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ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ЗА 2017. ГОДИНУ
У Програму пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП
„Путеви Србије" 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15.
децембра 2016. године („Службени гласник РС" бр. 102/16), врше се следеће измене и допуне:
У оквиру ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ стр. 48-60, мењају се и
гласе:

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су Правилником о организацији и систематизацији
послова, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".
По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у 7 сектора, што са Кабинетом генералног
директора чини 8 организационих делова Предузећа.
Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.
Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по
систематизацији је 1.723 радника.
Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:
Председник:


проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука
Универзитета у Београду

Чланови:


Радиша Драгојевић, дипл. политиколог, председник општине Петровац на Млави;



Бајрам Омерагић, дипл. политиколог и дипл. правник, посебни саветник министра без
портфеља



Веселин Осмајлић, дипл. економиста



Велимир Копања, дипл. грађевински инжењер Помоћник Извршног директора за
инвестиције Јавног предузећа "Путеви Србије", представник запослених.
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БРОЈ РАДНИКА
На дан 31.12.2016. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.533 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:
Организациони део
1.

Систематизација

Запослено

8

7

Кабинет директора
В.д. Директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
Помоћник Директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.

*

Одељење интерне ревизије

3

1

*

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине
и аутоматске обраде података

3

2

*

Одељење за односе са јавношћу

6

6

2.

Сектор за стратегију, пројектовање и развој

41

22

57

32

131

78

108

78

1.189

1.159

97

80

80

68

1.723

1.533

Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.
3.

Сектор за инвестиције
Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.

4.

Сектор за одржавање државних путева I и II реда
Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.

5.

Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају
Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.

6.

Сектор за наплату путарине
Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.

7.

Сектор за правне, кадровске и опште послове
Извршни директор Горан Томић, дипл.правник

8.

Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове
Извршни директор Бранка Зец, дипл.ек.
Укупно:

У Сектору за наплату путарине запослeно је 76% укупног броја радника, у Кабинету
генералног директора 1% и у осталим секторима 23%.
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2016. године
Структура запослених дата је по следећим критеријумима:
 квалификациона структура
 године старости
 радни стаж
 пол.
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Квалификациона структура
Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (68%), следи ВСС са
19%, ВС са 9%, КВ радници са 2%, ПК радници и ВКВ са 1%, док је учешће НК радника
занемариво.
Број
запослених
Висока стручна спрема (ВСС)
286
Виша стручна спрема (ВС)
133
Високо квалификовани радници (ВКВ)
11
Средња стручна спрема (ССС)
1039
Квалификовани радници (КВ)
36
Полуквалификовани радници (ПК)
25
Неквалификовани радници (НК)
3
Укупно:
1.533
Степен стручне спреме

%
19%
9%
1%
68%
2%
1%
0%
100%

Године старости
Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (27% укупног броја радника),
следе: 30 до 40 година (26%), 40 до 50 година (24%), до 30 година (15%) и преко 60 година
(8%).
Године старости
До 30 година
30 до 40 година
40 до 50 година
50 до 60 година
Преко 60 година
Укупно:

Број
запослених
224
398
364
421
126
1.533

%
15%
26%
24%
27%
8%
100%
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Радни стаж
Највише је заступљен радни стаж до 5 година (22%), од 5 до 10 година (18% укупног
броја радника), учешће од 13% има радни стаж од 25 до 30 година и стаж од 10 до 15 година ,
са 12% учествује стаж од 15 до 20 година са 10% учествује стаж од 20 до 25 година, са 9%
стаж до 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 3%.
Број
запослених
До 5 година
334
5 до 10 година
277
10 до 15 година
192
15 до 20 година
187
20 до 25 година
161
25 до 30 година
201
30 до 35 година
136
Преко 35 година
45
Укупно:
1.533
Године стажа

%
22%
18%
13%
12%
10%
13%
9%
3%
100%

Сумарно, 47% радника има радни стаж преко 15 година, а 53% радника има радни стаж до 15
година.
Пол
Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (978 или 64%), а 1/3 жене (555 или 36%).
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7
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:

8
7
7

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Грађевински факултет:

2
1
1
УКУПНО: 4

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Саобраћајна школа:
Туристичка школа:

2
1
УКУПНО: 3

СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

41
22
22
0

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Филолошки факултет:
Технолошки факултет:
Саобраћајни факултет:
Природно математички факултет:
Електротехнички факултет:
Географски факултет:

1
9
1
1
3
1
1
4

УКУПНО: 21
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-грађевински менаџмента: 1
УКУПНО: 1

8
СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

57
32
31
1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Факултет политичких наука:
Факултет организационих наука:
Саобраћајни факултет:

2
23
1
2
2

УКУПНО: 30
2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Грађевинска школа:
Гимназија:

1
1
УКУПНО: 2

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

131
78
77
1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Саобраћајни факултет:
Електротехнички факултет:
Природно математички факултет:
Географски факултет:

2
2
44
3
2
1
1

УКУПНО: 55
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-економиста:
Висока струковна школа-машински инжењер:
Висока струковна школа-грађевински инжењер:

2
1
3

УКУПНО: 6
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3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Геодетска школа:
Грађевинска школа:
Архитектонска школа:
Економска школа:

2
2
11
1
1
УКУПНО: 17

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

131
78
65
13

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Саобраћајни факултет:
Електротехнички факултет:
Машински факултет:
Географски факултет:
Факултет организационих наука:

5
4
12
1
2
1
5

УКУПНО: 30
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-инжењер информатике:
Висока струковна школа-технолошки инжењер:
Висока струковна школа-економиста:
Висока струковна школа-инжењер менаџмента:
Висока струковна школа-машински инжењер:
УКУПНО:
3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Електротехничка школа:

1
УКУПНО: 1

4
1
3
1
1
10

10
4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Грађевинска школа:
Економска школа:
Електротехничка школа:
Правно-биротехничка школа:
Гимназија:
Туристичка школа:

5
4
7
8
3
9
1
УКУПНО: 37

СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет
Саобраћајни факултет
Филозофски факултет
Факултет физичке културе
Технички факултет
Факултет за менаџмент некретнина
Факултет организационих наука
Пољопривредни факултет
Учитељски факултет
Политичке науке
Природно математички факултет
Војна академија
Електротехнички факултет
Полицијска академија
Машински факултет
Правни факултет

22
3
1
2
1
1
3
4
1
3
5
2
3
1
3
2

УКУПНО: 57
2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Спортска академија
Виша техничка школа
Виша пословна школа
Виша саобраћајна школа
Висока струковна школа-правник
Висока струковна школа-економиста
Виша школа за образовање васпитача
Виша школа за примењену информатику
Виша пољопривредна

1
1
11
4
6
43
4
1
1

1189
1159
881
278
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Виша грађевинска
Виша трговачка
Виша електротехничка
Виша туристичка
Виша геодетска
Виша машинска
Виша медицинска
Војна академија
Виша политехничка
Виша угоститељска
Факултет организационих наука

3
2
3
1
1
4
1
1
2
2
2
УКУПНО: 94

3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економско угоститељска школа
Грађевинско техничка школа
Саобраћајно машинска и електротехничка школа
Трговачка школа

4
1
3
2

УКУПНО: 10
4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Средња економска школа
Средња техничка-техничар конфекционар
Гимназија
Електротехничка школа
Саобраћајна школа
Мешовити образовни центар - математичко техничка струка
Средња медицинска школа
Средња техничка школа
Хемијска школа
Средња бродарска школа
Средња машинска школа
Средња грађевинска школа
Средња трговачка школа
Средња пољопривредна школа
Средња графичка школа
Геодетска школа
Правно биротехничка школа
Средња текстилна школа
Дрвно-прерађивачка школа
Шумарска средња школа
Музичка школа
Средња туристичка школа
Фризерска школа
Зуботехничка школа
Кожарска школа
Средња учитељска школа
Школа унутрашњих послова
Средња угоститељска школа
Средња железничка школа

126
1
169
125
77
1
9
24
32
5
161
33
31
58
3
6
19
6
4
3
2
9
2
5
3
4
2
4
2
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Војна гимназија
Средња геолошка школа
Архитектонска школа

3
2
1
УКУПНО: 933

5. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Саобраћајна школа
Трговачка школа
Правно биротехничка школа
Машинска школа
Хемијска школа
Пољопривредна школа
Електротехничка школа
Грађевинска школа
Средња столарска школа

14
2
2
3
1
2
9
2
1
УКУПНО: 36

6. ЗАПОСЛЕНИ СА ПК ОБРАЗОВАЊЕМ:
Саобраћајна школа
Машинска школа

5
22
УКУПНО: 27

7. ЗАПОСЛЕНИ СА НК ОБРАЗОВАЊЕМ:
Основна школа

2
УКУПНО: 2

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Грађевински факултет:
Филозофски факултет:
Факултет политичких наука:
Филолошки факултет:

27
6
2
1
1
3

УКУПНО: 40

97
80
72
8
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2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-правник:
Висока струковна школа-економиста:
Висока струковна школа-грађевински инжењер:
Висока струковна школа-виши физио-терапеут:

5
1
1
1

УКУПНО: 8
3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Грађевинска школа:
Економска школа:
Правно-биротехничка школа:
Хемијска школа:
Текстилна школа:
Гимназија:
Саобраћајна школа:
Трговачка школа:
Графичка школа:
Техничка школа:
Пољопривредна школа:
Медициншка школа:

4
2
2
7
3
2
3
2
2
1
2
1
1
УКУПНО: 32

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:
1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Правни факултет:
Економски факултет:
Природно математички факултет:
Филозофски факултет:
Географски факултет:

1
27
3
1
1

УКУПНО: 33

80
68
66
2
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2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Висока струковна школа-правник:
Висока струковна школа-економиста:
Висока струковна школа-инжењер статистике:

