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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 24.4.2017. године)
Број: 4/2017-288-122
На основу чланa 24. тачка 1) Статута Aкционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и „Службени
гласник Железнице Србије“, бр. 14/17) ) и члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13. и 75/14), Одбор директора Aкционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на
седници одржаној 24.4.2017.године, донео

ПРАВИЛНИК

о измени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Правилник о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“,
број 49/16,2/17,4/17/6/17,7/17 и 9/17), - Табеларни преглед,
који је саставни део Правилника, мења се и допуњује, тако
да гласи:

ОДЛУКУ

Члан 2.

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Aкционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд, (Службени гласник „Железнице Србије“, број 49/16, 2/17, 4/17, 6/17, 7/17 и 9/17).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Oдлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Мења се Правилник о организацији и систематизацији
послова – Табеларни део, у следећем:
1. Карго Секција Краљево
(1) 00502 Економско – материјално одељење
- код послова под редним бројем 10 „ССС за економске, правне и кадровске послове“, у колони
број извршилаца број „2“ замењује се бројем „3“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 24.4.2017. године)
Број: 4/2017-288-125
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) и члана
24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“,
број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број
14/17), Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници
одржаној 24.4.2017. године, донео

2. Секција ЗОВС Ниш
(1) 50603 ОЈ за одржавање теретних кола
- код послова под редним бројем 8 „диспечер за
ОВС“, у колони број извршилаца број „2“ замењује се бројем „3“.
- код послова под редним бројем 12 „бравар за возна средства“, у колони број извршилаца број „3“
замењује се бројем „2“.
3. Карго Секција Суботица
(1) 01301 Логистичко – техничко одељење
- код послова под редним бројем 3 „диспечер“, у
колони шифра посла: шифра „4160“ замењује се
шифром „4218“.
4. Карго Секција Рума
(1) 71205 Станица Сремска Митровица
- после послова под редним бројем 2 „помоћник
шефа станице“, систематизовати послове:
- „робни благајник“ са следећим условима: шифра
посла: 4104; степен стручне спреме IV; назив завршене школе или факултета: СШСС, СШЕС;
број извршилаца: 1; шифра описа посла: 2106;
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- „магационер“ са следећим условима: шифра
посла: 3100; степен стручне спреме III/IV; назив
завршене школе или факултета: СШСС, СШЕС;
број извршилаца: 2; шифра описа посла: 2109.
5. Карго Секција Панчево
(1) 70800 Одељење за саобраћајно оперативне и
транспортне послове
- после послова под редним бројем 4 „колски диспечер“, систематизовати послове:
- „главни организатор за транспортно комерцијалне и колске послове“, са следећим условима: шифра посла: 7140; степен стручне спреме VII/VI;
назив завршене школе или факултета: СФ, ФТС,
ВШСС и ВШЕС“; број извршилаца: 1; место
рада: Вршац; шифра описа посла: 2103.

Број 18

ОДЛУКУ
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања
„Србија Карго“ а.д. за период јануар – март 2017. године.
2. Обрасци тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања „Србија Карго“ а.д. за
период јануар – март 2017. године, су саставни део ове
одлуке.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
4. Одлуку доставити Министарству финансија и Министарству привреде.

5. Сектор за саобраћајно-транспортне послове
(1) 70000 Управа
- после послова под редним бројем 13 „главни координатор за станичне капацитете, робне терминале и посебне превозе“, систематизовати послове:
- „менаџер за шпедитерске услуге“, са следећим
условима: шифра посла: 9008; степен стручне
спреме VII; назив завршене школе или факултета: СФ, ФТС, ФДС“; број извршилаца: 1; шифра
описа посла: 2016.
6. Сектор за финансијско рачуноводствене послове
и план
(1) 612000 Управа сектора
- код послова под редним бројем 1 „директор сектора“, у колони назив завршене школе или факултета после речи: „ФОН“ уписати речи: „ФДС“
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 5/2017-49-33
На основу члана 16. тачка 5) Статута Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и „Службени
гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 27.4.2017.
године, донела

Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 5/2017-50-33
На основу члана 16. Статута Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на
седници одржаној 27.4.2017. године, донела
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о допуни Правилника о попису
и усклађивању књиговодствених стања са стварним
стањем.
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 5/2017-50-33
На основу чл. 16. и 17. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, брoj 62/13), члана 4. Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник
РС“, бр.118/13 и 137/14), члана 42. Правилника о попису и
усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
(„Службени гласник Железнице Србије“, број 5/16) и чла-
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на 16. Статута Aкционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије,
број 14/17), Скупштина Aкционарског друштва за железнички превоз робе “Србија Карго“, на седници одржаној
27.4.2017. године, донела је

