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Пуштањем у саобраћај 11,3 км аутопута 
од Прељине до Паковраћа 30. јануара 2022.г. 
у присуству председнице Владе Републике 
Србије Ане Брнабић, Србија је за један ко-
рак ближe остварењу вишедеценијског сна 
– повезивању најзначајнијих привредних и 
друштвених центара, безбедном, брзом и уг-
одном путовању аутопутем до суседних др-
жава: Црне Горе и Босне и Херцеговине. 

Новоотворена деоница аутопута Прељи-
на – Паковраће, део је аутопута Е-763, де-
онице Прељина- Пожега дужине 30,9 кило-
метара. Деоница се наставља на претходну 
деоницу, Таково - Прељина, непосредно по-
сле петље Прељина.

Пуштањем нове деонице у саобраћај, Бе-
оград се са Чачком повезао пуним профилом 
aутопута у дужини од 131,6 км. 

Главни извођач радова је кинеска ком-
панија "China Communications Construction 
Company Ltd."

АУТОПУТ „МИЛОШ ВЕЛИКИ“ НА 20 КМ ОД ПОЖЕГЕ

Један од најзначајнијих инфраструк-
турних пројеката, аутопут ,,Милош Ве-
лики“ је државни пут I A реда број 2, 
део аутопута Београд – Јужни Јадран на 
међународном путном правцу Е-763.

Аутопут ,,Милош Велики“ има гео- 
графски, стратешки, безбедносни и 
транзитни значај за Србију и цео реги-
он. Протежући се од севера ка југу, од 
Војводине, преко Београда, кроз запад-
ну, централну и југозападну Србију, до 
границе са Црном Гором, аутопут ,,Ми-
лош Велики“ спојиће значајне привредне 
и друштвене центре и поставити Србију 
на још бољу позицију у међународном 
транзиту. 
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У ову деоницу уграђено је укупно 
112.516 тона асфалтних мешавина, за 
потребе фундирања мостовских сту-
бова изведено укупно 4.720 м шипова, 
док је у мостовске конструкције над-
вожњаке уграђено 6.830 тона арматуре 
и 44.030 м3 бетона, постављено 24 000 м 
путне ограде, у труп аутопута уграђено 
је 1.156.000 м3 материјала ...

Регулисано је 11 водотокова од којих 
су најзначајније регулација реке Чемер-
нице у дужини од 715 м и Западне Мо-
раве у дужини од 154 м.

Пројектовано је 10 девијација, 3 сер-
висна пута, асфалтирано 9 девијација.

Израђена је 21 мостовска конструк-
ција укупне дужине 3750 м и површине 
51 446 м2 у трупу аутопута. Од тога је 9 
мостова, 3 вијадукта, 1 подвожњак и 1 
пропуст.

Преко аутопута прелазе 4 надвож-
њака укупне дужине 405 м, а у окви-
ру петље "Паковраће" се налазе 2 над-
вожњака и 2 моста укупне дужине 426 м.

Одмориште
На аутопуту, са десне стране, обезбеђен је осветљен, зеленилом окружен простор са 

мобилијаром за одмор корисника са дванаест паркинг места за путничка возила и чети-
ри паркинг места за аутобусе и теретна возила и са могућношћу употребе телефона који 
се такође налази на одморишту.

 Портали са измењивим садржајем
Дуж новоизграђене трасе постављени су портали са измењивим садржајем за уп-

рављање инцидентима, информисање корисника пута, стратегијско преусмеравање са-
обраћаја, обавештавање о радовима на путу и пласирање порука кампања Предузећа 
учесницима у саобраћају, итд.

Интелигентно управљање саобраћајем и прикупљање података обавља се путем ин-
сталираног видео надзора опште намене, аутоматских бројача саобраћаја за системско 
прикупљање података о саобраћајном оптерећењу, структури,  брзинама возила, времен-
ским интервалима слеђења возила, итд. 

Петља „Паковраће“ 
Петља „Паковраће“ је планирана као 

веза аутопута Е-763 са постојећом пут-
ном мрежом, државним путем I Б реда 
број 23. Саставни део петље "Паковраће" 
је и ''бочна'' станица за наплату путари-
не коју чине седам канала и шест острва 
као и додатни канал за пролаз вангаба-
ритних возила. За сваки смер предвиће-
на су по три канала – два за електронску 
наплату путарине и један за мануелну 
наплату, док је један са могућношћу про-
мене смера, а без могућности електрон-
ске наплате. 

