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1. СВРХА И ЦИЉ ПРОЦЕДУРЕ
Сврха и циљ ове процедуре је да ближе дефинише план праћења (акциони план) у „Србија
Карго“ а.д., у складу са интерном процедуром П.СУБ.13 „Праћење СУБ“ и тачком 4.
Прилога I Правилника о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности
управљања безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 80/2015).
2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ
Процедура се примењује на подручју целог Друштва, а конкретни акциони планови се
примењују, на оним деловима Друштва, на које се односе.
3. ДЕФИНИЦИЈЕ
Праћење је скуп мера које предузима „Србија Карго“ а.д., ради провере исправности
примене и ефикасности сопственог система управљање.
Систем управљања је систем управљања безбедношћу у „Србија Карго“ а.д.
Интерфејс су све тачке интеракције током животног века система или подсистема,
укључујући његову употребу и одржавање, при чему различити учесници у железничком
сектору сарађују ради управљања ризиком.
4. ОЗНАКЕ И СКРАЋЕНИЦЕ
ЗБМ – заједничка безбедносна метода;
АП – акциони план;
ГД – Генерални директор;
ОЈ – Организациона јединица;
УК – Унутрашња контрола;
ЗОБ – Закон о безбедности у железничком саобраћају ("Службени гласник РС", број
41/2018);
ЗОИ – Закон о интероперабилности железничког система ("Службени гласник РС", број
41/2018).
5. РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ
1. Правилник о заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања
безбедношћу у току експлоатације и одржавања железничког система („Службени
гласник Републике Србије“ бр. 80/2015);
2. Приручник система за управљање безбедношћу „Србија Карго“ а.д;
3. П.СУБ.13 „Праћење СУБ“;
4. План рада Центра за унутрашњу контролу.
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6. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ И ОДГОВОРНОСТИ
ЕЛЕМЕНТИ ПРОЦЕСА ПРАЋЕЊА И ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Процес праћења на „Србија Карго“ а.д. дефинисан је у складу са Правилником о
заједничкој безбедносној методи за праћење ефикасности управљања безбедношћу у току
експлоатације и одржавања железничког система ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 80/2015). Процес праћења је итеративни процес, који чине следећи елементи:
1. дефинисање стратегије, приоритета и планова праћења;
2. прикупљање и анализа информација;
3. израда акционог плана за случајеве неприхватљивих неусаглашености са захтевима
утврђеним у систему управљања;
4. спровођење акционог плана;
5. процена делотворности мера акционог плана.
Улазни подаци који се користе за израду Акционог плана су:
 Анализе које се спроводе у оквиру „Србија Карго“ а.д. приликом спровођења
система за управљање безбедношћу, у процесу извршења саобраћаја,
 Извештаји комисије за ислеђење несрећа и незгода,
 Дописи свих надлежних тела (Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Дирекције за железнице, Центра за истраживање несрећа и незгода
и осталих) који указују на уочене неусаглашености и неправилности у саобраћају.
6.1. Дефинисање стратегије, приоритета и планова праћења
„Србија Карго“ а.д. на основу свог система за управљање безбедношћу, дефинише своју
стратегију, приоритете и планове праћења.
Приликом одлучивања о одређивању приоритета, узимају се у обзир информације из
области у којима се појављује највише ризика, и које, ако се не прате делотворно, могу
довести до штетних последица по безбедност. Одређивање приоритета се дефинише на
основу улазних података, односно анализа које се спроводе у оквиру Друштва.
Праћење се обавља у одређеним интервалима, и то: дневним, недељним, месечним,
полугодишњим и годишњим. Праћење на дневном нивоу се врши кроз давање и анализу
дневних оперативних извештаја, које саставља Одељење комерцијалне оператике. У
дневном оперативном извештају су наведене, између осталог, све неправилности, незгоде
и несреће које се десе на дневном нивоу. На основу дневног оперативног извештаја, у
Сектору за управљање квалитетом пословања и системе безбедности израђују се месечни
извештаји.
На основу месечних извештаја, израђују се годишњи извештај о несрећама и незгодама
(Годишњи извештај о безбедности). Послови израде месечних и годишњег извештаја,
обављају се у Сектору за управљање квалитетом пословања и системе безбедности.
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На основу годишњег извештаја о безбедности, израђује се стратегија праћења, по
приоритетима. Стратегију праћења израђује радна група, коју посебним решењем формира
генерални директор.
Стратегијом праћења се даље дефинише начин прикупљања информација, као и временски
интервали и рокови.
6.2. Прикупљање и анализа информација
Прикупљање и анализа информација врши се у складу са дефинисаном стратегијом,
утврђеним приоритетима и плановима дефинисаним за праћење. Прикупљање
информација врши се путем:
- анализа, које се свакодневно спроводе у „Србија Карго“ а.д.
- телеграма и e-mail-ова,
- релевантних дописа и извештаја надлежних сектора,
- извештаја комисије за ислеђење несрећа и незгода,
- дописа и извештаја осталих надлежних институција,
Анализа информација обухвата и Годишњи извештај о безбедности железничког
саобраћаја „Србија Карго“ а.д., као и Годишњи извештај о безбедности железничког
саобраћаја на подручју Инфраструктуре Железнице Србије. Анализу прикупљених
података врши се у Сектору за управљање квалитетом пословања и системима
безбедности, у сарадњи са надлежним секторима.
6.3. Израда акционог плана
Уколико се у току поступка прикупљања информација, и њиховом анализом, открију
случајеви неусаглашености, које се сматрају неприхватљивим са аспекта безбедности,
приступа се изради акционог плана.
Акционим планом се дефинишу: мере на које се односи, начин на који ће се те мере
спровести и процедуре и показатељи за праћење тих мера. Акциони план садржи:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

циљеве и очекиване резултате;
потребне корективне и/или превентивне мере;
лице које је одговорно за спровођење активности;
датум до ког се морају спровести активности;
лице које је одговорно за процену делотворности мера акционог плана;
преглед утицаја акционог плана на стратегију, приоритете и планове праћења.

Уколико се спровођење акционог плана врши само у оквиру једног сектора Друштва, такав
акциони план се израђује од стране тог сектора. Уколико се акциони план односи на два
или више сектора, предлог таквог акционог плана израђује сектор који има већинску
заступљеност у надлежности, у сарадњи са осталим секторима.
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Сагласност на израђени акциони план дају надлежни директори сектора, менаџер за возна
средства и саобраћај и извршни директори. Доношење и имплементацију акционог плана
одобрава генерални директор „Србија Карго“ а.д. .
6.4. Спровођење акционог плана
Акциони план се спроводи да би се елиминисали откривени случајеви неусаглашености.
Спроводи га један, или више сектора Друштва, у зависности од тога, како је то питање
дефинисано израђеним акционим планом.
6.5. Процена ефикасности и делотворности мера акционог плана
Процена ефективности акционог плана садржи:
 проверу правилног спровођења акционог плана и његовог извршења у складу са
планом,
 проверу да ли су остварени очекивани резултати,
 проверу да ли су се у међувремену променили почетни услови, и да ли су мере
контроле ризика, дефинисане у акционом плану, одговарајуће у датим околностима,
 проверу да ли су потребне друге мере контроле ризика.
Процену ефикасности и делотворности мера акционог плана утврђује сектор који је
израдио акциони план, уколико конкретним акционим планом није другачије дефинисано.
Након имплементације акционог плана, надлежни сектори припремају извештај, који се
доставља Сектору за управљање квалитетом пословања и системима безбедности, Центру
за унутрашњу контролу, лицу одређеном за процену ефикасности акционог плана и
другим заинтересованим.
Анализа ефикасности и делотворности акционих планова у „Србија Карго“ а.д. врши се у
оквиру разматрања питања функционисања система за управљање безбедношћу, од стране
пословодства Друштва. Уколико ова анализа покаже да поједини акциони планови нису
дали очекиване резултете, по потреби, уводе се додатне мере.
7. ОСНОВНИ РИЗИЦИ
 Немогућност идентификовања неусаглашености у примени система управљања
безбедношћу, који би могли да доведу до несрећа и незгода, и других инцидената.
 Непрепознавање, идентификовање чинилаца који утичу на негативне појаве.
 Неажурност праћења извршења наложених мера.
 Неквалитетно обављање анализе узрока несрећа и незгода, других инцидената и
мера за њихово отклањање.
8. ПРИЛОЗИ