ПРАВИЛНИК

О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ПОПИСУ И
УСКЛАЂИВАЊУ КЊИГОВОДСТВЕНОГ
СТАЊА СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ
Члан 1.
У Правилнику о попису и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник „Железнице Србије“, број 5/16) у члану 35. став 2, после алинеје прве додаје се алинеја друга која гласи:
- „књижењем на терет одговарајућег рачуна расхода
за утврђени мањак настао из објективних разлога,
за које се не може утврдити одговорно лице, са обавезом обрачуна ПДВ-а;“
Досадашње алинејe друга, трећа и четврта постају алинејe трећа, четврта и пета.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношењa.
Члан 3.
Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

-3 -

од 27.1.2017. године, врши се допуна уређивањем начина књижења разлика између утврђеног стања пописом и
књиговодственог стања и то:
1) Утврђени мањак залиха по књиговодственој вредности у износу од 3.825.193,97 динара, књижити на терет
одговарајућег рачуна расхода, са обавезом обрачуна
ПДВ-а. (Прилог A, магацин 363 ниво 333).
2) Утврђени мањак залиха по књиговодственој вредности у износу од 164.223,77 динара, књижити на терет
одговарајућег рачуна расхода, са обавезом обрачуна
ПДВ-а. (Прилог B, магацин 363 ниво 878).
3) Утврђени мањак залиха по књиговодственој вредности у износу од 193.168,71 динара, књижити на терет
одговарајућег рачуна расхода, са обавезом обрачуна
ПДВ-а. (Прилог C, магацин 365 ниво 333).
4) Утврђени вишак залиха рачуноводствене класе „1“ по
књиговодственој вредности у износу од 9.987,08 динара, књижити на терет одговарајућег рачуна прихода са обавезом обрачуна ПДВ-а. (Прилог D, магацин
363 ниво 333).
5) Прокњижени трошак материјала и резервних делова
евидентирати као мањак залиха по књиговодственој
вредности у износу од 1.002.215,09 динара, са обавезом обрачуна ПДВ-а.
(Прилог E, магацин 358 ниво 333).
6) Спецификација материјала и резервних делова, који
се предлажу за евидентирање у пословним књигама
као мањак, односно вишак дате су у прилозима А, B,
C, D и Е и чине допуну Извештаја о извршеном попису имовине и обавеза за 2016. годину.
2. За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за финансијско рачуноводствене послове и план.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење

Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 5/2017-51-33
На основу члана 16. Статута Aкционарског друштва за
железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд, („Службени глласник РС“, број 60/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина Aкционарског
друштва за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд на седници одржаној 27.4.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о усвајању допуне Извештаја о извршеном попису
имовине и обавеза за 2016. годину
1. У Одлуци о усвајању Извештаја о извршеном попису
имовине и обавеза за 2016. годину, број: 5/2017-44-28

У складу са Закључком Извештаја о попису имовине и
обавеза усвојеног на седници Скупштине Aкционарског
друштва за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд, Одлуком број: 5/2017-44-28 дана 27.01.2017. године,
да се за магацине код којих су редовним годишњим пописима евидентирани мањкови и вишкови, испитани су узроци насталих разлика и дати су предлзи за ликвидацију
истих.
Такође су испитане разлике утврђене ванредним пописом магацина 358, а неисказане редовним пописом овог
магацина.
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.
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Број 18

“ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Одлука Скупштине
„Железнице Србије” ад
(од 27.4.2017. године)
Број: 10-4/2017-206-59

Одлука Одбора директора
„Железнице Србије” ад
(од 13.4.2017. године)
Број: 1930/2017-441-103

На основу члана 25. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 16/15-пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво је на седници одржаној
27.4.2017. године, донела

На основу члана 36. тачка 2) Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 16/15-пречишћен текст), Одбор директора
„Железнице Србије“ акционарско друштво је на седници
одржаној 13.4.2017. године, донео

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ
о усвајању Плана набавки „Железнице Србије“ ад
за 2017. годину

1. Даје се сагласност на предлог Програма пословања Предузећа за изградњу железничког чвора Београд д.о.о.
Београд за 2017. годину.
2. Ову одлуку доставити Скупштини Предузећа за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. Београд на
даље поступање.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

1. Усваја се План набавки „Железнице Србије“ ад за 2017.
годину.
2. Задужују се стручне службе да крену у реализацију Плана набавки за 2017. годину.
3. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење

Образложење

Предузеће за изградњу железничког чвора Београд
д.о.о. Београд доставило је оснивачу, „Железнице Србије“
ад Предлог Програма пословања Предузећа за изградњу
железничког чвора Београд д.о.о. за 2017. годину, ради давања претходне сагласности на исти.
Oдлуком о изменама и допунама Одлуке о организовању Предузећа за изградњу железничког чвора Београд
са п.о. Београд у једночлано друштво са ограниченом одговорношћу - пречишћен текст, број О/284 од 28.4.2015. године, у члану 17. став 2. тачка 1) прописано је да Скупштина Друштва доноси годишњи програм рада и пословања
Друштва, уз претходну сагласност Оснивача.
Из наведеног разлога, донета је Одлука као у диспозитиву.

