Министар Момировић: ,,Захвалност путарима
на непрекидном раду"
Министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић је са
в.д. директора Зораном Дробњаком, извршним директором Сектора за одржавање државних путева I и II реда и руководиоцем
Штаба зимске службе Зораном Стојисављевићем и сарадницима 11.01.2021.г. посетио
путну базу у Врчину.
„Захваљујем се путарима на уложеном
труду и непрекидном раду и током празника, за време снежних падавина, обезбеђујући
да сви путни правци у Србији буду проходни“, изјавио је министар Момировић и апеловао на возаче, посебно теретних возила, да не
крећу на пут без одговарајуће зимске опреме.
Министар Момировић нагласио је да ЈП
„Путеви Србије“ помаже и у зимском одржавању локалних путева: „Ми имамо 15.700 километара путева које одржавамо и осим тога
активно пружамо подршку локалним самоуправама, наравно када очистимо наше приоритетне правце, како бисмо обезбедили
безбедно одвијање саобраћаја у Републици Србији“.
В.д. директора Зоран Дробњак и директор Сектора за одржавање државних путева I и II реда и руководилац Штаба зимске
службе Зоран Стојисављевић рекли су да су
путарска предузећа спремна за све изазове
зимског одржавања путева, располажу довољним количинама соли, каменог агрегата
и ризле, као и хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа.

Решен проблем нелегалног насеља на
Обилазници око Београда
Министар грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре Томислав Момировић, в.д.
директора Зоран Дробњак и в.д. директора
предузећа „Коридори Србије” Александар
Антић, обишли су 11.01.2021.г. градилиште
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деонице на Обилазници око Београда код
места Ресник, где се налазило нелегално насеље „Вијадукт“.
„Вишедеценијски проблем расељавања
74 породице решен је пажљивом комуни-

кацијом током два месеца преговора у које
је био укључен и Заштитник грађана. Желели смо да нашим суграђанима помогнемо и
да сви буду задовољни“, рекао је министар
Момировић и захвалио се директорима
Дробњаку и Антићу на помоћи коју су пружили током решавања проблема.
Житељима нелегалног насеља „Вијадукт“
су исплаћена обештећења за куће које ће бити срушене због израдње Обилазнице око
Београда, а добијеним новцем они ће моћи
да реше своје стамбено питање.
Министар Момировић позвао је извођаче радова на изградњи Обилазнице око Београда да предано раде сваког дана, да би се
што пре растеретио саобраћај кроз Град и
смањило загађење.
Представници извођача радова, кинеске компаније „Пауер Чајна” и азербејџанског
„Азвирта“ обећали су да ће радови на деоници од Остружнице до Ибарске магистрале,
укључујући и петљу „Петлово брдо“, бити завршени и пре априла 2021.г., што је уговорени рок.