1
11
1

УКУПНО: 13
3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:
Туристичка школа:
Геолошка школа:
Економска школа:
Правно-биротехничка школа:
Хемијска школа:
Гимназија:
Саобраћајна школа:
Средња школа-усмерено образовање:

2
1
1
9
1
1
4
1
2
УКУПНО: 22

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:

3
1
1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:

1

ОДЕЉЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВА НАДЗОРА НАПЛАТЕ
ПУТАРИНЕ И АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:

3
2
2
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1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Факултет организационих наука:

1

Економски факултет:

1

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Број запослених по систематизацији:
Број запослених по кадровској евиденцији:
Број запослених на неодређено време:
Број запослених на одређено време:

6
6
5
1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Економски факултет:
Филолошки факултет:
Факултет политичких наука:

1
1
3

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:
Машинска школа:

1
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Стр 61, мења се и гласи:

3.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2016. годину донео је Надзорни одбор
17.03.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25.03.2016. године
(„Сл.гласник РС“ бр.32/16).
Према Програму пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати
у 2016. години планирани су у износу од 40.907,9 милиона динара.
Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2016. годину (ребаланс), донео
је Надзорни одбор 23.01.2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 20.02.2017.
године („Сл.гласник РС“ бр.12/17).
Према Програму о изменама и допунама Програма пословања, укупно расположиви приходи
и расходи који ће се финансирати у 2016. години планирани су у износу од 37.367,5 милиона
динара.
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На стр. 62 -65, у оквиру поглавља 3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ, табела УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ
ПРИХОДА и табела РАСХОДА мења се и гласи:

18

19

20

21
На стр. 66-69, табела БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године мења се и гласи:

22

23

24
На стр. 69-70, табела БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године мења
се и гласи:

25

26
На стр. 71, табела ИЗВЕШТАЈО ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до
31.12.2016. године мења се и гласи:
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На стр.72-78, у оквиру поглавља 4.ПОСЛОВНЕ АКТОВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ, табеле УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ ПРИХОДА и табеле
РАСХОДА мењају се и гласе:

28

29

30

31

32

33

34

Kод ОБРАЗЛОЖЕЊА УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ ПРИХОДА, измене су следеће:
Стр. 80, мења се износ и оквиру наслова и гласи:

I

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
8.602,4 милиона динара

На стр. 82, у оквиру групе поднаслова II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП“ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ , мења се табела и гласи:

На стр. 82, у оквиру групе прихода I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, испод
тачке 2. Приходи из буџета Републике Србије додаје се текст који гласи:

3. Непотрошена средства Републике Србије
129,4 милиона динара
Непотрошена средства Републике Србије из 2016. године у износу од 129,4 милиона динара.

На стр. 85, испод тачке 7. Остала средства додаје се текст који гласи:

III

ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску
ефикасност
4.354,0 милиона динара

Зајам Светске банке за инфраструктуру и енергетску ефикасност у износу од 4.354,0 милиона
динара (35 милиона ЕУР). Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл.гласник
РС“ бр.99/16) у члану 3. тачка Б. предвиђено је да ће Република Србија у 2017. години
одобрити Зајам за инфраструктуру и енергетску ефикасност у износу од 100 милиона ЕУР
(12.450 милиона динара).
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На стр. 86, у оквиру групе прихода III ЗАЈМОВИ мења се износ као и пратећа табела и
гласи:

III

ЗАЈМОВИ

5.837,8 милиона динара
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Kод ОБРАЗЛОЖЕЊА РАСХОДА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2017. ГОДИНИ , измене су
следеће:
На стр. 88-96, мења се износ у оквиру позиције 2.СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ као и пратеће
табеле, и гласе:

2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

689,8 милиона динара

Распоред улагања у 2017. години:

Детаљан распоред улагања у 2017. години даје се у наредним табелама.
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42

43

44

45
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На стр. 97-109, мења се износ у оквиру позиције 3. ОДРЖАВАЊЕ као и пратећи текст и
табеле, и гласе:

3. ОДРЖАВАЊЕ

16.784,2 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.
Упоредни приказ процене реализације за 2016. годину и плана за 2017. годину:

3.1. Одржавање државних путева I и II реда

15.187,0 милиона динара

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

3.1.1. Редовно одржавање

10.610,9 милиона динара

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

преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута
уређење банкина
уређење и очување косина насипа, усека и засека
чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута
поправка путних објеката
постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
прање и одржавање саобраћајне сигнализације
постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме
за заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење
кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу
чишћење снега и леда са пута.
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3.1.2.

Периодично одржавање

3.316,1 милиона динара

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

960,0 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

300,0 милиона динара

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

3.2. Остале позиције

755,0 милиона динара

У оквиру ове позиције садржани су:
 трошкови одржавања путних прелаза
 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е – путевима
 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско
оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи(пријеми), таксе....)
 утрошак електричне енергије и одржавање електричног система
 трошкови услуга АММС.

3.3. Санација локалне путне мреже и објеката као последица поплава
270,0 милиона динара
На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији „Сл.гласник РС“
бр.75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка
Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. године и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014
од 14.09.2014. године.
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На стр. 110, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ и гласи:

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
Распоред улагања у 2017. години:

Детаљан распоред улагања у 2017. години даје се у наредним табелама.
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На стр. 111-126, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ и гласи:
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На стр. 134-150, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ – План за 2017. годину по кварталима и гласи:
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На стр. 150-160, мења се износ у оквиру позиције 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ као пратеће табеле, и гласе:
6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ
559,5 милиона динара

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у Јавном предузећу "Путеви
Србије", у складу са Законом о јавним путевима, обавља делатност вођења евиденција о
државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним
за путеве. Обавља и делатност: управљањa саобраћајем и снимања саобраћајног
оптерећења-бројање возила на државном путу.
Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају:
-

води базе података од значаја за мрежу државних путева
врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних
путева опремљених елементима ИТС-а
врши надзор и управљање на инсталисаним системима и опремом у тунелима
обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже
државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС)
води послове снимања саобраћаја и бројања возила на државним путевима и
прикупљања података везаних за саобраћај
води ИТ послове предузећа
води послове аутоматске обраде података (АОП-а), везане за наплату путарине
врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби.

Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:
 Ефикасно управљање и благовремено ажурирање база података - чиме се
обезбеђује адекватно обављање делатности управљања државним путевима.
 Обезбеђење функционалности и поузданости рада елемената ИТС-а - чиме се
омогућава адекватно управљање саобраћајем и инсталисаном опремом на деловима
путне мреже.
 Обезбеђење
функционалности
и
поузданости
путно
метеоролошких
информационих система (ПМИС) - чиме се омогућава подршка раду надлежних
сектора и служби.
 Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са
наплате путарине - чиме се омогућава ефикасана обрада података и достава
извештаја надлежним секторима и службама.
 Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ - чиме се омогућава
неопходна ИТ подршка пословним процесима у предузећу
Планирана средства Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају за 2017.
годину, усклађена са реалним изворима прихода у 2017. години, лимитираће успешно
остваривање циљева предузећа у области управљачко информационих система у
саобраћају. Сектор ће уз пуну ангажованост, стручност и уз примену највиших стандарда у
области менаџмента система квалитета и управљања, бити посвећен и ангажован у
остваривању планираних резултата и циљева.
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У складу са опредељеним средствима за пословну 2017. годину Сектор за управљачкоинформационе системе у саобраћају спровешће све потребне активности у остваривању
следећих резултата и циљева сектора: одржавање у функционалном стању постојећих
елемената информационих система у саобраћају; припрема инфраструктуре за интеграцију
и надоградњу елемената информационих система у јединствен функционални систем;
прилагођавање организационе структуре, обука и едукација инжењерског и техничког
састава Сектора, за послове управљања новим елементима ИТС-а; испуњење преузетих
обавеза на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима.
Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према опредељеним
средствима у Програму за 2017. годину:

(у милионима динара)
ПЛАН 2017.
Ред.бр.

Опис

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У
САОБРАЋАЈУ

559,5

Пренете обавезе из 2016. године

3,8

Улагања у 2017. години

555,7

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

555,7

А)
Б)

Распоред улагања у 2017. години је следећи:
(у милионима динара)
Поз.
у
ПП
1

ОПИС

ПЛАН
2017.

2

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

А)

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ

3,8

Б)

УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2017. ГОДИНИ

555,7

559,5

6.1.

ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ

555,7

1.

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈЕМ-СМУС

158,0

1.1.

99,1

1.1.

1. Комуникациона и енергетска инфраструктура

14,5
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1. Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова за потребе
информационо комуникационих система ИКС
2. Елементи 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

1.2.

1.3.

1,0
1,8
10,5
1,2

2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и
отклањања неусаглашености реализ.пројеката из области ИТС

74,8

1. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИКС система

10,8

2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење тунела

57,5

3. Трошкови отклањања неусаглашености система
3. Трошкови проширења елемената постојећег система и
интеграција са новим подсистемима ИТС-а
1. Проширење и интеграција ИТ мреже ИТС система у центру за
мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1
2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система - фаза
1
3. Трошкови функционалне интеграције и проширење ИТС
подсистема

6,5

1.2.

31,9

1. Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем

28,3

1. Набавка опреме за оперативни и надзорни центар

6,0

2. ИТС опрема (ИТС портал, опрема за мониторинг - Фаза 1,
опрема за управљање саобраћајем -Фаза 1)

14,4

3. Видео-опрема у систему управљања -фаза 1

6,0

4. Трошкови потрешног материјала и делове опреме СМУС
2. Стандардизација, међународне директиве у области
ИТС-а, обука и консултантске услуге
1. Стандардизација, директиве, учешће у међународним орган.
ИТС-а

1,9

2. Консултантске услуге за ИТС системе

1,5

3. Трошкови специјализоване обуке УИСС

1,5

1.3.