Скупштина „Железнице Србије“ ад је на седници одржаној 22.02.2017. године донела Одлуку број 10-4/2017200-57 о усвајању Програма пословања „Железнице
Србије“ ад за 2017. годину, а исти је усвојен на Влади Републике Србије 23. марта 2017. године, Решењем 05 Број:
023-2671/2017.
Како би се испоштовала законска обавеза израде годишњег плана, а на основу усвојеног Програма пословања
„Железнице Србије“ ад за 2017. годину, сачињен је План
набавки за 2017. годину.
На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

Број 18
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 4/2017-261-93
На основу члана 24. и 40. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. („Службени гласник
РС“ бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), члана 98. став 1. и 2. Колективног уговора
за „Железнице Србије“ акционарског друштва („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 4/2015) и члана 4. Правилника о стипендирању („Службени гласник Железнице
Србије“, бр. 7/2015), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је на седници одржаној 27.4.2017.
године, донео
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА
СТИПЕНДИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Утврђује се месечни износ стипендија за 2017. годину за
децу умрлих и погинулих железничких радника и децу
погинулих путника у железничким удесима, и то:
• за ученике основне школе......................3.700,00 динара
• за ученике средње школе........................4.500,00 динара
• за студенте основних струковних студија (180 ЕСПБ
бодова)...................................................6.500,00 динара
• за студенте основних академских и специјалистичких струковних студија (180 + 60 = 240 ЕСПБ бодова)...........................................................7.500,00 динара
• за студенте мастер академских и мастер струковних студија (180 + 120 = 300 ЕСПБ, 240 + 60 = 300
ЕСПБ бодова), специјалистичких академских студија ( 300 + 60 = 360 ЕСПБ бодова) и докторских
академских студија ( 300 + 180 = 480 ЕСПБ бодова)...........................................................8.000,00 динара
2. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Чланом 98. став 1. и 2. Колективног уговора за „Железнице Србије“ ад прописано је, да је послодавац дужан да
стипендира децу погинулих и умрлих железничких радника, а да може стипендирати децу погинулих путника у
железничким удесима.
Чланом 4. Правилника о стипендирању прецизирано
је, да се финансијска средства за доделу стипендија обезбеђују Програмом пословања Друштва, а да се месечни износ стипендије утврђује посебним актом даваоца стипен-

дије за сваку календарску годину, у складу са обезбеђеним
финансијским средствима.
На основу изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 4/2017-262-93
На основу члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени
гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на седници
одржаној 27.4.2017. године донеo
ОДЛУКУ
1. Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, додељују се на коришћење
трасе возова, чији је списак са основним елементима
наведен у Прилогу 1. и Прилогу 2. Анекса 1. Уговора
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број
1/2017-1515 од 23.3.2017. године, који је саставни део
ове одлуке.
2. Овлашћује се генерални директор да закључи Анекс 1.
Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број 1/2017-1515 од 23.3.2017. године са Акционарским друштвом за железнички превоз путника „Србија
Воз“, Београд.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд обратило се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. захтевом број 2/2017-160, од
13.04.2017. године, за измену Прилога 1. и Прилога 2. Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број
1/2017-1515 од 23.3.2017. године. С обзиром да је тражене
корекције траса у оквиру Прилога 1. и Прилога 2. могуће
извршити у складу са Редом вожње 2016/2017. и Изјавом
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о мрежи за ред вожње за 2017. годину (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 63/16), одлучено је као у диспозитиву.

Број 18

о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број
1/2017-325 од 23.01.2017. године, који је саставни део
ове одлуке.
2. Овлашћује се генерални директор да закључи Анекс 2.
Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
број 1/2017-325 од 23.1.2017. године са Акционарским
друштвом за железнички превоз робе „Србија Карго“,
Београд.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 4/2017-263-93
На основу члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на седници
одржаној 27.4.2017. године донео

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд обратило се „Инфраструктури железнице Србије“ а.д. захтевом број 20/2017-1169 од 06.04.2017.
године за измену Прилога 1. и Прилога 2. Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број 1/2017325 од 23.01.2017. године и Анекса 1. број 1/2017-1205
од 07.03.2017. године. С обзиром да је тражене корекције
траса у оквиру Прилога 1. и Прилога 2. могуће извршити
у складу са Редом вожње 2016/2017. и Изјавом о мрежи за
ред вожње за 2017. годину („Службени гласник Железнице
Србије“, број 63/16), одлучено је као у диспозитиву.