Тунел „Трбушани“
На траси аутопута изграђен је тунел 

„Трбушани“ дужине oкo 280 м, изведен 
у отвореном ископу, са малом висином 
надслоја и без раздвајања тунелских це-
ви. На улазу у тунел је пројектована и 
изведена Погонска станица тунела Тр-
бушани, у којој се налази електроенер-
гетска, телекомуникациона и опрема 
система за аутоматско управљање са-
обраћајем док је у подрумској етажи из-
веден резервоар за хидрантску воду зап-
ремине 72 м3.  
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Почетак радова на деоници аутопута 
Е-763 „Милош Велики" од Пожеге до Дуге 
Пољане обележен је 20. марта 2022.г. у при-
суству председника Републике Србије Алек-
сандра Вучића, министра грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре Томислава 
Момировића, отправникa послова у амбаса-
ди НР Кине у Београду Тјен Јишуa, председ-
никa општина Пожега, Ариље, Ивањица, Ду-
га Пољана и Сјеница, као и в.д. директора ЈП 
„Путеви Србије" Зорана Дробњакa и пред-
ставника извођача радова.

Председник Србије Александар Вучић је 
рекао да ће аутопут бити значајан за развој 
тог дела Србије и подстаћи и развој туризма. 
„То ће пуно значити за читаву Пештерску ви-
сораван, довођење инвеститора и развој це-

ле западне и југозападне Србије", казао је 
Председник и додао да се гради и пут од Но-
вог Пазара до Сјенице, још 22 км пута Нови 
Пазар – Тутин, обилазни пут око Рибарића 
и други путни правци. „Таквих улагања није 
било од 1945. године", рекао је председник 
Вучић и нагласио да је веома важно да људи 
остану да живе у том делу Србије.

Деоница Пожега – Дуга Пољана се наста-
вља на деоницу Прељина – Пожега на севе-
ру и завршава се петљом Дуга Пољана на 
југу. Дужине 74,73 км, деоница ће биће пози-
ционирана дуж општина Пожега, Ариље, 
Ивањица, Дуга Пољана и Сјеница. На ге-
олошки изузетно захтевној траси биће из-
грађен 71 мост укупне дужине 34,4 км, 10 ту-
нела и три петље – Ариље, Ивањица и Дуга 
Пољана.

Радове изводи компанија „China Road 
and Bridge Corporation Ltd".

ОБЕЛЕЖЕН ПОЧЕТАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 
АУТОПУТА Е-763 „МИЛОШ ВЕЛИКИ", 
ДЕОНИЦА ПОЖЕГА-ДУГА ПОЉАНА
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Почетак радова на изградњи Оби-
лазнице око Горњег Милановца обеле-
жен је 29.11.2021.г. у присуству пред-
седника Републике Србије Александра 
Вучића, министра грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре Томисла-
ва Момировића, амбасадорке НР Ки-
не у Србији Чен Бо и в.д. директора 
ЈП „Путеви Србије” Зорана Дробњака 
и предузећа „Коридори Србије” Алек-
сандра Антића.

Обилазница око Горњег Миланов-
ца је део приступне саобраћајнице ау-
топуту „Милош Велики“ преко пе-
тље Таково. Обилазница ће бити дуга 
9,4 км и подељена на две поддеони-
це, обе дужине по 4,7 км: од дела гра-
да код споменика "Тенк" до Клатичева, 
која подразумева градњу потпуно нове 
саобраћајнице са свим врстама земља-

них радова, усецима, засецима и насипима и 
друга од Клатичева до Такова која обухвата 
реконструкцију постојећег државног пута на 
којој ће бити изграђена четири моста и један 
надвожњак.

„Људи мисле да су мале ствари када гра-
дите 10 километара пута, а ја мислим да је то 
од животног значаја за Горњи Милановац, 
за цео таковски крај. Важно је да људи могу 
лакше да приступе аутопуту, да могу да га ко-
ристе, и да за сат времена лагане вожње буду 
у Београду. Да могу да иду и на другу страну 
ка Чачку, Пожеги и Ужицу“, истакао је пред-
седник Вучић.

Изградњом Обилазнице око Горњег Ми-
лановца оствариће се вишеструки бенефити: 
измештање тешког теретног саобраћаја из 
града, смањење загађења, као и боља (безбед-
нија) повезаност општина Таково и Горњи 
Милановац.

Радове ће изводити компанија "Power 
Construction Corporation of China."

„Када се овај пут за-
врши, Горњи Милановац 
ће имати чистији ваз-
дух, деца која иду у вр-
тиће и школу биће сигур-
нија, развићемо додатне 
туристичке потенцијале и 
привреди овог краја биће 
много боље у новој индус-
тријској зони која се овде 
гради”, закључио је пред-
седник Републике Србије 
Александар Вучић и по-
ручио „да је Србија крену-
ла брзим и снажним кора-
цима и да они који не желе 
добро Србији у својим на-
мерама неће успети“.