9,8
2,5
2,5
4,8

3,6
0,6

12,0
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Управљачко функционалне апликације система за
мониторинг и управљање саобраћајем
1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких
апликација примењених у систему за мониторинг и управљање
саобраћајем
2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација
ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС
система

5,0

4,0
3,0

3. Трошкови функционисања ИТС-а
1.4.

15,0

Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС)

15,0

1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а

3,0

2. Модернизација и проширење ПМИС-а
СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС
ОПРЕМА
2.1.
Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС
опреме
1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са
система за опсервацију саобраћаја

12,0

1.4.

2.

12,0

125,0
121,5
121,5
59,5

2.1. 2. Одржавање ИТС опреме
3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни
центри)

19,0

4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима

31,0

5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система
2.2.
2.2. Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију
саобраћаја
ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА,
3.
ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ
3.1.
Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и
квалитета
3.1. 1. Модернизација и унапређење ИТ система и система
квалитета (ЕРП-а,аутоматизација ДСК, развој, заштита и
безбедност ИТ система и података, контрола приступа,
имплементација и сертификација IMS-a)

7,0

5,0

3,5
3,5
75,2
11,0
11,0

11,0
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3.2.
Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и
комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала
за потребе ЈП "Путеви Србије"
1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникаци. опреме и др.
хардверске опреме
3.2. 2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме
3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења
лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт
лиценце, Симантек антивирус програм)
4. Набавка добара потрошног материјала рачунарске опремештампача, и осталог потрошног материјала потребног за
функционисање ИТ комплетног пословног система ЈП "Путеви
Србије"
БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и
4.
интеграција
4.1.
Базе података о путевима (БПП)
1. Методологија за формирање и праћење осн
4.1. БПП/методологија управљања КК/верификација тест деонице,
додатна опрема за снимање путева
2. Методологија за формирање и праћење БП о
пропустима/вериф.-тест деони.
3. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 1
4.2.
База података о саобраћају (БПС)
1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја и израда
публикације
2. Повремено бројање саобраћаја
4.2. 3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација
методологије - прикупљање и ажурирање података,
прог.проширење, одрж., стр.услуге)
4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду
података
5. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију
саобраћаја
6. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимањеприкупљање пода.
4.3.
4.3.

64,2
64,2
12,0
5,5
13,7

33,0

95,0
10,0
10,0
6,8

2,2
1,0
41,0
41,0
5,8
6,0
4,0

5,2
13,0
7,0
18,7
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База података о мостовима, тунелима и нестабилним
теренима (БПМ, БПТ, БПНТ)
1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система,
стручно кон.услуге, развој - интеграција)
2. База података о мостовима (методолошко-програмско
унапређење, нови модули, тест прегледи, израда правилника,
експертске услуге, унос података)

18,7
3,0
3,0

3,2
3. Преглед мостова који нису унети у базу
4. База података о нестабилним теренима (преглед, унос
података, техничка контрола, стручне услуге)
5. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу
5. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције,
верификација и тест деоница
4.4.
База података о саобраћајној сигнализацији, пружним
прелазима и опасним местима
1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о
опасним местима
4.4. 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
саобраћајној сигнализацији и опреми
4.5.
Консолидација, довођење у функцион.стање и
интеграција база подат.
4.5. 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
5.
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ СУИСС
5.1.

3,0
4,0
2,5
13,1
13,1
5,4
2,1
2,6
3,0
12,2
12,2
2,3
2,2
7,7
10,0
5,9

Надзорни контролни центар

5,9

1. Физичко обезбеђење објекта Газела
2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат
"Газела"

2,7

5.1.

2,0
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3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"
5.2.

1,2

5.2. Локални - оперативни центар
1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар
надзорни центар
МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И
6.
ОПРЕМЕ СУИСС

4,1

6.1.
Одржавање софтвера и хардвера управљачко
информационих система у АОП-а
6.1. 1. Одржавање сихронизације тачног времена ДМДМ-АОП

4,1

4,1
92,5
1,8
1,8
0,3

2. Одржавање софтвера и харвдера УИС у АОП-у

0,6

3. Продужење лиценци Oracle SE1

0,9

6.2.
3,0
6.2. Проширење опреме управљачко информационих система у
3,0
наплати путарине - АОП
6.3.
87,7
Модернизација управљачко информационих система у
87,7
АОП-у - фаза 2
1. Хардвер и повезивањ продајних места ЕНП-а по Србији са
40,0
6.3.
Централним УИС наплате путарине АОП-а
2. Софтвер (Oracle) за Централни УИС наплате путарине АОП44,7
а
3. Аликативни софтвер ИМП-а за Централни УИС АОП-а

3,0

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Планирана улагања у 2017.години,Сектора за управљачко информационе системе
у саобраћају, већа су за 42% од планираних улагања у 2016. години. Разлози за то
су: преузимање, интеграција, управљање и одржавање нових техничко
технолошких система инсталисаних у тунелима „Стражевица“, „Липак“,
„Железник“ и тунелске комплексе на делу аутопута Љиг-Прељина („Шарани“,
„Брђани“, „Савинац“ и „Велики Кик“); модернизација и проширење система
аутоматске обраде података (АОП) у наплати путарине; модернизација, проширење
и ажурирање база података значајних за мрежу државних путева у складу са
Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом
државних путева; обједињени трошкови ИТ система за потребе функционисања
комплетног пословног система предузећа.
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Планирана улагања у Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС) у
2017. години већа су за 54% у односу на 2016.годину и то у делу који се односи на
трошкове преузимања, функционалног испитивања, отклањања неусаглашености
реализованих пројеката из области ИТС-а, трошкови проширења елемената ИТС-а
и интеграција са новим подсистемима, управљачко функционалне апликације
СМУС-а и модернизација и проширење путно метеоролошких информационих
система ПМИС-а (усклађивање са пројектима RRSP/IPA).
Планирана улагања у одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању
ИТС опреме у 2017.години већа су за 17% у односу на 2016.годину. Повећани
трошкови одржавања предметних система последица су преузимања нове опреме и
елемената ИТС-а на државној путној мрежи, њиховим повезивањем са постојећом
опремом у јединствени систем за надзор, мониторинг и управљање саобраћајем,
повећан је обим улагања у одржавање.
Планирана улагања у ИТ систем и систем квалитета у 2017. години већа су за
25% у односу на 2016.годину. Разлози за то су: трошкови развоја и унапређења ИТ
система и квалитета, усклађивање са захтевима предузећа, захтевима надлежних
државних служби и законском регулативом; објединавање трошкова ИТ система за
потребе функционисања комплетног пословног система предузећа.
Планирана улагања у развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база
података од значаја за мрежу државних путева (већа су за 8%). Разлози за то су:
усклађивање постојећих база података са новом Уредбом о категоризацији
државних путева и новим Референтним системом државних путева; посебни
захтеви за развојем, интеграцијом, ажурирањем и функционалношћу база података
као законска обавеза ЈП“Путеви Србије“ и услов за формирање Јединствене
државне базе података за безбедност саобраћаја у сарадњи са МГСИ, МУП-ом и
Агенцијом за безбедност саобраћаја; развој базе података о нестабилним теренима,
тунелима, саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима;
геопросторна база података.
Планирана улагања за одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко
информационе системе у саобраћају у 2017.години већа су за 1% у односу на
2016.годину. Ова улагања односе се на надзорни контролни центар „Газела“ и
локални оперативни центар за управљање тунелима „Петлово Брдо“ и „Шарани“
Планирана улагања у модернизацију и проширење система за аутоматску обраду
података (АОП) везаних за наплату путарине, улагања у 2017.години већа су за
67,6 мил динара у односу на 2016.годину. Повећање улагања планирано је у складу
са: повећањем обима послова наплате путарине, увођењем затвореног система
наплате на новим деоницама; повезивањем наплатних станица комуникационом
инфратруктуром и омогућавање on-line пренос података до централног сервера;
учешће у реализацији пројекта мерење средњих брзина кретања на аутопуту у
циљу веће безбедности у саобраћају (надлежни сектори Јавног предузећа „Путеви
Србије“у сарадњи са МУП-ом).
ЈП „Путеви Србије“-Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају,
покренули су захтев за измену и допуну закона (Закон о безбедности саобраћаја на
путевима и Закон о јавним путевима) увођењем у законске оквире нових техничких
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средстава и система који се користе у функцији надзора, управљања и мониторинга
саобраћаја на државним путевима. Реализацијом великих пројеката на изградњи
Коридора Србије, на државној путној мрежи, врши се инсталација нових техничких
средстава и система који припадају системима ИТС-а (Интелигентни Транспортни
Системи).
Елементи ИТС-а који се већ инсталирају на путној мрежи: камере, изменљива
сигнализација, системи за снимање и прикупљање података, савремени системи
којима су опремљени велики тунели, оперативни и надзорни центри и сл. Обзиром
да је за опремање путне мреже елементима ИТС-а потребан и адекватан правни
оквир (измена и допуна закона и доношење подзаконских аката - правилника),
Јавно предузеће „Путеви Србије“- Сектор за управљачко информационе системе у
саобраћају су доставили предлоге надлежним министарствима за измене ових
закона (Закона о јавним путевима и Закона о безбедности у саобраћају).
Повећањем обима послова у надлежности Сектора за управљачко информационе
системе у области ИТС-а, преузимање нових система на отвореним деоницама и
тунелских система на новоизграђеним деоницама аутопутева, оснивање и уређење
регионалних центара за управљање и надзор над предметним системима и
саобраћајем („Таково“, „Ниш“), повећање обима послова АОП-а пуштањем у рад
нових наплатних станица, развој и проширење ИТ, као и послови одржавања,
захтевају и повећање броја радних места за 15 извршилаца у 2017.години
План за 2017. годину по кварталима:
(у милионима динара)
Ред.бр
.
6.

