
Јавно предузеће „Путеви Србије“ је предузеће које обавља послове 
управљања, експропријације, одржавања и развоје државних путева у 
Републици Србији. Пре свега у складу са Законом о јавним путевима Јавно 
предузеће „Путеви Србије“ обавља делатност управљања државним 
путевима, која обухвата: 
- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за 
употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.) 
- заштита државног пута 
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног 
пута 
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, 
одржавању и заштити државног пута 
- ступање радова на одржавању државног пута 
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, 
одржавањем и заштитом државног пута 
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног 
пута 
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о 
саобраћајно-техничким подацима за те путеве 
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на 
државном путу. 
ЈП „Путеви Србије“ основано је сходно Закону о јавним путевима (Сл. Гласник 
РС, број 41/2018 i 95/2018) и обавља стручне послове који се односе на 
трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту, експлоатацију, 
изградњу, реконструкцију, организацију и контролу наплате путарине, 
развој и управљање државним путевима првог и другог реда у Републици 
Србији.
Путеви, као добра у општој употреби, су државна својина, а управљање 
државним путем је делатност од општег интереса.
Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите јавног пута 
обезбеђује се из накнаде за употребу државног пута – путарине, 
финансијских кредита, буџета Републике Србије и других извора у складу са 
законом.
Карта референтног система државних путева Путна мрежа је једна од 
највећих капиталних вредности у Републици Србији, на чијој територији има 
16.221,125 км државних путева I и II реда и њихова вредност се процењује на 
око 4,5 милијарде евра. 
Државни путеви IА реда (ауто-путеви) – 781,633 км (новембар 2017.г.)
Државни путеви IБ реда - 4.486,575 км
Државни путеви IIА реда - 7.783,439 км
Државни путеви IIБ реда - 3.169,478 км
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