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОБИЛАЗНИЦЕ 
ОКО ГОРЊЕГ МИЛАНОВЦА
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Министар грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Томислав Момировић је са 
сарадницима, представницима ЈП „Путеви 
Србије”, градоначелником Ваљева Лазаром 
Гојковићем, председником општине Лајко-
вац Андријом Живковићем и представни-
цима кинеске компаније „China Shandong 
International" 22.01.2022.г. обишао радове 
на изградњи брзе саобраћајнице Иверак - 
Лајковац и том приликом рекао да је задо-
вољан динамиком којом ради кинеска ком-
панија.

„Брза саобраћајница ће имати 18 киломе-
тара, вредност пројекта је 158 милиона евра 
и захваљујући нашим кинеским партнери-
ма посао се одвија планираном динамиком, 
тако да ће Ваљево добити примат у Западној 
Србији и за неколико година постаће мотор 
развоја Србије", нагласио је министар.

Лајковац ће постати путни чвор у овом 
делу Колубарског округа, чиме ће се отвори-
ти веће могућности за будуће инвестиције и 
развој тог дела Србије. 

Деоница Иверак - Лајковац са по две 
траке у оба смера, пројектована за брзину 
до 100 километара на сат, повезаће Ваљево 
са аутопутем „Милош Велики“ (Е-763), као 

и делове Републике Српске, односно Босне 
и Херцеговине са аутопутем „Милош Вели-
ки" и даље преко Коридора 10, са Бугарском 
и Грчком.

БРЗА САОБРАЋАЈНИЦА ИВЕРАК-ЛАЈКОВАЦ 
ЗА БОЉИТАК КОЛУБАРСКОГ OКРУГА
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Зимска служба ЈП „Путеви Србије“ ус-
пешно је спроведена према Плану зимског 
одржавања државних путева I и II реда у Ре-
публици Србији за 2021/2022.г. Тај план је 
био основа за рад 22 предузећа која спрово-
де зимско одржавање путева и два  која пру-
жају услужну делатност, конкретно, „Србија-
пут“- Београд и „Војводинапут“- Нови Сад.

Одељење за односе са јавношћу осмис-
лило је посебно креиране садржаје којима 
је информисало медије и јавност о почетку 
рада Зимске службе, радовима, активности-

ма и мерама које предузимамо за обезбеђење 
проходности путева и очување безбедности 
саобраћаја у зимским условима јер због епи-
демиолошке ситуације и уведених мера за 
заштиту здравља људи, другу годину за ре-
дом није било могуће одржати традиционал-
ну конференцију за медије. 

ЈП „Путеви Србије“ спремно је дочека-
ло и ову зимску сезону. Било је обезбеђено 
укупно са резервама 99.000 тона соли и 1500 
тона хладне асфалтне масе за санацију удар-
них рупа и довољне количине камене ризле/

агрегата преко 100.000 тона. Расположиво је 
760 путарских возила и камиона, 336 маши-
на и 2210 радника у једној смени. 

Зимско одржавање се обавља из 169 пут-
них база и пунктова и спроводи се по три при-
оритета и категорија на укупно 15.050 км др-
жавних путева. 

Присуство механизације у путним ба-
зама на аутопутeвима је непрекидно 24 ча-
са. Посебна пажња при организацији одржа-
вања државних путева I и II реда у зимским 
условима поклања се превојима, најпромет-
нијим деоницама и путним објектима. Рад 
Зимске службе се прилагођава временским 
условима, те ангажованост механизације у 
случајевима појаве елементарних непогода и 
сходно степену њихове јачине може бити и 
већа од предвиђене.

ЈП „Путеви Србије“ сарађује са Ми-
нистарством за унутрашње послове Републи-
ке Србије - Управом саобраћајне полиције, 
Сектором за ванредне ситуације и обавешта-
ва их редовно о стању на путевима, прихва-
та сугестије и спроводи, када је потребно, 
одлуке о посебним активностим ради про-
ходности путева и обуставама саобраћаја на 
критичним деоницама.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 2021/22

Министар Томислав 
Момировић у обиласку 

путне базе Врчин
Министар грађевинарства, са-

обраћаја и инфраструктуре Томислав 
Момировић обишао је 12.12.2021.г., у 
присуству извршног директора Сектора 
за одржавање држаних путева I и II реда 
ЈП „Путеви Србије" Зорана Стојисавље-
вића путну базу за одржавање аутопуте-
ва код Врчина. 