Министар Томислав Момировић у
посети ЈП „Путеви Србије“
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Томислав
Момировић посетио је ЈП „Путеви Србије“ 11.01.2021.г., где је разговарао
са в.д. директора Зораном Дробњаком, помоћником директора Славољубом Тубићем, техничким директором Слободаном Басурићем и извршним
директорима свих Сектора Предузећа.
Руководство Предузећа представило му је рад и активности ЈП „Путеви Србије“ и информисало га о најбитнијим пројектима у оквиру свих
Сектора.
Министар се захвалио на квалитетној сарадњи и похвалио рад Предузећа: „Путна мрежа је једна од највећих капиталних вредности у Републици Србији, на чијој територији има око 17.000 км државних путева I и II
реда и велико је задовољство бити министар за сектор у коме имате овакво предузеће, једно од најбитнијих у држави“.
Министар Момировић најавио је годину коју ће обележити многи важни инфраструктурни пројекти, завршетак започетих и изградња нових
аутопутева и брзих саобраћајница широм Србије, у које ће бити уложено
210,8 милијарди динара.
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Обилазак радова на аутопуту Прељина - Пожега
Министар грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре Томислав Момировић,
в.д. директора Зоран Дробњак и помоћник директора Славољуб Тубић обишли су
01.11.2020.г. деоницу аутопута „Милош Велики“ од Прељине до Пожеге, која је у изградњи, где су се састали са представницима извођача радова, кинеском компанијом
„Чајна Комуникејшн Констракшн Компани“
(CCCC).
„Ово је моја прва активност као ресорног
министра. Политика председника Републике
је заиста остварила многе успехе на пољу инфраструктуре, али ниједан успешан пројекат
није тако видљив као аутопут „Милош Велики“, изјавио је министар Момировић.
Извођач радова, компанија CCCC, потврдио је да ће комплетна деоница од Прељине
до Пожеге, дужине 30,93 км, бити завршена
до краја 2021.г. Трећину трасе чиниће мостови и тунели. Лаз и Муњино брдо биће међу
највећим тунелима у Србији, дужине скоро
три километра.
Министар Момировић изразио је задовољство динамиком извођења радова, захвалио се кинеској компанији на квалитету радова и ЈП „Путеви Србије“ као инвеститору.
„Уверен сам да ће бити испоштовано оно
што је договорено. Наш императив је да се
у наредних годину дана, односно до краја
2021.г. радови заврше и да ова деоница буде пуштена у саобраћај. Траса од Прељине
до места Паковраће је јако важан део деонице, који ће значајно растеретити саобраћај у
Чачку“, закључио је министар Момировић.
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ЈП „Путеви Србије“ - „Шампион пословне изврсности“ за 2020.г.
ЈП „Путеви Србије“ добитник је највише награде - „Шампион пословне изврсности“ на конкурсу Националне награде
за пословну изврсност – „Оскар квалитета
2020“, која је уручена 12.11.2020.г.
Престижну награду за испуњење веома
захтевних критеријума конкурса, искључиво на основу остварених и приказаних
резултата, додељује Фондација за културу
квалитета и изврсност - FQCE, под покровитељством Министарства привреде Републике Србије и у сарадњи са Привредном
комором Србије током традиционалног
годишњег саветовања „Квалитетом у свет”
које окупља врсне експерте за квалитет и
пословну изврсност из Србије и земаља из
окружења.
У веома јакој конкуренцији, представљајући свој интегрисани менаџмент систем, ЈП „Путеви Србије“ је успешно презентовало пословне процесе и резултате
рада у девет области: Лидерство, Стратегија, Потенцијали организације, Процеси
Национална награда за пословну изврсност - Оскар квалитета, додељује се
већ 26 година. ЈП „Путеви Србије“ је три
пута учествовало на Конкурсу националне награде за пословну изврсност - у
2012.г., 2014.г. и 2017.г. и освојало је награде из 3 области: Партнерство и ресурси, Резултати код корисника и Стратегија.

и технологије, Тржиште и корисници, Резултати пословања, Задовољство запослених, Задовољство корисника и Друштвена
одговорност.
ЈП „Путеви Србије“ је прво велико предузеће из јавног сектора које је добило ту
награду, која у сложеним условима пословања, због околности изазваних пандемијом Корона вируса, има још већи значај.
Зоран Пешовић, извршни директор
Сектора за управљачко информационе
системе у саобраћају примио је награду у

име Предузећа и истакао њен значај за будуће пословање:
„Веома смо поносни што је наше предузеће добитник ове престижне награде. У
времену компликованих услова пословања
и великих изазова, својим знањем, радом
и упорношћу постигли смо одличне резултате. Награда представља потврду трајне
оријентисаности Предузећа ка организационој и пословној изврсности и подстицај- је нашем даљем развоју и унапређењу
пословања у интересу свих наших грађана“.
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Пуштен у саобраћај нови мост преко Љубовиђе
Нови мост преко реке Љубовиђе, на деоници државног пута IБ реда број 28, Грачаница - Љубовија, изграђен је на месту старог
и пуштен у саобраћај 26.10.2020.г.
Стари мост претрпео је значајна оштећења изливањем реке Љубовиђе током јун-

ских поплава, након чега је срушен и приступило се изградњи новог.
У кратком року је завршена пројектно-техничка документација и мост је изграђен, јер је од значаја за становнике тог
краја.

Брзом саобраћајницом од Крагујевца до Баточине
Последња деоница на државном путу
IБ реда број 24 од Крагујевца до Баточине, дужине 4,5 км, пуштена је у саобраћај
30.10.2020.г. у присуству в.д. директора Зорана Дробњака, председника општине Баточина Здравка Младеновића, представника
Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и извођача радова.
В.д. директора Зоран Дробњак истакао
је значај изградње брзе саобраћајнице: „Завршетком деонице кроз Баточину, тај град
и Крагујевац повезани су са аутопутем, савременом, брзом и пре свега безбедном саобраћајницом, којом дневно прође више од
12.000 возила.“
Брза саобраћајница је изграђена на траси постојећег магистралног пута Крагујевац - Баточина, дугачка је 25 км, има две саобраћајне траке у сваком смеру, између којих
је разделни појас и представља најкраћу ве-

зу г рада Крагујевца и околних места са аутопутем Е-75.
„Држава уз помоћ председника Србије
Александра Вучића наставља да гради аутопутеве и брзе саобраћајнице како би се
повећала безбедност свих учесника у саобраћају“, истакао је Дробњак и најавио нове пројекте - нову петљу и наплатну станицу

у Баточини, која ће бити „много већа и шира
и ближа том граду“.
„Радови на проширењу наплатне станице почеће на пролеће, а припремају се и
пројекти за изградњу брзе саобраћајнице
која ће повезати Крагујевац са Моравским
коридором преко Мрчајеваца“, рекао је в.д.
директора Зоран Дробњак.