А)
Б)

6.
1
1.

2.

Опис

2017.
ПЛАН

УПРАВЉАЧКО
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
У САОБРАЋАЈУ

559,5

Пренете обавезе из претходне
год.

3,8

Улагања у текућој години

555,7

ФУНКЦИОНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ
И УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈЕМ
СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС
ОПРЕМА

I
Квартал

II
Квартал

III
Квартал

IV
Квартал

93,1

93,1

93,1

280,1

92,5

92,5

92,5

278,2

92,5

92,5

92,5

278,2

26,3

26,3

26,3

79,0

20,8

20,8

20,8

62,5

3,8

555,7
158,0

125,0
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3.
4.

5.

6.

ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА
КВАЛИТЕТА
БАЗЕ ПОДАТАКАФУНКЦИОНАЛНОСТ,
АЖУРИРАЊЕ
ИНТЕГРАЦИЈА
НАБАВКЕ МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА
И
ОПРЕМЕ-СУИСС
МОДЕРНИЗАЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ УИС У
НАПЛАТИ
ПУТАРИНЕ –
АОП

75,2

12,4

12,4

12,4

38,0

15,8

15,8

47,5

1,7

1,7

1,7

5,0

15,4

15,4

15,4

46,3

95,0
15,8

10,0

92,5
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Упоредни преглед реализације 2015 - 2016. годинa и улагања 2017. година:
(у милионима динара)
Ред.бр.

Опис

2015.
Реализација

2016.
Реализација

2017.
План

6.

УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

122,7

203,8

559,5

А)

Пренете обавезе из претходне године

2,0

3,8

3,8

Б)

Улагања у текућој години

120,7

200,0

555,7

6.1.

ФУНКЦИОНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ

120,7

200,0

555,7

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ

14,9

47,0

158,0

1.

2.

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ
САОБРАЋАЈА И ИТС
ОПРЕМА

50,4

73,5

125,0

3.

ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА

28,7

56,5

75,2

4.

БАЗЕ ПОДАТАКАФУНКЦИОНАЛНОСТ,
АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА

11,2

13,6

95,0

5.

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

3,3

6,7

10,0

12,2

2,7

92,5

И
ОПРЕМЕ-СУИСС
6.

МОДЕРНИЗАЦИЈА И
ОДРЖАВАЊЕ УИС У
НАПЛАТИ
ПУТАРИНЕ – АОП
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На стр. 163--167, мења се износ у оквиру позиције 8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ
СРБИЈЕ“ као и пратећи текст и табеле, и гласе:

8.

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

2.991,1 милиона динара

Распоред улагања у 2017. години:

Упоредни приказ реализације за 2015. и 2016. годину, и плана за 2017. годину по
кварталима даје се у наредној табели:
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Здравствене услуге

36,8 милиона динара

Планирани износ на позицији Здравствене услуге обухвата следеће:
- Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“
(делимичне измене и/или допуне): 1,8 милиона динара
- Периодично испитивање услова радне околине, прописани лекарски прегледи запослених
и оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи, спасавање и
евакуацију у случају опасности и оцене службе медицине рада: 5,5 милиона динара
- Систематски прегледи запослених са свим индикованим прегледима на годишњем нивоу
свих запослених у ЈП „Путеви Србије“:
18,0 милиона динара
- Санитарни (шестомесечни) прегледи спремачица, услужних радника са објеката ЈП
„Путеви Србије“ ради рационализације извршења и избегавања доласка истих из Ниша,
Новог Сада, Шида, Косовске Митровице итд. (исти се може обавити у подручним
филијалама Завода за јавно здравље) 0,5 милиона динара
- Опоравак и здравствена рехабилитација запослених, на основу Правилника о раду ЈП
„Путеви Србије“ (члан 38.); 11,0 милиона динара
Правни основ:
- Закон о безбедности и здрављу на раду (чл. 13, 15, 37. и 54.)
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
(„Сл.гласник РС“ бр.72/06) (чл. 15)
- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“ (I бр. 953-11147 од 28.11.2008.)
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне
околине („Сл.гласник РС“ бр.94/06 и 108/06)
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“, члан 38. (број 953-6622 од 17.04.2015.)
Tрошкови репрезентације
2,0 милиона донара
Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу
запослених изузети су из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и
пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у
складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна
лица и предузетнике (члан 40. став 9).
Трошкови коришћења пословног простора
54,7 милиона динара
Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра, Влајковићевој,
Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), на обилазници, закуп склоништа на
Новом Београду које служи за архивирање пословне документације, и закуп магацина за
складиштење ТАГ-ова и ситног инвентара.
Дневнице на службеном путу

22,0 милиона динара

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 22,0
милиона динара (19,0 и 3,0).

Хуманитарне активности
1,0 милиона динара
Средства у износу од 1,0 милиона динара планирана су за Дечији камп за децу радника ЈППС, у
организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“.
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Накнаде по основу уговора о делу
5,0 милиона динара
Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 5,0 милиона динара, за ангажовање лица
специјализовано-софистицираног образовања за обављање послова који се не налазе у делокругу рада
послодавца (смањено на 5), као што су послови који се обављају у вези инсталисане ИТС опреме у
тунелима „Стражевица“, „Липак“ и „Железник“ и послова за рад на експропријацији у општинама
Владичин Хан и Бела Паланка.
Трошкови материјала

93,9 милиона динара

Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и трашак
нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи део ових
трошкова везан је за функционисање система наплате путарине. Обзиром да је током 2015. године,
отворена нова деоница и успостављен мониторинг центар и кол центар, и значајно повећан обим
послова везаних за електронску наплату путарине у 2017. години, планирани су већи трошкови на
позицији: Канцеларијски материјал и признанице (30,0 милиона динара).

Трошкови непроизводних услуга

309,4 милиона динара

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на:
- здравствене услуге (36,8 милиона динара, од чега су систематски прегледи запослених у износу
од 18,0 милиона динара),
- трошкове адвокатских услуга (209,3 милиона динара, велики судски спорови, арбитража са
Алпином),
- физичко и противпожарно обезбеђење тунела стара Стражевица, ППО тунела Нова
Стражевица, обезбеђење тунела Липак и Желеѕник (17,2 милиона динара).
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На стр. 168-174, мења се износ у оквиру позиције 9. НАПЛАТА ПУТАРИНЕ као и пратећи
текст и табеле, и гласе:

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

1.947,8 милиона динара
(у милионима динара)

9

Апропријација - Опис

ПЛАН за
2017.
годину

СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

1.947,8

Пренете обавезе из претходне године, које
А) се плаћају у текућој години
Б) Улагања у текућој години
9.1.
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.2.
9.2.1.

9.3.
9.3.1.

Трошкови материјала
ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)
Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице
Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и
на наплатним станицама (апарати, балони за воду)
ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ
ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ
Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварскодомарски материјал, електроматеријал и алат за техничку
службу
Одржавање вертикалне светлосне сигнализације
Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама
Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним
станицама
УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
Папирне магнетне картице
Штампани обрасци и признанице
Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне
картице
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
Радне униформе
ХТЗ опрема
Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја
Трошкови производних услуга
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ
Редовно одржавање система за наплату путарине
Одржавање система видео надзора
Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење
кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на
наплатним станицама
Одржавање и сервисирање блиндираних каса
Одржавање мониторинг центра и алармног система
Одржавање система веза - радио станица
Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање
на хилзне и паковање у фолије
Нематеријални трошкови
ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
Кондиционо гађање

33,7
1.914,1
91,9
3,4
0,4
3,0
12,0
6,0
2,8
3,2
49,0
45,0
3,0
1,0
27,5
25,0
2,0
0,5

243,7
243,7
225,0
9,0
3,0
0,5
0,5
0,5
5,2
23,3
23,3
0,4
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9.4.
9.4.1.

Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО
Закуп антенског стуба за радио репетитор службе
обезбеђења - Црни Врх
Закуп антенског стуба за радио репетитор службе
обезбеђења - Фрушка Гора
Закуп антенског стуба за радио репетитор службе
обезбеђења – Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево)
Закуп антенског стуба за радио репетитор службе
обезбеђења – Рудник (нс таково и нс Прељина)
Рекламна кампања у циљу повећања коришћења
електронске наплате путарине
Набавка опреме
ОПРЕМА
Видео опрема за контролу видео надзором на
новоизграђеним наплатним станицама
(Уговор бр. 454-415 од 17.5.2016.г)
Замена видео опреме за контролу видео надзором новом
технологијом на наплатним станицама Мали Пожаревац,
Смедерево, Пожаревац, Појате, Ниш и Стара Пазова
Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате
наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица
Набавка агрегата за нове наплатне станице: Ниш - север,
Ниш - исток, Ниш - Малча, Бела Паланка, Пирот запад,
Пирот исток, Димитровград, Ниш -југ, ПрокупљеМерошина, Врање, Бујановац 1, Бујановац 2, Прешево,
Прељина, Таково, подземни резервоара запремине 15.000
литара и један мобилни агрегата
Путничка возила до 1.600 м3, 20 ком (за службе ЈП „Путеви
Србије“)
Блиндирана возила за превоз новца, 5 ком
Комби возила за превоз запослених, 4 ком, ( једно комби
возило са више од 8 седишта, 3 комби возила до 8
седишта)
Набавка доставних теретних возила (pick up) за техничку
службу
Столице за инкасанте
Ормарићи за инкасанте
Уљани радијатори
Касе за кључеве и оружје
Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на
новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица
Опрема мониторинг центра
Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења
Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне
станице на деоници Београд-Суботица
Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и
сензори детекције отварања каса, врата и прозора
Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице
Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради
"Беомедицина"
Гумени подови у кабинама
Намештај по мери за наплатне станице и пословне
просторије

0,5
0,4
0,5
1,0
0,5
20,0
133,2
133,2
20,0
6,0

30,0

25,0
20,0
15,0
2,0
2,0
0,4
2,0
1,0
2,0
0,6
0,6
0,6
2,0
2,0
2,0
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9.5.
9.5.1.

МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ
СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА
Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла
Пиштољи и муниција
Хардверска опрема за сектор
Надзор службених возила путем ГПС-а

9.5.2.

СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ
Завршетак модернизације система за наплату путарине
(Уговор бр. 454-01-134 од 06.02.2004.г)

9.5.3.

Увођење затвореног система наплате на деоници Стара
Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на
наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг
и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик (Уговор бр. 454609 од 16.12.2014.г)
Увођење затвореног система наплате путарине на деоници
Дољевац-Ниш-Димитровград, опремањем нових наплатних
станица Прокупље, Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча,
Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток и Димитровград
(укупно: 9 напл.ст./46 канала) и модификовањем н.с
Дољевац у затворени ситем напл.пут.
Увођење затвореног система наплате путарине на деоници
Дољевац-Прешево, опремањем нових наплатних станица
Дољевац, Брестовац, Лесковац центар, Лесковац југ,
Грделица, Предејане, Владичин Хан и Бујановац 2 (укупно:
8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с Дољевац у
затворени ситем напл.пут.
Инсталација променљиве вертикалне сигнализације
Увођење отвореног система наплате путарине на новој
наплатној станици Прешево, Врање и Бујановац I
(Владичин Хан - граница са БЈР Македонијом) (Уговор бр.
454-341 од 21.4.2016.г)
Увођење отвореног система наплате путарине на новим
наплатним станицама Прељина и Таково (Уговор бр. 454622 од 14.7.2016.г)
Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу
продају
ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ
Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици
Изградња наплатне станице Бујановац I са три острва,
управном зградом и надстрешницом

1.422,0
30,5
25,0
0,5
2,0
3,0
1.289,5
-

1,5

620,0

430,0

4,0
84,0

150,0
102,0
6,0
96,0
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Распоред улагања у 2017. години по кварталима:

(у милионима динара)
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Стр. 176, мења се и гласи:

11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА
5.837,8 милиона динара
Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (инобанке) 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. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ
ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ИЗМЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ:
На стр. 177-179, табела БИЛАНС СТАЊА мења се и гласи:
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На стр. 180-181, табела БИЛАНС УСПЕХА мења се и гласи:
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На стр. 182, табела ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ мења се и гласи:
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На стр. 183, табела СУБВЕНЦИЈЕ мења се и гласи:
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На стр. 184, табела ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА мења се и гласи:
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На стр.206-222, табела ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСИЦИЈАМА мења се и гласи:
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128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141
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На стр. 224, табела ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА мења се и
гласи:
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На стр. 225,у оквиру поглавља 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Образац 2.
мења се и гласи:
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На стр.226, Образац 3 . мења се и гласи
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На стр. 226-233, у оквиру поглавља 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА мењају се
текст и табеле гласе:
Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину
Планирана маса укупних бруто зарада
у ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину
На основу донетих закључка Владе Републике Србије и Смерница за израду годишњег
програма пословања за 2017.г.као и свеобухватног програма планираних мера економске
политике као и предвиђених реформских мера и уштеда које ће бити опредељене Законом о
буџету за 2017. годину као и осталих законскиху међувремену донетих мера, извршена је и
пројекција средстава укупних бруто зарада запослених укључујући и обавезне доприносе
послодавца у ЈП "Путеви Србије" у износу од 1.691.363.356,00.динара.(бруто2)I
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА МАСУ ЗАРАДА ЗА 2017.
Основни параметри у примени и остваривању циљева економске политике,који су утврђени
мерама фискалне консолидације и опредељени донетим Законом о буџету за 2017. годину, и
даље су резултат утицаја опоравка привредних активности у свету и региону и чињења
напора како би се успорио тренд раста јавног дуга и успоставио тренд његовог
процентуалног опадања у учешћу у БДП и што више амортизовао применом мера фискалне,
монетарне и структурне политике.
Имајући у виду да се макроекономска пројекција мера заснива на повећаној рестриктивности
монетарне и фискалне политике, са посебним освртом на и даље ограничење средстава
зарада у јавном сектору као и релаксација дела средстава пензија у складу са донетим
законима из ове области у наредном периоду, утврђена је и пројекција параметара за масу
средстава за зараде,а све у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања
за 2017.г.
Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину установљена је маса средстава
зарада у укупном износу од 1.434.574.518,00 динара за просечно 1644 запослених у оквиру
којих су и средства за 2 запослениа на одређено време због повећаног обима послова у
сектору за економско финансијске послове за послове аналитичке евиденције због отворених
нс Прешево и Љиг-Прељина као и отварања нс Бујановац и нс на деоници Сириг-Суботица у
2017.г ,а све ускладу са Владином Уредбом чл.1 тачка 2 и Законом о буџетском систему
чл.27е став 36,као и за 164 новозапослених за рад на новим наплатним станицама на деоници
Љиг –Прељина, Ниш – Прешево ,Сириг-Суботица и Ниш –Димитровград уСектору наплате
путарине који се очекује од августа 2017.г.Такође, у Сектору за управљачко информационе
системе у саобраћају предвиђено је додатно ангажовање укупно 15 запослених(5-торо
инжењера и 10-торо са средњом стручном спремом) због претходно поменутих деоница
аутопута са изграђеним тунелима,као и у Сектору за инвестиције укупно 17 новозапослених
инжењера јер се обим рада у последњих две године значајно повећао како на реализацији
Пројеката рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја(РРСП) тако и на
пословима рализације осталих пројеката који се односе на изградњу Коридора 10 а
финансирају средствима Светске банке и фондова Европске уније.
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Сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“
бр.116/14) извршена је и корекција и процена планиране масе средстава за исплату зарада за
2017. годину.
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 2017. годину, у износу бруто 1 од 1.434.574.518,00 динара, односно бруто 2 у износу од
1.691.363.356,00 динара,.што је и приказано у табеларном прегледу.
По тој процени за 2017. годину, очекивани износ разлике за уплату у буџет, процењени
бруто 2 без умањења за 2017.г. у односу на бруто 2 по умањењу за 2017.г.,. износи око
128.609.579,00 динара,односно месечно око 10.717.465,00 динара.уз поновну напомену да
на овај износ приликом обрачуна утиче однос варијабилних и фиксних обрачунских
параметара за сваки месец понаособ.
Што се тиче накнада за чланове Надзорног одбора такође је извршена процена за уплату у
буџет сходно поменутом Закону и она се очекује у месечном износу од 39.413,00 динара.
Образложење за нових 164 радника у сектору за наплату путарине
У Сектору за наплату путарине, у 2017. години, неопходно је ангажовати већи број
запослених по основу попуњавања новосистематизованих радних места из разлога
отварања нових наплатних места.
 Од АВГУСТА 2017. године, на деоници ауто-пута од наплатне станице
Сириг до границе са Мађарском, планирано је отварање 4 нове наплатне
станице (Врбас, Бачка Топола, Жедник и Суботица), на новоизграђеној
деоници ауто-пута од Владичиног Хана до Српске Куће планирано је
отварање 2 нове наплатне станице (Врање и Бујановац 1), а на новоизграђеној
деоници ауто-пута од Пирота до Димитровграда планирано је отварање 1
нове наплатне станице (Димитровград)
 Како би се наплата путарине могла организовати и на наведеним деоницама
остваривао приход неопходно је извршити повећање броја запослених у
Сектору за наплату путарине и то:
 У Одељењу за оперативну наплату путарине укупно повећање броја
запослених на 7 нових наплатих станица на пословима оперативне наплате
износи 128 (структура приказана у табели) и то: у Одсеку Београд-Суботица
потребно је број запослених увећати за 55 радника, а 73 у Одсеку ЈагодинаНиш и то за 37 радника на деоници Ниш-Димитровград и 36 радника на
деоници Ниш-Прешево.
 У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за ФТО на новоизграђеним
великим наплатним станицама Бујановац I и Суботица, за потребе
обезбеђења објекта и регулисања саобраћаја у зони наплатних станица
неопходно је запослити по 4 радника, а за обезбеђење транспорта новца са
наведених деоница додатних 4
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 радника. На новоизграђеној великој чеоној наплатној станици Димитровград,
за потребе обезбеђења објекта и регулисања саобраћаја у зони наплатних
станица неопходно је запослити 5 радника. Све укупно потребно је
ангажовати 17 запослених радника обезбеђења.
 У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за техничке послове на 7
новоизграђених наплатних станица, за потребе техничког одржавања
наплатних станица неопходно је запослити укупно 6 радника техничке струке
различитог профила.
 У Одељењу за надзор наплате путарине и то у Одсеку контроле видео
надзора, за потребе контроле рада на наплати путарине на новим наплатним
станицама на деоницама Љиг-Прељина, Дољевац-Прешево и СиригСуботица, неопходно је запослити од АПРИЛА 2017. године, укупно 13
контролора.
 У 2017. години, затворени систем наплате се успоставља и на деоници од нс
Сириг до нс Суботица, које подразумева отварање три нове двостране
наплатне станице (Фекетић, Бачка Топола и Жедник) и једне нове чеоне нс
Суботица, као и модификовање две постојеће двостране наплатне станице
отвореног система нс Змајево и нс Врбас у наплатне станице затвореног
система. Постојеће двостране бочне наплатне станице Змајево и Врбас се
реконструишу, а чеона наплатна станица Сириг се укида, тј. руши.
 На наплатним станицама Врање и Бујановац 1, као и на наплатној станици
Димитровград успоставиће се отворени системе наплате путарине.
 У следећој табели приказан је потребан број радника по радним местима и
наплатним станицама са динамиком запошљавања у 2017. године:

техничка
служба

25

1
-

4

2
-

36
2
4

1

1

4

2

42

2

1

1

5

2

44

2
-

2
-

1
-

1
-

5

2
-

37
2
5

27

2

2

1

1

5

2

44

1
1
1
-

14
9
9
9
-

2
1
1
2

3

1

1

5
3

2
-

23
11
10
11
10

3
-

41
-

6
-

3
-

1
-

1
-

8

2
-

55
2
8

3

41

6

3

1

1

8

2

65

9

96 10

7

3

3

-

-

128

6

6

5

2

2

1

10

1

2

1

1

4

4

0

1

18

1

2
-

28
-

2
-

2
-

1
-

2

28

2

2

4

27

2

4
-

27
-

4

улазне

Оперативна наплата (В.Хан-држ.гр.БЈРМ)
Одсек за техничке послове
Одсек за ФТО

Деоница Ниш-Прешево
(НС ВРАЊЕ и НС БУЈАНОВАЦ 1)
Димитровград
7
8
6
2
Оперативна наплата (Пирот-држ.гр.Бугарске)
Одсек за техничке послове
Одсек за ФТО

Деоница Ниш-Димитровград
(НС ДИМИТРОВГРАД)
Суботица
2+6
2
6
6
1
Жедник
2
2
2
2
Бачка Топола
2
2
2
2
Фекетић
2
2
2
2
Седиште одсека
Оперативна наплата (Сириг-Суботица)
Одсек за техничке послове
Одсек за ФТО

Одсек Београда-Суботица
(од нс Сирига до нс Суботица)
новозапослени у Одсеку
оперативне наплате
новозапослени у Одсеку за
техничке послове
новозапослени у Одсеку за ФТО
новозапослени у Одсеку контроле
видео надзором

инкасант

4

3

Број
нових
кабина

пословођа

Врање

Бујановац I

Наплатна
станица

излазне

возач

17

1

сакупљач

1

4

бројач пазара

радник Фто-а

Радно место
спремачица

чист систем ЕНП

Број
нових
трака

мануелни систем
наплате
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УКУПНО

17

УКУПНО ПОТРЕБАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ:
ОД АПРИЛА 2017. ГОДИНЕ:
ОД АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ:
Потребно је да се укупан број систематизованих радних места у Сектору за наплату путарине
са тренутних 1189, због напред наведених разлога, повећа од АВГУСТА 2017. године, за
додатних 164 радника на 1353 радника

17
13
164
13
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: за Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају
У складу са захтевом предузећа „Коридори Србије“ д.о.о., да ЈП „Путеви Србије“ обезбеде
потребне кадрове за рад у тунелским оперативним центрима након завршетка радова на
изградњи тунела на путним правцима Е-75 и Е-80, као и потребе да новозапослени кадрови
прођу планирану специјалистичку обуку за послове управљања, надзора и одржавања
предметних тунелских система, у складу са тим извршено је планирање потребних кадрова и
у овој фази и степену завршетка планираних пројеката (везано за тунелске системе Прогон и
Пржојна падина и Шарани) потребно је обезбедити у Програму пословања ЈП „Путеви
Србије“ за 2017. годину 15 новозапослених лица у Сектору за управљачко информационе
системе у саобраћају, за обављање послова управљања, надзора и одржавања предметних
тунелских система.
Структура новозапослених:
-

5 инжењера ( 3 инжењера на управљању саобраћајем и тунелским системима, 2
инжењера на пословима одржавања предметних система)

-

10 средња стручна спрема ( 8 оператера и 2 радника на одржавању).Почетак
запослења јун 2017.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: за Сектор за инвестиције
На основу Правилника о измненама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији послова у ЈП “Путеви Србије“ бр. 953-21714/16-29 од 31.10.2016. године,
неопходно је да се ангажују најкасније у јуну ,извршиоци на следећа упражњена радна места:
РБ

Радно
место
бр.

1

6

Главни инжењер техничке
припреме

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ
ПРИПРЕМУ

2

2

7

Специјалиста за набавке на
пројектима међународних
финансијских институција

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ
ПРИПРЕМУ

2

3

9

Шеф пројекта

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА
ПРОЈЕКТИМА

3

4

9а

Шеф пројекта за електро
радове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА
ПРОЈЕКТИМА

1

5

9б

Шеф пројекта за геодетске
радове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА
ПРОЈЕКТИМА

1

6

10

Шеф пројекта за спровођење
мера безбедности саобраћаја

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА
ПРОЈЕКТИМА

1

7

11

Шеф пројекта за заштиту
животне средине

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА
ПРОЈЕКТИМА

1

8

13

Инжењер сарадник за
саобраћај

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПЕРАТИВНО
УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР НА
ПРОЈЕКТИМА

1

Назив радног места

Организациона јединица

Број
извршилаца

150

9

16

Главни инжењер за праћење
реализације пројеката

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПЛАНСКОАНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1

10

17

Главни инжењер за планскоаналитичко управљање
пројектима

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ПЛАНСКОАНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ

1

11

21

Главни инжењер за одштетне
захтеве

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИЗУ И
РЕШАВАЊЕ ОДШТЕТНИХ
ЗАХТЕВА

1

12

22

Специјалиста за правна
питања

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИЗУ И
РЕШАВАЊЕ ОДШТЕТНИХ
ЗАХТЕВА

1

13

23

Инжењер сарадник

ОДЕЉЕЊЕ ЗА АНАЛИЗУ И
РЕШАВАЊЕ ОДШТЕТНИХ
ЗАХТЕВА

1

Потреба за горе наведим извршиоцима по специјалностима произлази због значајног
повећања обима рада у последње две године ради:
 реализације Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (RRSP)
који се финансира удруженим средствима Светске банке, ЕИБ, ЕБРД и Републике Србије,
 закључења више уговора о финасирању са Министарством грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре којисе односе на изградњу Коридора 10, пута Крагујевац – Баточина,
аутопута Сурчин – Обреновац, обилазница око Београда, сектор Б друга фаза),
 реализације других пројеката у које је укључен Сектор за инвестиције (ИПА, други
фондови Европске уније, реализација инвестиција из домаћих средстава на Коридору 10,
обезбеђење техничке документације, анализа безбедности саобраћаја и ревизија
безбедности саобраћаја итд.),
 значајно повећан број захтева за израду планова и извештаја свих врста и садржаја
(недељних, месечних, кварталних, годишњих, ванредних, посебних и др.), интерних и
екстерних, према министарствима, кредиторима и другим заинтересованим
институцијама,
постојећи капацитети Сектора нису у стању да уз пуно ангажовање испуне постављене
захтеве. Зато је неопходно обезбедити додатно особље за рад у Сектору.
Запослени у Сектору су ангажовани у свим фазама реализације пројекта и сваког
појединачног уговора. Јавне набавке су обавезне за све позиције из Програма пословања које
су у надлежности овог Сектора, при чему треба имати у виду следеће:
 јавне набавке се спроводе према више различитих процедура (домаћи закон, више
различитих процедура Светске Банке, процедуре ЕИБ и ЕБРД). То захтева високо обучено
и специјализовано особље.
 запослени у Сектору припремају конкурсну документацију за све јавне набавке, а јавне
набавке које се не спроводе у складу са домаћим законом спроводе потпуно самостално.
 рад на реализацији јавних набавки подразумева рад у свим фазама јавне набавке:
припрема, објављивање и разјашњење конкурсне документације, отварање и евалуација
понуда и припрема уговора за потписивање. У раду комисије за сваку појединачну јавну
набавку која се спроводи учествују 2-4 запослена из Сектора и њихов рад у свакој јавној
набавци која се спроводи подразумева ангажовање током целокупног поступка, у
просечном трајању од минимум 3 до 6 месеци.
У 2016. години Сектор је спровео или је у различитим фазама спровођења 51 јавна набавке од
почетка године. Према динамици пројекта РРСП и плановима, с ходно преузетим обавезама,
до краја 2017. године је потребно спровести још 55 нових јавних набавки. У наредне 4 године
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потребно је прво уговорити, а потом и реализовати преко 100 милиона евра годишње радова и
услуга рехабилитације и изградње путева и путних објеката из свих извора финансирања.
За спровођење јавних набавки је према систематизацији задужено Одељење за техничку
припрему које има 10 систематизованих радних места, од којих су 4 упражњена. У табели
испод је приказано да би сваки запослени у одељењу морао да спроведе око 9 јавних набавки
годишње, што узимајући у обзир и друге послове за чије извршење су одговорни, као и захтев
да се јавне набавке спроводе у комисијама, није могуће спровести. Због тога су у спровођење
јавних набавки укључени и други запослени у Сектору, али чак и са њиховим ангажовањем
није могуће остварити планирану динамику

2016 - 2017 година
Спроведено или у току
Потребно спровести до
краја 2017.
Укупно 2016 – 2017

51

Запослених у
одељењу техничке
припреме
6

55

6

9.17

106

6

17.67

Број јавних
набавки

Јавних набавки /
запосленом
8.50

Поред спровођења јавних набавки, Сектор за инвестиције је задужен и за реализацију
уговорених радова и услуга. У овом тренутку у различитим фазама реализације запослени
Сектора надзиру реализацију 23 уговора за радове укупне уговорене вредности од
25,927,387,154.08 динара. Поред тога, надзиру и прате реализацију још 15 уговора о вршењу
стручног надзора, 12 уговора о пројектовању и 6 уговора за вршење осталих консултантских
уговора. За непосредну контролу и управљање уговорима је према систематизацији задужено
Одељење за надзор у коме има 25 систематизованих радних места од којих је попуњено 14.
На радном месту Шефа пројекта који је према систематизацији задужен за реализацију
пројеката је запослено 8 извршилаца.