Том приликом министар је изјавио 
да су наши путари успели да обезбеде да 
сви државни путеви, сви прилази гра-
ничним прелазима и пут ка аеродрому 
буду проходни, иако то није био ни мало 
лак посао, с обзиром да је снег падао го-
тово 24 часа. Истакао је да се надлежни 
из ЈП „Путеви Србије" са партнерским 
предузећима труде да сви коловози бу-
ду чисти и проходни, што, како је рекао, 
,,није лак посао, јер је снег веома влажан, 
а температура се спушта испод нуле“. 

„Ми све време имамо више од 1800 
људи на терену и више од 800 камиона и 
јединица механизације који омогућавају 
да сви аутопутеви и путеви у Србији бу-
ду проходни и тако ће бити целу ноћ. 
Нећемо дозволити да се на било ком др-
жавном путу саобраћај одвија отежано", 
рекао је министар Момировић.
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На градилишту моста преко реке Саве 
код Сремске Раче било је радно и током но-
вогодишњих и божићних празника иако је 
тада у целом свету сезона одмора и славља. 

Резултат тог пожртвованог рада је вели-
ки подухват, без скромности можемо рећи, 
светских размера.

У периоду од 31.12.2021.г. до 04.01.2022.г. 
радници и инжењери извођача радова, турс-
ке компаније „Tasyapi“, службе надзора и 
представника инвеститора, ЈП „Путеви Ср-
бије“, извршили су превлачење, прво, десне 
мостовске конструкције, тешке 2700 тона, 
трасом дугом 350 м и поставили је у заврш-
ну позицију, чиме је река Сава премошћена.

Непрекидним радом неимара, у периоду 
од 06. до 10.01.2022.г. постављена је, истом, 
у свету грађевинарства посебном техником 
превлачења, на свој коначни положај и ле-

ва, главна мостовска конструкција. И упра-
во 11.01.2022.г. челични мост преко реке Са-
ве је добио комплетан аутопутски профил, а 
обале реке Саве још један величанствен лук 
који их повезује. 

Да је у питању изузетан и јединствен под-
виг у свету грађевинарства, потврђује и по-
датак да су обе челичне конструкције моста, 
појединачне тежине по 2.700 тона, допремље-
не из фабрика у Турској, склопљене, монти-
ране, заштићене од корозије и подужно пре-
вучене у коначни положај, фазном градњом, 
за мање од 8 месеци. 

Посебне помоћне конструкције и насипи 
од шљунка су током изградње придржавали 
делове челичне конструкције од стуба до сту-
ба. При том, распон између средишњих, глав-
них стубова је 150 м и друга два изнад ре-
ке 90 м.

Саме челичне конструкције моста изнад 
реке дуге су 330 м и тешке око 5 и по хиља-
да тона, док читав мост дужине 1310 м лежи 
на 25 стубова. 

Током свих фаза градње, зависно од оби-
ма посла, непрекидно је, више од 400 или 
500 радника и инжењера из Србије и Турс-
ке, заједничким снагама радило на овом ве-
ликом задатку. 

Мост преко Саве део је 18 км дуге деони-
це аутопута који ће повезивати Републику 
Србију и Босну и Херцеговину, односно Ре-
публику Српску. 

Са колико љубави и поноса се овај мост 
гради говори и податак из једне телевизијс-
ке репортаже у којој су сами радници који га 
граде овај мост назвали „наша сремска лепо-
тица“.

ПРЕМОШЋЕНА САВА КОД СРЕМСКЕ РАЧЕ 
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ПОЧЕЛИ РАДОВИ 
НА ТРАСИ АУТОПУТА 

ОД КУЗМИНА ДО СРЕМСКЕ РАЧЕ

„Ово је веома важан део аутопу-
та који ће спојити западни Срем и це-
лу нашу земљу са Републиком Српском 
и Босном и Херцеговином, на правцу ка 
Бањалуци и Сарајеву“, рекао је том при-
ликом председник Србије Александар 
Вучић и додао да је нови мост на Сави 
један од најквалитетније изграђених мо-
стова у Србији. Председник се захвалио 
турским извођачима на томе и изразио 
уверење да ће и петља и вијадукт у Босу-
ту бити изграђени на исти начин.

У присуству председника Републике Србије Александра Вучића, министра грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре Томислава Момировића, амбасадора Турске Хами Аксоја, 
в.д. директора ЈП „Путеви Србије“ и „Коридори Србије“ Зорана Дробњака и Александра Ан-
тића, као и представника извођача радова, на будућој петљи у Босуту, 01.03.2022.г. обележен 
је почетак радова на изградњи деонице аутопута ка Сарајеву, од Сремске Раче до Кузмина. 