Увек спремни за зимско одржавање државних путева
ЈП „Путеви Србије“ започело је зимско
одржавање путева 01.11.2020.г. према Плану зимског одржавања државних путева I и
II реда у Републици Србији 2020/21.
Због епидемиолошке ситуације и уведних мера за заштиту здравља становништва,
Одељење за односе са јавношћу није организовало традиционалну Конференцију за медије, већ је медијима послало и на интернет
презентацију Предузећа поставило посебно креиране садржаје о организацији рада
Зимске службе, са снимком изјаве извршниог директора Сектора за одржавање државних путева I и II реда и руководиоца Штаба зимске службе Зорана Стојисављевића и
снимком Пункта за одржавање аутопутева у
Добановцима.
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„Све путне базе и пунктови су опремљени, извршена је контрола капацитета, сви потребни материјали су депоновани у пунктовима, тако да спремно улазимо у предстојећу
зимску сезону. Пратимо непрекидно времен-

ске прилике и сходно временској прогнози
прилагођавамо степен ангажовања путарских капацитета“, рекао је извршни директор и руководилац Штаба зимске службе Зоран Стојисављевић.

„Кад порастем бићу...“
Крајем године одржан је већ традиционални ликовни конкурс за децу запослених,
на тему „Кад порастем бићу…“.
У групи малишана до четири године прво место освојила је Сара Радовић, друго
Ирина Јанковић и треће је припало Ђорђу
Видосављевићу.
Прва три места у групи деце од пет до
шест година заузеле су Нина Илић, Тамара
Станојевић и Теодора Мрђа.
Злато у групи деце од седам до девет година је освојила Николина Радмановац, коју
је жири одабрао и за победника целог Конкурса. Сребро је припало Симони Гачевић и
бронзом су се окитиле Искра Југовић и Милица Илић.
Међу уметницима од 10 до 12 година, први је Вук Јовичић, други Деспот Миладиновић и трећа је Јована Радмановац.
Посебну награду за инвентивност добила је Ивана Пузовић.
Сва деца победници добила су своје наградне поклоне и Одељење за односе са јавношћу је најбољим радовима украсило стоне
календаре Предузећа за 2021.г.

Оnline на Међународном
пољопривредном сајму
Сектор за наплату путарине ЈП „Путеви Србије“ учествовао је на online новосадском Међународном пољопривредном сајму
од 14. до 18.12.2020.г. На пословној комуникационој платформи expoonline.rs посетиоци

су могли да у виртуелном изложбеном простору Предузећа добију информације о Електронској наплати путарине и свим другим
активностима, услугама и новинама за кориснике.

Нове обуке
за пружање
прве помоћи
ЈП „Путеви Србије“ - Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и
спасавање на раду је у оквиру обука за пружање прве помоћи током претходне две године обучило више од 800 запослених, a од
октобра до краја 2020.г., уз примену свих
превентивних мера у борби против Корона вируса, обуку је прошло више од 100 запослених, који у свом послу користе службена возила.
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Обележен Светски дан сећања на
жртве саобраћајних незгода
ЈП „Путеви Србије“ придружило се обележавању Светског дана сећања на жртве саобраћајних незгода, традиционално у трећој
недељи новембра, под слоганом „Сети се.
Подржи. Уради.“.
ЈП „Путеви Србије“ свакодневно скреће
пажњу јавности на значај одговорног понашања у саобраћају, обавештава учеснике у
саобраћају о стању на путевима и стара се о
одржавању и унапређењу квалитета мреже
државних путева ради постизања што бољих
услова за безбедну и угодну вожњу.
Као друштвено одговорно предузеће, издваја значајна средства за повећање безбедности у саобраћају и едукације учесника у саобраћају.
Од марта 2020.г. ЈП „Путеви Србије“ кроз
прву у низу едукативних кампања за подизање свести возача и повећање безбедности
у саобраћају - „3 секунде цео живот“ указује
на значај безбедног одстојања између возила
за спречавање саобраћајних незгода.
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