2016 - 2017 година
Уговори у току
Уговори који ће бити
закључени до краја 2017.
Укупно 2016 – 2017

56

Запослених у
одељењу за надзор
Шефова пројеката
8

Број уговора /
запосленом шефу
пројекта
7.00

77

8

9.62

133

8

16.62

Број
уговора

Важно је напоменути да је у реализацију сваког пројекта потребно укључити запослене
посебних специјалности (екологија, саобраћај и безбедност саобраћаја, финансијки
менаџмент). Сектор располаже са свега 4 извршиоца наведених профила, што обезбеђује тек
минимум у сервисирању законских и пројектних захтева из наведених области.
Обавезе запослених у Сектору не престају са завршетком радова, већ запослени имају и
продужено ангажовање све до окончања гарантног рока и завршетка свих обавеза према
уговору, укључујући и финансијске аранжмане, спорове и сл.
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Поред горњих активности запослени у Сектору су обавезни да прате извештаје уговарача,
састављају и достављају извештаје менаџменту ЈППС, Министарству и кредиторима. Такође
требају да прате све измене уговора (анекси, налози за измену, одштетни захтеви и сл.) и
креирају и контролишу документа потребна за њихово спровођење. Посебно је индикативна
појава све већег броја одштетних захтева од стране уговарача која такође захтева додатно
ангажовање специјализованих кадрова.

Ново запошљавање планирано је првенствено због отварања нових наплатних станица, а
неопходност и оправданост захтева за ново запошљавање утврђује Комисија за давање
сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних
средстава. Од планираних 198 новозапослених у 2017. години, на одређено време планира се
запошљавање 170 лица, а на неодређено 28 лица.
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Стр 237, мења се и гласи:
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Стр. 238-260, мењају се и гласе:

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

На стр. 261, табела СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ мења се и гласи:
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Стр. 262, мења се и гласе:

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 50. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
Сходно члану 50. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:
-

за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

-

за одређивање накнада Надзорном одбору.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ,
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа,
планирано је да се 34,5 милиона динара издвоји за следеће намене:

У оквиру тачке 4. Трошкови оглашсавања, штампања билтена, проспеката, плаката садржано је 20,0
милиона динара за рекламну кампању у циљу повећања коришћења електорнске наплате путарине
(приказано у позицији 9. Систем наплате путарине).
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ
Примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним
одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је
предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не
може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у
Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се
одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша
од овог износа, увећаног за 20%.
Детаљније у поглављу Политика запошљавања.
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На стр. 263, у оквиру поднаслова Накнада из члана 17. Тач. 3) Закона о јавним путевима: Посебна
накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) текст се мења и
гласи:
Садашњи износи путарине:
Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и
путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5.
септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године
(„Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за 10%.
Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено
22.02.2008. године.
На деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године почела је наплата путарине
(наплатне станице Таково и Прељина).
Стр. 264-271 се бришу.
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Стр. 272-276 мењају се и гласе:
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193

194

195

196
На стр 282 мења се планирани износ за одржавање у 2017. години,и износи 16,8 милијарди динара, док
за ургенто одржавање износи 960,0 милиона динара.
Стр.291-296, мењају се и гласе:

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије" за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13. децембра
2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност
објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 102/16).
Према Програму пословања, укупно расположиви приходи и расходи који ће се финансирати у 2017.
години планирани су у износу од 35.454,0 милиона динара.
РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину
(Програм о изменама и допунама Програма пословања)
Према Ребалансу, укупан износ расположивих прихода повећава се за 3.976,9 милиона динара, односно
са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара. Укупан износ расхода који ће се финансирати у 2017. години
такође се повећава за 3.976,9 милиона динара, односно са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара
РАЗЛОЗИ за доношење Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину:
- Планирају се средства из Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску
ефикасност (35 милиона ЕУР)
- Повећање улагања у Одржавање, које је због недовољних средстава планирано у мањем
износу од потребног
- Планирају се Трошкови поравнања (арбитраже) између Алпине и ЈП „Путеви Србије“.
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-3548/2017 од 13.04.2017. године о давању
сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви
Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 2,8 милијарди динара на име обезбеђења
недостајућих средстава за реализацију следећих пројеката: 1) Изградња наплатне станице Врчин, у
износу од 1,35 милијарди динара и 2) Коридор 10, деоница Доњи Нерадовац – Српска кућа и Српска
кућа – Левосоје, у износу од 1,45 милијарди динара.
Ове обавезе су евидентиране у Билансу стања, АОП 0449, Остале краткорочне финансијске обавезе.
ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА ПРИХОДА су следеће:
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Детаљније у наредном тексту:
Група I Приходи из буџета Републике Србије повећава се за 129,4 милиона динара, за износ
непотрошенх средстава Републике Србије из 2016. године. У оквиру ове групе додата је позиција 3.
Непотрошена средства Републике Србије у износу од 129,4 милиона динара.
Код позиције 1. Субвенције за ЈП «Путеви Србије» износ је непромењен (6.273,0 милиона динара), али је
дата нова динамика коришћења средстава, сходно Програму о изменама Програма о распореду и
коришћењу средстава субвенција за ЈП «Путеви Србије» за 2017. годину (Закључак Владе Републике
Србије 05 број 401-4295/2017-1 од 11.05.2017. године). Планирано је да се пренос средстава субвенција
изврши закључно са августом 2017. године, због наступајуће грађевинске сезоне и повећаног обима
радова, као и потребе ЈП „Путеви Србије“ да измирује своје обавезе у року.
Додата је група прихода III Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност,
у износу од 4.354,0 милиона динара (35 милиона ЕУР). Законом о буџету Републике Србије за 2017.
годину („Сл.гласник РС“ бр.99/16) у члану 3. тачка Б. предвиђено је да ће Република Србија у 2017.
години одобрити Зајам за инфраструктуру и енергетску ефикасност у износу од 100 милиона ЕУР
(12.450 милиона динара).
Група IV Зајмови смањује се за 506,5 милиона динара (са 6.344,3 на 5.837,8 милиона динара). Промене
по банкама су следеће:

ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА РАСХОДА су следеће:
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Детаљније у наредном тексту:
 РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ
БАНКЕ (позиције 2 до 10) повећавају се за укупно 4.483,4 милиона динара, сходно повећању
на приходној страни.
 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНОЗАЈМОВА (позиција 11) смањује се за 506,5 милиона динара, сходно смањењу на приходној
страни.

ПРОМЕНЕ КОД УЛАГАЊА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА

Следи детаљније образложење измена по позицијама улагања.
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2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ
(у милионима динара)
Ред.
бр.
2.

Опис
Студије и пројекти

План
2017.

Ребаланс
2017.

Разлика

528,8

689,8

+ 161,0

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 161,0 милиона динара.
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.
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3.

ОДРЖАВАЊЕ
(у милионима динара)
Ред.
бр.
3.

Опис
Одржавање

План
2017.

Ребаланс
2017.

Разлика

13.592,8

16.784,2

+ 3.191,4

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 3.191,4 милиона динара.
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

Детаљан приказ по позицијама Одржавања, даје се у наредној табели.
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4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
(у милионима динара)
Ред.
бр.
4.

Опис
Изградња, реконструкција и рехабилитација

План
2017.

Ребаланс
2017.

Разлика

7.034,2

7.936,9

+ 902,7

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 902,7 милиона динара.

У Ребалансу додата је позиција В) Трошкови поравнања (арбитраже), у износу од 914,3 милиона динара.
Позиција се планира на основу Уговора о поравнању између ЈП «Путеви Србије» и Dr. Stephan Riel
Landstraβer Hauptstraβe 1/2, 1010 Vienna, Austria, као стечајног управника над имовином ALPINE Bau
GmbH (у стечају), у вези са арбитражом која се води у Паризу и судским поступком у Бечу поводом
међусобних потраживања у вези са лотовима 2.2 (Пројекат Београд – Нови Сад, деоница км 120+000 до
178+000), 3.0 (Пројекат Београд – Нови Сад, планирање и изградња новог моста Бешка) и 5.0 (Пројекат
Београд – Нови Сад, санација, поправка и рехабилитација постојећег моста Бешка) (I 454-364 од
21.04.2017. године).
За трошкове поравнања у 2017. години планирано је месечно 1.050.000 ЕУР почев од 1. јуна 2017.
године, што по курсу ЕУР од 124,4 динара до краја године (7 месеци) даје износ од 914,3 милиона
динара.

Детаљан приказ измена по путним превцима у оквиру групе Б) Улагања у текућој години даје се у
наредној табели.
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6. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ
(у милионима динара)
Ред.
бр.
6.

Опис
Управљачко-информациони системи у
саобраћају

План
2017.

Ребаланс
2017.

Разлика

558,8

559,5

+ 0,7

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 0,7 милиона динара.
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

Систем за мониторинг и управљање саобраћајем:
Задржан је износ од 158,0 милиона динара, али је извршена прерасподела код следећих
позиција:
-

Набавка опреме за оперативни и надзорни центар (повећање за 2,9 милиона динара)

-

Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у
систему за мониторинг и управљање саобраћајем (смањење за 3,4 милиона динара)

-

Опрема за софтвер за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну
базу података и web портал ИТС система (смањење за 0,4 милиона динара)

-

Трошкови функционисања ИТС-а (повећање за 0,9 милиона динара).

Повећање код Трошкова ИТ система од 0,7 милиона динара односи се на Одржавање и
унапређење софтвера и продужења коришћења лиценци.
Није било промена износа код осталих ставки позиције 6. Управљачко-информациони системи у
саобраћају.
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8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
(у милионима динара)
Ред.
бр.
8.

Опис
Трошкови ЈП „Путеви Србије“

План
2017.

Ребаланс
2017.