Председника Вучића је о детаљима пројекта информисала Ђурђа Становчић, представ-
ник ЈП „Путеви Србије” на Пројекту.

Пројектом је предвиђено да саобраћајница почиње у близини постојеће денивелисане раскрснице Кузмин, где се повезује са аутопутем 
Е-70. Траса се простире правцем север – југ, у близини насеља Кузмин и Босут, све до Сремске Раче, где се завршава мостом преко реке 
Саве.

Комплетна деоница аутопута, који ће у будућности практично повезивати Београд и Сарајево, дуга је 18 км, од чега је траса аутопута 
од Кузмина до Сремске Раче 16,5 км, а мост преко реке Саве 1310 м.

Дуж трасе аутопута је планирана изградња 24 путна објекта, моста, надвожњака и пропуста укупне дужине 1543 м. 
На деоници ће бити изграђене и две путне петље, једна на самом укључењу на постојећи аутопут Е-70 у Кузмину, а друга испред реке, 

у Босуту, са укључењем на локалну саобраћајницу ка Вишњићеву.
На аутопуту ће бити изграђене и две наплатне станице, једна у склопу петље Босут и друга у Сремској Рачи. 
Траса је пројектована као класичан аутопутни профил са две возне и једном зауставном траком и средњим разделним појасом укупне 

ширине 30 м, за максималну брзину од 130 километара на сат.
Други крак те саобраћајнице биће на траси аутопута Пожега - Ужице-Котроман - Вишеград- Сарајево.
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62,5 МИЛИОНА ВОЗИЛА И 33 МИЛИЈАРДЕ 
ДИНАРА ПРИХОДА У 2021.

Током 2021.г. аутопутевима у Републици 
Србији прошло је 62,5 милиона возила, што 
је за 28% више у односу на 2020.г.

Рекордан приход од наплате путарине 
остварен у прошлој години – 33 милијарди 
динара, резултат је повећања укупног проме-
та возила на аутопутевима у Републици Ср-
бији, као и константне модернизације систе-
ма за наплату путарине. 

У односу на 2020.г. постигнуто је по-
већање од 28%.

Током 2021.г. највећи број возила 
32.054.893 прошао је деоницом Београд-Пре-
шево-Димитровград, од тога чак 80,20 % на 
релацији Београд – Ниш.

У укупном промету на путевима под нап-
латом, најбројнија су била возила прве кате-
горије – 48.888.814 возила.

Проширење наплатних станица
У току је реализација пројекта проши-

рења 26 од 66 наплатних станица у Републи-
ци Србији. 

Пројектом проширења повећаће се ка-
пацитет наплатних станица и обезбедити да 
на свакој од њих постоје засебне саобраћајне 
траке које су намењене искључиво за прола-
зак возила која користе електронску напла-
ту путарине.

У првој фази ће се радити проширење 4 
наплатне станице и то: Стара Пазова, Обре-
новац, Мали Пожаревац и Пожаревац.

Електронска наплата 
путарине – ЕНП

Пролазак возила посебно означеним са-
обраћајним тракама без заустављања, јед-
ноставнија, комфорнија и јефтинија наплата 
путарине, уз одобравање различитих попус-
та и за припејд и за постпејд систем, доводи 
до значајног увећања броја корисника на го-

дишњем нивоу. Са преко 100.000 нових ко-
рисника у претходној години, укупан број 
возача који користе електронску наплату пу-
тарине повећан је на преко 550.000.

На наплатним станицама се две од пет 
трансакција одвијају електронским путем, 
а чак 80,56% возила IV категорије користе 
ЕНП.

Број возила која су у 2021.г. прошла кана-
лима за ЕНП је 25.325.475, што је 28.86% ви-
ше у односу на претходну годину. 

Приход од ЕНП трансакција за период ја-
нуар – децембар 2021.г. износи 18.338.829.050 
динара.

Наплативост возила међу 
највећима у Европи

ЈП „Путеви Србије“ последњих пет годи-
на бележи изванредну наплативост возила. 
2021. године је износила 99,9 %. 

Захваљујући предузетим мерама Сектора 
за наплату путарине, смањује се број „одбе-
глих“ возила. У 2021.г. је регистровано 5.018 
„одбега“, највише током летњих месеци, по-
себно у јуну - 791 возило.
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У жељи да посебно истакнемо успех 
нашег Предузећа, у реализацији значајних 
инфраструктурних пројеката и самим 
тим представимо напредак у извођењу 
радова од средине прошле године започели 
смо са снимањем и објављивањем видео 
материјала на интернет презентацији и 
YouTube каналу Предузећа.

Очигледан напредак радова на свим 
великим инфраструктурним пројектима је 
тако постао лако доступан и видљив свим 
заинтересованим субјектима и целокупној 
јавности,  а самим тим је транспарентност 
Предузећа подигнута на виши ниво.

