
Поштована, у вези ваших питања достављених путем e-maila дана 20.12.2019. 

године, наводим вам хронологију поступања ОЈТ у Нишу у погледу тражења снимака 

из које произилази одговор на иста.   

Актом ОЈТ Ниш 12 КТ бр. 376/19 од 04.02.2019. године обратили смо се ЈП „ 

Путеви Србије“ Београ,  са захтевом да нам доставе снимке са свих надзорних камера 

са наплатне станице „Дољевац“ које снимају наплату путарине и Ауто пут Е 75 у 

правцу ка Нишу, за дан 31.01.2019. године за период од 8.00 до 9.00 часова. ,по ком 

затеву није поступљено те је уућена ургенција 12 КТ бр. 376/19 од 13.02.2019.године.  

Актом 12 Кт бр. 376/19 од 13.02.2019.године обрађивач предмета је упутио 

захтев „ЈП Путеви Србије“ Београд  којим већ поднети захтев 12 КТ бр. 376/19 од 

04.02.2019. год. допуњује  тако што захтева  да се издају и снимци са наплатне станице 

„Дољевац“ који врше панорамско снимање у правцу Ниша ка Лесковцу, за исти 

временски период и исти део наплатних трака, како је то наведено у претходном 

захтеву од 04.02.2019.године. 

Дана 13.02.2019.године након истека радног времена, лице Душан Јовановић, 

запослен у ЈП „ Путеви Србије“ доставио је обрађивачу предмета затворен коверат, без 

пропратног акта у којем се налазио један ЦД са снимцима са надзорне камере на 

наплатној станици Дољевац. 

Након  узвршеног увида у достављени диск утврђено је да на снимку 

панорамске камере која снима са наплатне станице Дољевац у правцу ка Нишу 

недостаје део снимка за период од 8.30 до 8.32 часова, због чега се  обрађивач 

предмета истом предузећу обратио актом од 14.02.2019.године у коме је навео да с 

обзиром на наведену околност потребно је да тужилаштву достави цео снимак за овај 

временски период, јер је догађај од значаја за вођење поступка пред ОЈТ у Нишу 

забележен баш у периоду који на снимку недостаје. Уколико је достављени снимак 

једини који поседују потребно је да обавесте ово тужилаштво о разлозима из којих 

недостаје део снимка, те да у том смислу изврше провере код надлежних за одржавање 

система видео надзора на наплатној стнаици „Дољевац“.  

У вези захтева ОЈТ Ниш од 14.02.2019. године од стране  ЈП „Путеви Србије“ 

Београд достављен је одговор Сектора за наплату путарине, Одељења за надзор 

наплате и путарине бр. 713-22/19-5 од 22.02.2019. године у прилогу ког је достављен и 

допис предузећа „ TELIX“ доо Нови Сад од 21.02.2019.године.  

У одговору Сектора за наплату путарине, Одељења за надзор наплате и 

путарине бр. 713-22/19-5 од 22.02.2019. године наведено је  да је Одељење за надзор 

наплате путарине Сектора за наплату путарине, дана 13.02.2019.године, доставило 

једини снимак панорамске камере којим располаже за дан 31.01.2019.године, са 

наплатне станице Дољевац (смер Ниш-Дољевац). Достављени видео снимак је 

преснимљен са оригиналног хард диска који се у том времену налазио у видео 

рекордеру и снимао на наплатној станици. Даље је наведено да су затражили мишљење 

Предузећа за рачунарски инжењеринг „Telix“ д.о.о које је надлежно за одржавање 



система видео надзора, о разлозима због којих недостаје део снимка. Предузеће „ 

Telix“ д.о.о им је у свом изјашњењу навело разлоге који су могли утицати на 

непостојање дела видео записа и да је исправност хард диска могуће утврдити 

употребом одређених софтвера, али да приликом тестирања хард диска постоји ризик 

од губитка видео записа са истог. С обзиром на наведени ризик, потребно је да ОЈТ у 

Нишу упути захтев са налогом да оригинални хард диск доставе на испитивање 

Предузећу за рачунарски инжењеринг 

У допису предузећа „ TELIX“ доо Нови Сад од 21.02.2019.године  наведено је „ 

Све камере на наплатним станицама а које су део система напалте путарине, подешене 

су да снимају 3 фрејма у секунди на основу препоруке ЈП „Путеви Србије“ како би се 

сачували снимци у што дужем периоду. Непостојање снимка на било којој од камера 

може да се јави из више разлога и то: 1 с обзиром да је према захтеву ЈП Путеви Србије 

укључено снимање по детекцији покрета, камера није детектовала возило/а услед лоше 

видљивости узроковане маглом и евентуално великом брзином возила; 2. Хард диск 

није у потпуности исправан – има лоше секторе и самим тим прескаче исте тј. снимке у 

конкретном случају; 3.Дигитални видео рекордер није извршио снимање из непознатог 

разлога, услед неког тренутног техничког проблема, изгубљена конекција на релацији 

камера дигитални видео рекордер или на релацији дигитални видео рекордер хард 

диск. Од горе поменутих могућих разлога, могуће је испитати исправност хард диска 

помоћу одређених софтвера. Такође, у случају тестирања хард диска могући је губитак 

видео записа са истог.“ 

  У вез наведеног дописа актом од 04.03.2019.године ОЈТ у Нишу обратило се ЈП 

„ Путеви Србије“ Београд  у коме је дало сагласност да се изврше наведене провере са 

напоменом да је  приликом њиховог спровођења неопходно да предузму све мере како 

би хардиск на којем се снимак налази остао неоштећен, те да у циљу обезбеђења доказа 

неопходних за вођење кривичног поступка у предмету Основног јавног тужилаштва у 

Нишу КТ бр. 376/19 сачине копију хард дикса која ће бити верна оригиналу.  

 ЈП „ Путеви СРбије“ Одељење за напалту путарине као одговор на наш захтев 

од 04.02.2019.године дотавило нам је обавештење  да  им је на основу нашег захтева од 

04.03.2019. године Сектро за правне, кадровске и опште послове доставио оригинални 

хард диск ( интерни број S98, сер. Бр. WCAV5N841386) са наплатне станице Дољевац 

и да је исти достављен на испитивање Предузећу за рачунарски инжењеринг „Telix“ 

д.о.о, те да нам у прилогу достављају одговор и решавање рекламације бр. 22898 

Предузећа „Telix“ д.о.о , од 14.03.2091.године. 

У одговору предузећа „Telix“ д.о.о наведено је „ Извршили смо преглед хард 

диска и нисмо пронашли никаква оштећења података. Сви видео снимци су 

конзистентни и према нашем мишљењу нема недостајућих снимака. Прекиди у 

снимању видео рекордера су нормална ствар јер му је укључена опција детектора 

покрета. Сасвим је мгуће да покрет у слици није био довољан да пређе праг потребан 

да би иницирао видео запис“.  



Након овога нису предузимане друге радње од стране ОЈТ у Нишу. 

 

 

 