Разлика

2.927,6

2.991,1

+ 63,5

Укупно повећање позиције 8. Трошкови ЈП „Путеви Србије“ износи 63,5 милиона динара.

Промене су на следећим позицијама Трошкова ЈП «Путеви Србије»:
8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада: Ребалансом се повећава за 37,8 милиона динара, са
1.653,6 на 1.691,4 милиона динара. Повећање је неопходно због ангажовања нових запослених, тако да
су у новој маси зарада садржане зараде за просечно 1644 запослених, од којих су 164 новозапослених у
Сектору за наплату путарине (због отварања нових наплатних станица), 15 новозапослених у Сектору за
управљачко-информационе системе у саобраћају, 17 новозапослених у Сектору за инвестиције и 2
новозапослена у Сектору за економско финансијске послове.
Сходно повећању масе зарада, повећава се и позиција * Обавезе по Закону о привременом уређивању
основице за обрачун и исплату плата за 2,9 милиона динара, са 125,7 на 128,6 милиона динара.
Због већег броја радника, повећава се позиција Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и
са посла, са 6,2 милиона динара (са 122,3 на 128,5 милиона динара) (у оквиру позиције 8.1.1.6).
Накнаде трошкова на службеном путу повећавају се за 4,0 милиона динара (са 18,0 на 22,0 милиона
динара) (у оквиру позиције 8.1.1.6).
8.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору смањују се за 0,4 милиона динара (са 5,1 на 4,7 милиона
динара). Код планирања примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине
накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016.
године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном
одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса
која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години,
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за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа
не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.
У оквиру позиције 8.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга додаје се позиција: Физичко обезбеђење
службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници, у износу од 3,6 милиона динара.
У оквиру исте позиције (8.1.4.1) Адаптација и проширење простора архиве повећава се са 0,5 на 10,0
милиона динара. Повећање од 9,5 милиона динара односи се на следеће: Набавка контејнера за потребе
техничке архиве (5,1 милиона динара), Пресељење опште архиве (1,3 милиона динара), Архивирање
опште документације према ISO стандардима (3,0 милиона динара) и Одабирање архивске грађе и
излучивање безвредног регистратурског материјала на основу прописа који регулишу ову област;
контрола издвојеног регистратурског материјала увидом у садржај регистратурских јединица; израда
пописа за излучивање (0,1 милиона динара).

У наредној табели даје се упоредни приказ Плана, Ребаланса и Разлике, на позицији 8. Трошкови
ЈП „Путеви Србије“.
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9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ
(у милионима динара)
Ред.
бр.
9.

Опис
Систем наплате путарине

План
2017.

Ребаланс
2017.

Разлика

1.783,7

1.947,8

+ 164,1

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 164,1 милиона динара.
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.

Позиције код којих има измена су следеће:
(у милионима динара)
План 2017.
9.1.4. Остали трошкови материјала
Радне униформе
9.2.1. Трошкови одржавања опреме
Редовно одржавање система за наплату путарине
9.4.1. Опрема
Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом
на наплатним станицама Мали Пожаревац, Смедерево, Пожаревац,
Појате, Ниш и Стара Пазова
Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне
станице на деоници Стара Пазова-Суботица
Набавка агрегата за нове наплатне станице: Ниш - север, Ниш - исток,
Ниш - Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток, Димитровград,
Ниш -југ, Прокупље-Мерошина, Врање, Бујановац 1, Бујановац 2,
Прешево, Прељина, Таково, подземни резервоара запремине 15.000
литара и један мобилни агрегата
Путничка возила до 1.600 м3, 20 ком (за службе ЈП „Путеви Србије“)

Ребаланс
2017.

Разлика

20,7

25,0

4,3

205,0

225,0

20,0

15,0

20,0

5,0

3,2

6,0

2,8

38,0

30,0

- 8,0

10,0

25,0

15,0
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Блиндирана возила за превоз новца, 5 ком
Комби возила за превоз запослених, 4 ком, ( једно комби возило са
више од 8 седишта, 3 комби возила до 8 седишта)
9.5.2. Систем наплате путарине
Увођење затвореног система наплате путарине на деоници ДољевацНиш-Димитровград, опремањем нових наплатних станица Прокупље,
Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела Паланка, Пирот запад,
Пирот исток и Димитровград (укупно: 9 напл.ст./46 канала) и
модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут.
Увођење затвореног система наплате путарине на деоници ДољевацПрешево, опремањем нових наплатних станица Дољевац, Брестовац,
Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан и
Бујановац 2 (укупно: 8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с
Дољевац у затворени ситем напл.пут.
Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају
9.5.3. Објекти наплате путарине
Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици

Укупно:

8,0

20,0

12,0

8,0

15,0

7,0

605,0

620,0

15,0

420,0

430,0

10,0

75,0

150,0

75,0

6,0

6,0
164,1
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11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА
(у милионима динара)
Ред.
бр.
11.

Опис
Изградња, реконструкција и рехабилитација из
средстава ино-зајмова

План
2017.

Ребаланс
2017.

Разлика

6.344,3

5.837,8

- 506,5

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 506,5 милиона динара.
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели:

Промене код Улагања у текућој години дају се у следећим табелама.
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***

У Ребалансу Програма пословања за 2017. годину извршене су и следеће измене:
 Због промена на приходној и расходној страни, мењају се следећи обрасци за квартално
извештавање (дефинисани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији
годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“
бр.36/16):
Образац 1.

Биланс успеха

Образац 1А.

Биланс стања

Образац 1Б.

Извештај о токовима готовине

Образац 2.

Трошкови запослених

Образац 3.

Динамика запослених

Образац 4.

Кретање цена производа и услуга

Образац 5.

Субвенције и остали приходи из буџета

Образац 6.

Средства за посебне намене

Образац 8.

Кредитна задуженост

Образац 9.

Готовински еквиваленти и готовина

Образац 10.

Извештај о инвестицијама

 У оквиру поглавља Организациона структура ЈП „Путеви Србије“ дати су подаци о броју и
струкутри запослених на дан 31.12.2016. године.

У вези са мишљењем Министарства финансија 08 број 023-02-236/2016 од 9. јуна 2017. године које је
дато на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину који
је усвојио Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 04.05.2017. године, дајемо
следеће објашњење:
У Билансу стања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31. децембра 2016. године на позицији „Остале
краткорочне обавезе“ (група рачуна 429, АОП 0449) приказан је износ од 59.814.024 хиљада динара, у
оквиру кога је садржана динарска противвредност отплате ино-кредита на дан плаћања од стране
Управе за јавни дуг Министарства финансија. Отплаћени износ у оригиналној валути на дан 31.12.2016.
године је усаглашен са Управом за јавни дуг и износи 490.869.662,60 евра, односно на дан 31.03.2017.
године 512.388.044,86 евра.
Јавно предузеће „Путеви Србије“ ће у складу са дописом Министарства финансија, Управа за јавни дуг
(Број: 401-428/2017-001 од 10. марта 2017. године и на основу додатног усаглашавања са
Министарством финансија, Управа за јавни дуг, покренути иницијативу према надлежним
министарствима како би се билансна позиција Остале краткорочне обавезе (група рачуна 429, АОП
0449) исказала на начин како је указано у мишљењу Министарства финансија (08 Број: 023-02-236/2016
од 18. јула 2017. године).
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У складу са Законом о преузимању обавеза ЈП „Путеви Србије“ према привредним друштвима по
основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Сл.гласник РС“
бр.62/13), Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину,
који је донео Управни одбор 12.11.2013. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 30.12.2013.
године („Сл.гласник РС“ бр.119/13), код прихода предвиђена је позиција Приходи из буџета РС за
измиривање обавеза према путарским предузећима.
У наставку се даје извод из Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈП „Путеви Србије“
за 2013. годину:
„Закон о преузимању обавеза ЈП „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу
неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“
бр.62/13) се односи на измиривање обавезе ЈППС према путарским и другим друштвима са којима
ЈППС има закључене уговоре о одржавању државних путева.
Ове обавезе Република Србија преузима као јавни дуг, у укупном номиналном износу до 1.346.775.310
динара.
У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за измирење ових обавеза.
Динамика измиривања обавеза: у три рате, до краја 2013. године, и то:
 у јулу 2013.
у висини 1/3 укупног износа обавезе
 у септембру 2013.
у висини 1/3 укупног износа обавезе
 у новембру 2013.
у висини 1/3 укупног износа обавезе
Начин измиривања обавеза: Република Србија ће директно измиривати обавезе ЈППС према путарским
и другим друштвима, у утврђеном износу.
Измиривања обавеза вршиће Министарство финансија и привреде – Управа за јавни дуг.
Овом Закону претходило је следеће:
 Закључак Владе о усвајању Програма мера за измиривање обавеза Јавног предузећа
„Путеви Србије“ према путарским предузећима по основу извршених радова на
одржавању државних путева I и II реда у Републици Србији
 Програм мера за измиривање обавеза Јавног предузећа „Путеви Србије“ према
путарским предузећима по основу извршених радова на одржавању државних путева I и
II реда у Републици Србији
 Саставни део Програма мера је Табела – Стање обавеза ЈП „Путеви Србије“ према
путарским предузећима.“
Обзиром да је Република Србија ове обавезе преузела као јавни дуг, ЈП „Путеви Србије“ је износ од
1.346.775.310 динара у 2013. години исказало као приход, те се на основу расположиве документације
не може вршити корекција финансијских извештаја из ранијих година.

У наставку се даје упоредни приказ средстава и улагања у усвојеном Програму за 2017. годину
(„Сл.гласник РС“ бр. 102/16) и предложеним Изменама и допунама Програма за 2017. годину.
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА
У УСВОЈЕНОМ ПРОГРАМУ ЗА 2017. годину
И ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗА 2017. годину
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