ОДЛУКУ
1. Акционарском друштву за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд, додељују се на коришћење
трасе возова, чији је списак са основним елементима
наведен у Прилогу 1. и Прилогу 2. Анекса 2. Уговора

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 5/2017-105-45
На основу члана 16. Статута Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на седници одржаној 27.04.2017. године донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ИЗЈАВЕ О МРЕЖИ ЗА РЕД ВОЖЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
У Изјави о мрежи за ред вожње за 2017. годину (Број 5/2016-56-24 од 05.09.2016. године), у Прилогу 3.18 Развојни
пројекти у железничкој инфраструкутури, на страни број 114 табела
Р.Б.

Назив пројекта

Процењени
почетак радова
(квартал)

Трајање радова

1.

Панчевачки Мост - Крњача

радови су у току

01.03.2017.

2.

Врањска Бања - Ристовац

радови су у току

11.12.2016.

3.
4.
5.
6.

Винарце - Ђорђово
Стара Пазова – Нови Сад
Распутница „Г“ - Ресник
Раковица – Мала Крсна

17.10.2016.
2017.
IV 2016.
2017.

19.03.2017.
2017.
2017.
2017.

Начин извођења радова
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мења се и гласи:
Р.Б.

Назив пројекта

1.

Панчевачки Мост - Крњача

2.

Врањска Бања - Ристовац

Процењени
почетак
радова
(квартал)

Трајање радова

Начин извођења радова

-

-

-

-

радови
завршени
10.02.2017.
радови
завршени

3.

Винарце - Ђорђово

Радови у току

Завршетак
радова се
очекује
почетком маја
2017.

4.

Београд Центар – Стара Пазова

IV 2017.

475/657 дана

Под саобраћајем

Под саобраћајем
Радови се изводе на
изградњи
тунела
и
вијадукта на новој траси
пруге,
без
прекида
саобраћаја по постојећем
колосеку

5.

Изградња двоколосечне пруге Стара
Пазова – Нови Сад, фаза 1(Анекс 3.1
кредита Руске федерације)

IV 2017.

1491 дан

6.

Распутница „Г“ - Ресник

30.03.2017.

7.

Реконструкција деонице тунел
Стражевица (улаз) – Јајинци – Мала
Крсна (искључиво) од km 9+896 до
km 67+800

351 дан
16.03.2019.

IV 2017.

188 дана

Са потпуном обуставом
саобраћаја
Под саобраћајем, биће
омогућен саобраћај према
Радинцу и Пожаревцу
из смера Велике Плане.
Радови
се
изводе
истовремено са радовима
на деоници Јајинци – Мала
Крсна

8.

Реконструкција станице Мала Крсна

IV 2017.

175 дана

9.

Ресник – Ваљево

06.07.2016.

До новембра
2017.

Под саобраћајем

Под саобраћајем

1. Задужује се Сектор за саобраћајне послове и приступ железничкој инфраструктури да ажурира текст Изјаве о мрежи
који је објављен на интернет страници.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику “Железнице Србије“.
Образложење
Одредбом члана 18. Закона о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15) је уређено, да је управљач инфраструктуре дужан да изврши измене и допуне Изјаве о мрежи уколико дође до било које промене података које она
садржи. С обзиром на промене у делу планираних развојних пројеката, донета је одлука је као у диспозитиву.
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Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 27.4.2017. године)
Број: 5/2017-107-45
На основу члана 16. Статута Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 27.4.2017.
године, донела
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о степену реализације
Програма пословања
за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године
1. Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2017. годину, за период од
1.1.2017. до 31.3.2017. године.
2. Одлуку и Извештај из тачке 1. ове одлуке, са прописаним обрасцима, доставити Министарству привреде

Број 18

и Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ради информисања.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
Одредбама члана 63. Закона о јавним предузећима
(„Сл. гласник РС“, бр. 15/16) прописано је, да је јавно предузеће чији је оснивач Влада Републике Србије дужно да
надлежном министарству доставља тромесечне извештаје
о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма
пословања.
Одредбом члана 16. став 1. тачка 5) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и 14/17), уређено
је да је Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. надлежна да усваја извештаје о степену реализације
Програма пословања.
Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.

Садржај
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