Проактивним приступом, кроз ефикасан 
интерни PR, наше Одељење организовало је 
снимања градилишта беспилотним летели-
цама са камером или је преузимало видео 
материјал извођача радова. 

У зависности од активности на пројекти-
ма и напредовања радова на терену и у зави-
сности од временских услова, снимци из ваз-

духа постављани су у распонима од једном 
недељно до једном до два пута месечно.

О новом начину презентовања рада Пре-
дузећа медији и јавност редовно су оба-
вештавани пласирањем саопштења: Пратите 
нас на YоuTube каналу и будите информи-
сани, „YouTube канал ЈП „Путеви Србије“ 
све популарнији“.

Уз снимке напретка радова на изградњи 
аутопута Е-763, деонице Прељина – Пожега, 
које смо континуирано постављали једном 
недељно и који су били најгледанији, сни-
мани су и презентовани видео материјали  
следећих пројеката:

 z Обилазница око Београда, Сектори 
5 и 6, 

 z Мост преко реке Саве на деоници 
Сремска Рача - Кузмин, 

 z Брза саобраћајница Иверак - 
Лајковац, 

 z Брза саобраћајница Нови Београд - 
Сурчин, 

Медији су редовно преузимали и обја-
вљивали наше видео материјале ширећи ле-
пезу видљивости, а број пратилаца и пре-
гледа снимака на YouTube каналу су се 
континуирано увећавали. 

Сваки нови снимак за два дана погледа 
преко 20.000 људи, да би, након пар месеци 
број прегледа  појединих снимака износио  
преко 60, па чак и више од 90 хиљада. 

Најгледанији видео материјал је снимак 
од 8. новембра 2021.г. - изградња аутопута 
Е-763, деоница Прељина - Пожега који има 
више од 96.000 прегледа.

Велико интересовање за таквим начи-
ном презентовања напретка радова огледа 
се и у броју пратилаца (subscribers-а), који 
се за 6 месеци удвостручио и тренутно из-
носи преко 4.000.

Истим темпом и са истим ентузијаз-
мом настављамо да презентујемо рад на-
шег Предузећа.

НАСТАВИТЕ ДА БУДЕТЕ СА НАМА
НА YOUTUBE КАНАЛУ И БУДИТЕ ИНФОРМИСАНИ!
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У Београду је од 11. до 12.октобра одржан 
самит Покрета несврстаних земаља поводом 
60 година од оснивања тог покрета. 

Један од највећих мултилатералних ску-
пова у 2021.г. је окупио делагације више од 
550 представника из 120 држава и 6 међуна-
родних организација. 

Азербејџан, држава која је председавала 
Покретом и Србија, домаћин Покрета, изра-
зили су задовољство због порука мира, со-
лидарности, уважавања суверенитета и ин-
тегритета сваке земље које су из Београда 
отишле у свет. 

Председник Србије Александар Вучић је 
на отварању самита истакао да је конферен-
ција одлична прилика за постављање нових 
стубова сарадње свих земаља у будућности. 

Високи дипломатски скуп је привукао ве-
лику пажњу светске и домаће јавности о чему 
сведочи и податак да је догађај пратило ви-
ше од 300 новинарских екипа из целог света. 

У организацији скупа је учествова-
ло више од 6500 људи и наше Предузеће је 
на располагање организатору ставило све 
своје ресурсе.

У име ЈП „Путеви Србије” и директора 
Предузећа, представник и координатор по-
слова је била Љерка Ибровић, руководилац 
Одељења за односе са јавношћу. 

САМИТ ПОКРЕТА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА У БЕОГРАДУ 
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Међународни сајам саобраћаја „Traffic 
solution expo 2022“ свечано је отворен 
17.03.2022.г. у Новом Саду, у конгресном 
центру Новосадског сајма у присуству ми-
нистра грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре Републике Србије Томисла-
ва Момировића, покрајинског секретара 
за грађевинарство, енергетику и саобраћај 
Огњена Бјелића и помоћника градоначелни-
ка Новог Сада Владимира Стојковића.

Министар Томислав Момировић иста-
као је да се у Србији пројектује и гради више 
од 1200 км аутопутева и брзих саобраћајни-
ца. „На помолу је завршетак брзе пруге које 
ће спојити два највећа града у Србији, за са-
мо 30 минута вожње. Такође је од изузетног 
значаја повезивање градова у Војводини из-
градњом саобраћајница Сомбор-Кикинда и 
Београд-Зрењанин-Нови Сад“, изјавио је ми-
нистар Момировић.

Конференцијски део сајма се одвијао 
у панел дискусијама на више тема, од са-
обраћајне инфраструктуре у градовима, 
ТЕН-Т стандарда железничке мреже, без-
бедности саобраћаја на путевима, до анализе 
праваца развоја саобраћаја у Србији.

У дискусији о правцима развоја са-
обраћаја у Србији је говорио Миодраг По-

ледица, извршни директор Сектора за стра-
тегију, пројектовање и развој ЈП „Путеви 
Србије“, који је истакао значај реализације 
великог броја инфраструктурних пројеката, 

аутопутева и брзих саобраћајница, који су 
тренутно у изградњи у дужини од 447,7 км. 
Поледица је напоменуо да је у току пројекто-
вање 1.190 км саобраћајница.

Пројекат „Развој прекограничног пре-
лаза Сантово - Бачки Брег са царинар-
ницом и објектима у функцији теретног 
саобраћаја“, се реализује у оквиру IPA про-
грама прекограничне сарадње Мађарске и 
Србије. Отварајућа конференција је  одржа-
на  17.12.2021.г. у просторијама ЈП „Завод за 
урбанизам“ Војводине у Новом Саду.

Партнери на пројекту су: Национал-
на агенција за инфраструктуру Републике 

Мађарске и ЈП „Путеви Србије“ и ЈП „Завод 
за урбанизам Војводине“.

Циљ IPA пројекта HUSRB - 1903/21/0092 
је развој и опремање граничног прелаза Сан-
тово-Бачки Брег за све врсте теретног са-
обраћаја ради обезбеђења бољег протока те-
ретног саобраћаја без ограничења, пошто 
овај гранични прелаз сада могу да користе 
само путничка  и теретна возила испод 3,5 т.

Новогодишња јелка Предузећа је 09.02.2022.г. добила ново место 
за живот на зеленој површини поред зграде ЈП „Путеви Србије“ у Бу-
левару краља Александра 282.

Акција је спроведена заједно са ЈКП „Зеленило-Београд“ као део 
друштвено одговорног пословања ЈП „Путеви Србије“ за бригу о жи-
вотној средини.

„TRAFFIC SOLUTION EXPO 2022“

РАЗВОЈ ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА 
САНТОВО - БАЧКИ БРЕГ

НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА УКРАСИЛА 
ДВОРИШТЕ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП „Путеви Србије“, Општина 
Жомбољ, град Кикинда и  Регионални 
центар за друштвено–економски раз-
вој „Банат“ из Зрењанина, успешно су 
завршили пројекат „Унапређење пове-
заности Баната 2 - IBC 2“ Србија – Ру-
мунија, у оквиру програма “Interreg 
IPA CBC Румунија – Србија” у јулу 
2021.г.. 
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ЈП „Путеви Србије" је 28. 
фебруара 2022.г., поводом обе-
лежавања Дана ретких болести, 
осветлило мост „Врла" код Вла-
дичиног Хана и мост код Дими-
тровграда и на тај начин се, по 

први пут, придружило светском 
таласу осветљавања грађевина у 
склопу обежавања међународног 
Дана ретких болести који спрово-
ди Национална организација за 
ретке болести Србије - НОРБС.

Представници ЈП „Путеви Србије“- члан Управног одбора IRF-а и те-
хнички директор ЈП „Путеви Србије“ Слободан Басурић и руководилац 
Одељења за односе са јавношћу Љерка Ибровић у марту 2022.г. су присуство-
вали Генералној скупштини IRF-а која је одржана током сајма „Intertraffic” у 
Амстердаму.

На пролећном састанку је одобрен го-
дишњи извештај IRF-а за 2021, обављен је из-
бор нових директора одбора, нових службе-
ника и новог председника IRF-а. Генерални 
директор мароканских путева Anуar Benazуz 
је једногласно изабран за председника IRF-а 
и преузеће функцију у мају 2022, по истеку 
мандата Bila Halkiasa. 

ДЕЛЕГАЦИЈА „ПУТЕВА СРБИЈЕ“ НА 
ГЕНЕРАЛНОЈ СКУПШТИНИ ИРФ-А

ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 
ПОДРЖАЛО АКЦИЈУ 

НОРБС-А

Међународна Федерација за путе-
ве - IRF је у новембру 2021.г. на својој веб 
страници  објавила саопштење ЈП „Путе-
ви Србије", као вид подршке и промоције 
Светског дана сећања на жртве саобраћај-
них незгода, под слоганом „СЕТИ СЕ. 
ПОДРЖИ. УРАДИ“.

У циљу смањења броја и последица са-
обраћајних незгода, ЈП „Путеви Србије“ од 

марта 2020.г. кроз прву у низу едукативних 
кампања за подизање свести возача и по-
већање безбедности у саобраћају - „3 се-
кунде цео живот“ указује на значај безбед-
ног одстојања између возила за спречавање 
саобраћајних незгода.

ЈП „Путеви Србије“ у континуитету 
наставља друштвено одговорно деловање у 
области безбедности саобраћаја. 

СВЕТСКИ ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ 
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

Међународна федерација за путеве – IRF 
објавила је на својој интернет презентацији, 
у делу „Вести чланица“ податке о великим 
инфраструктурним пројектима у Србији које 
је приредило Одељење за односе са јавношћу.

У тексту под насловом „Србија је вели-
ко градилиште“ у Билтену за јануар 2022.г. 
пренета је информација да је током 2021.г. 

ЈП „Путеви Србије“ рехабилитовало 682 км 
државних и 547 км локалних путева и при-
казани су подаци са фотографијама следећих 
пројеката у изградњи:

•  Аутопут Е-763, Београд – Јужни Јадран, 
деоница: Прељина-Пожега, 

•  Обилазница око Београда, деоница: мост 
на Сави код Остружнице – Бубањ Поток,

•  Аутопут Е-763, Београд – Јужни Јадран, 
деоница Нови Београд – Сурчин, 

•  Аутопут Београд – Сарајево и мост преко 
реке Саве код Сремске Раче,

•  Државни пут I Б реда број 27, Лозни-
ца-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-
Лајковац.

ПРОЈЕКТИ „ПУТЕВA” НА САЈТУ IRF
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„Belgrade Business Run“ је највећи спортско-по-
словни и тим билдинг догађај у Србији који кроз 
трчање и дружење спаја преко 6.000 запослених 
из више од 500 најодговорнијих компанија које 
послују на територији Србије.

„Путеви Србије“ са својим представницима 
Стошић Кристијаном, Савић Дарком, Димитрије-
вић Милошем, Ружић Николом, Милијић Стефа-
ном и Старчевић Радославом, остварили су победу 
у две категорије: „Најбржа компанија“ и „Најбржи 
колега“.

Титулу „Најбржа компанија“ осваја компа-
нија са најбољим збиром три најбржа такмичара/
такмичарке, а „Путеви Србије“ су ову титулу ос-
војили и 2019.г. 

Титула „Најбржи колега“ припала је Кристија-
ну Стошићу, такмичару са најбољим резултатима 
на све четири трке у Новом Саду, Суботици, Ни-
шу и Београду.

„Rosenbauer Internacional“ из Аустрије и 
„Vatrex Rescue“ из Србије одржали су презен-
тацију o „Системимa за заштиту од пожара“ 
крајем септембра 2021.

Присутни су имали прилику да одслу-
шају предавање са примерима успешне прак-
се држава из региона о уградњи јединица за 
брзу интервенцију, начинима њиховог по-
стављања и врстом агенса за гашење, о мо-
билним вентилаторима за одимљавање у ту-
нелима, са техничким карактеристикама, 
додацима и могућим ситуацијама употребе, 
о ватрогасним возилима у тунелима са опи-
сом принципа рада у задимљеним објектима, 
системима за снадбевање кисеоником посаде 
људи, као и опреми за гашење и техничке ин-
тервенције у тунелима...

„ПУТЕВИ“ 
ДВОСТРУКИ ПОБЕДНИК

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОТИВПОЖАРНИХ СИСТЕМА

ЈП „Путеви Србије" је било учесник 
Међународне конференције Европског савеза 
слепих, која је одржана од 20. до 22.10.2021.г. 
у Београду, на тему „Запошљавање слепих и 
слабовидих особа – кључ ка инклузији".

У оквиру панела „Примери добре праксе 
– Презентација јавних предузећа која су за-
послила слепе или слабовиде особе", пред-
ставило се и наше Предузеће, као друштвено 
одговорно предузеће које послује у складу са 
свим позитивним законским прописима када 
је у питању запошљавање особа са инвалиди-
тетом. Представници Информативног цен-
тра презентовали су предузете измене, уса-
вршавања и прилагођавања радних процеса 
особама са инвалидитетом.

„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ НА МЕЂУНАРОДНОЈ 
КОНФЕРЕНЦИЈИ ЕВРОПСКОГ САВЕЗА СЛЕПИХ

КОНКУРС 
ДЕЧЈИХ ЦРТЕЖА
Јубиларни, десети Конкурс цртежа на те-

му „Пут око света“ и овај пут показао је да 
деци запослених не недостаје маштовитости 
и креативности.

Ремек дела малих уметника красе стони 
календар за 2022.г.
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