛАНСИ ЗА 2014. ГОДИНУ, измене су следеће:
На страни 166 и 167, БИЛАНС СТАЊА мења се и гласи:

5.1.

Биланс стања
(план 31.12.2014, кварталне пројекције)

96
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На страни 168, БИЛАНС УСПЕХА мења се и гласи:

5.2.

Биланс успеха
(план 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)
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На страни 169, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ мења се и гласи:

5.3.

Извештај о токовима готовине
(план 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)

99

На страни 170, табела СУБВЕНЦИЈЕ мења се и гласи:

5.4.

Субвенције
(план 01.01.-31.12.2014, кварталне пројекције)
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На страни 171, табела ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА мења се и гласи:
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На страни 172, табела ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
ИНСТУМЕНАТА У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА мења се и
гласи:
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На страни 173, табела 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ мења се и гласи:

103

На страни 175, табела 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2014. ГОДИНУ мења се и
гласи:
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На страни 179, додаје се тект који гласи:

ДОДАТНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПОГЛАВЉЕ МАСА ЗАРАДА ДО КРАЈА 2014године
На основу Закона о измени и допуни Закона о буџетском систему чл.27е став 27 измењен је и део
који се односи на табеларни приказ зарада за месец октобар,новембар и децембар 2014.године из
Програма за 2014.годину за исплату зарада који је износио 1.374.438.693,00 динара (бруто2), те
је по претходно поменутој измени Закона сада по Ребалансу плана тај износ од 1.364.859.209,00
динара (бруто2) што се и исказано у табеларном приказу масе зарада за Ребаланс.
Сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава Сл.гл. 116/14 извршена је и корекција и
процена планиране масе средстава за исплату зарада за месец новембар и децембар 2014.године.
Имајући у виду чињеницу да се утврђивање основице (вредност бода) за обрачун и исплату
зарада запослених у ЈП „Путеви Србије“ базира на планираној бруто месечној маси зарада и
месечном броју запослених који учествују у расподели као и учешћу фиксних и варијабилних
обрачунских параметара (свих накнада зарада и накнада трошкова који чине зараду као и
елемената зараде који се надовезују на основну зараду сходно Закону о раду
чл.104,105,106,108,114 и 118) за обрачун зарада, утврђена је процена масе средстава за зараде за
месеце новембар и децембар 2014. године што је и приказано у табеларном прегледу.
По тој процени, (која се и претпоставља као основ и за планирање масе зарада и за месечну масу
зарада за 2015.годину), износ средстава за зараду са умањењем основице од 0,10 индексних поена
у односу на исплаћену масу зарада за октобар 2014. године је 88.131.708,00 динара (бруто1) за
новембар и децембар 2014. године очекивани износ разлике за уплату у буџет, исплаћени бруто 2
октобар 111.807.403,00 динара у односу на бруто2 по умањењу 103.907.284,00 динара за новембар
и наредни месец 2014.године износи око 7.900.119,00 динара уз поновну напомену да и на овај
износ приликом обрачуна утиче однос варијабилних и фиксних обрачунских параметара за
сваки месец понаособ. Према томе, укупно очекивана исплата зарада за период јануардецембар 2014. године би износила 1.333.404.708,00 динара (бруто2) односно 1.130.962.492,00
динара (бруто1), а очекивани износ за уплату у буџет од 15.800.239,00 динара.
Што се тиче накнада за чланове НО такође је извршена процена за уплату у буџет сходно
поменутом закону и она се очекује у месечном износу од 30.153,00 динара.
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На страни 180-182, мењају се табеле у одкивру поглавља 6. Политика зарада и запошљавања и гласе:
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6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
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На страни 208-210, поглавље 8. ЗАДУЖЕНОСТ мења се и гласи:
8.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза
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На стр. 212-213, мења се табела 9.1. ТАБЕЛА ПЛАНИРАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ
СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ и гласи:
9.1.

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга
за обављање делатности
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На стр. 214, мења се табела 9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ и гласи:

