ГОДИНА XXXVII БРОЈ 57
30. октобар 2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 30.10.2017. године)
Број: 4/2016-420-89
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17-Одлука Уставног суда) и члана 24. Статута Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17), Одбор директора Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници, одржаној 30.10.2017. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Aкционарског друштва за железнички превоз путника
„Србија Воз“, Београд, (Службени гласник „Железнице
Србије“,број 45/2016,5/2017,10/2017, 11/2017,13/2017,
17/2017,24/ 2017,33/2017, 34/2017, 39/2017 и 41/2017).
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“.

Број: 4/2016-420-89
30.10.2017. године
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 путника
„Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17), Одбор
директора Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“, Београд је на седници, одржаној
30.10.2017. године, донео

ПРАВИЛНИК

о измени и допуни Правилника о
организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд
Члан 1.
Мења се Правилник о организацији и систематизацији
послова Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“ - Табеларни део, у следећем:
1) У организационом делу 61200 Управа Сектора за финансијско рачуноводствене послове, план и попис
- код послова под редним бројем 03 „помоћник директора сектора за план“, у колони завршена школа
и факултет уписати и скраћеницу „ФТС“.
- код послова под редним бројем 06 „главни координатор за финансијско-рачуноводствене послове“,
у колони број извршилаца уместо „1“ уписати број
„2“.
2) У организационом делу 61202 Служба за рачуноводствене послове (Сектор за финансијско рачуноводствене послове, план и попис)
- код послова под редним бројем 08 „сарадник за
благајничко пословање“, у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“.
3) У организационом делу 61203 Служба за финансијско-рачуноводствене послове централне јединице
Београд (Сектор за финансијско рачуноводствене послове, план и попис)
- код послова под редним бројем 07 „сарадник за
обрачун и исплату зарада и осталих примања-режисер“, у колони број извршилаца уместо броја „5“
уписати број „4“.
4) У организационом делу 61207 Служба за финансијско-рачуноводствене послове централне јединице
Нови Сад (Сектор за финансијско рачуноводствене
послове, план и попис):
- систематизују се послови под редним бројем 07
„сарадник за материјално рачуноводствене послове“, са следећим условима: у колони шифра коефицијента уписати „4246“, у колони степен стручне
спреме уписати 4, у колони завршена школа или фа-
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култет уписати скраћеницу „СШЕС, у колони број
извршилаца уписати „1“, а у колони шифра описа
посла уписати „2136“
- после послова под редним бројем 7, систематизују
се послови под редним бројем 08 „сарадник за рачуноводствене послове“, са следећим условима: у
колони шифра коефицијента уписати „4246“, у колони степен стручне спреме уписати 4, у колони
завршена школа или факултет уписати скраћеницу „СШЕС, „остале средња школе“ у колони број
извршилаца уписати „1“, а у колони шифра описа
посла уписати „2131“
5) У организационом делу 61209 Одељење за попис:
- код послова под редним бројем 07 „процесни
контролор за централну јединицу Нови Сад“, у
колони број извршилаца уместо броја „3“ уписати
број „1“.
6) У организационом делу 80100 Секција за СКП Београд:
- систематизују се послови под редним бројем 05
„водећи инжењер-технолог“, са следећим условима: у колони шифра коефицијента уписати
„7060“, у колони степен стручне спреме уписати
7, у колони завршена школа или факултет уписати скраћенице „СФ“, „ЕФ“ или „ФТС“, у колони
радно искуство, уписати „3“, у колони број извршилаца уписати „1“, а у колони шифра описа
посла уписати „2308“
7) У организационом делу 80101 Секција за СКП Београд:
- систематизују се послови под редним бројем 17
„стручни сарадник за контролу извршења реда
вожње“, са следећим условима: у колони шифра коефицијента уписати „6064“, у колони степен стручне спреме уписати 6/4, у колони завршена школа или факултет уписати скраћенице
„ВШСС“, „ВШЕС“ / „СШСС“, „СШЕС“, у колони радно искуство, уписати „3“, у колони број извршилаца уписати „2“, а у колони шифра описа
посла уписати „2310“
Члан 2.
Мења се Правилник о организацији и систематизацији
послова Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“ – Текстуални део, у следећем:
- додаје се нова шифра описа посла „2310“ – „стручни сарадник за контролу извршења реда вожње“ и
гласи: „врши контролу и ревизију путних листова;
анализира узорке неправилности и предлаже мере за
отклањање истих; испоставља саобраћајне примедбе; израда периодичних извештаја у вези извршења
реда вожње“.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
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Члан 4.

Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 30.10.2017. године)
Број: 4/2016-421-89
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17), Одбор директора Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници, одржаној 30.10.2017.године, донео
ОДЛУКУ
о доношењу Ценовника за закуп простора у регио
возовима за услуге кетеринга
1. Доноси се Ценовник за закуп простора у регио возовима
за услуге кетеринга и то:
За електромоторне гарнитуре:
- у периоду од 1.11.2017. до 30.4.2018. у износу од 100
ЕУР за један месец, у динарској противвредности по
средњем курсу НБС,на дан исплате.
- у периоду од 1.05.2018. до 31.10.2018. у износу од 150
ЕУР за један месец, у динарској противвредности по
средњем курсу НБС,на дан исплате.
За дизелмоторне гарнитуре:
- у периоду од 1.11.2017. до 30.4.2018. у износу од 70
ЕУР за један месец, у динарској противвредности по
средњем курсу НБС,на дан исплате.
- у периоду од 1.05.2018. до 31.10.2018. у износу од 100
ЕУР за један месец, у динарској противвредности по
средњем курсу НБС,на дан исплате.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“
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Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 30.10.2017. године)
Број: 4/2016-427-89
На основу члана 24. став 1. тачка 3. Статута Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ („Службени гласник Републике Србије“, број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр.14/17), а у вези са чланом 51
став 4 Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12, 14/15 и 68/15) Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д., 30.10.2017. године, донео је
ОДЛУКУ
о измени Плана набавки за 2017. годину „Србија Воз“ а.д.
1. У Плану набавки за 2017. годину „Србија Воз“ а.д. (Број: 4/2017-296-57 од 6.3.2017. године), врши се следећа измена:
1.1. Бришу се следеће позиције:
- Позиција 1.3.1 – „Радови на систему за грејање у депоу Секције ЗОВС Лапово “, конто 532, процењена вредност
2.500.000,00 динара;
- Позиција 1.3.3 – „Радови на уређењу фасада на непокретностима“, конто 532, процењена вредност 3.000.000,00
динара;
- Позиција 1.2.24 – „Услуга израде техничке документације за рeконструкцију хале у Секцији ЗОВС Зајечар“, конто
53610, процењена вредност 1.560.000,00 динара;
- Позиција 1.1.33 – „Набавка опреме за гасну детекцију за халу у Секцији ЗОВС Лапово“, конто 026, процењена
вредност 950.000,00 динара;
- Позиција 1.1.36 – „Мерач потрошње енергије у возовима“, конто 026, процењена вредност 11.800.000,00 динара;
- Позиција 1.3.4 – „Радови на реконструкцији хале у Секцији ЗОВС Лапово – прва фаза“, конто 026, процењена
вредност 3.000.000,00 динара;
- Позиција 1.2.37 – „Услуга израде техничке документације за постављање система за грејање хале за одржавање у
Секцији ЗОВС Лапово“, конто 53610, процењена вредност 1.000.000,00 динара;
- Позиција 1.1.42 – „Опрема за одржавање термоенергетског објекта у Земуну“, конто 51200,51201,5121, процењена
вредност 3.500.000,00 динара;
- Позиција 2.1.3 – „Сет за репарацију АЕ вентила“, конто 51200,51201 процењена вредност 500.000,00 динара;
- Позиција 2.1.23 – „ТНГ за грејање“, конто 51330 процењена вредност 406.405,00 динара;
1.2. Додају се нове позиције:
Р.б.

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Планирана средства

1.

Набавка моноблок точкова Ø860
за ДМВ серије 711
ОРН: 34631000

4.000.000,00

4.000.000,00

51200,51201,
5121

ЈНМВ

2.

Набавка три типа синхрона за
ЕМВ серије 412/416
ОРН: 34631000

3.000.000,00

3.000.000,00

51200,51201,
5121

ЈНМВ

3.

Услуга оправке ВВС компресора
серије 412/416
ОРН: 50220000

500.000,00

500.000,00

532

Набавке на које се
закон не примењује

4.

Сет за репарацију АЕ вентила
ОРН: 34631000

800.000,00

800.000,00

51200,51201

ЈНМВ

5.

Пумпа за пражњење вакум
тоалета
ОРН: 42122000

800.000,00

800.000,00

51200,51201,
5121

ЈНМВ

6.

Услуга ремонта пантографа
ОРН: 50224000

1.000.000,00

1.000.000,00

532

ЈНМВ

Без ПДВ

Конто

Врста поступка
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7.

Радови на адаптацији
канцеларија
ОРН: 452220000

500.000,00

500.000,00

532

Набавке на које се
закон не примењује

8.

Израда конзолне надстрешнице
ОРН: 452220000

500.000,00

500.000,00

532

Набавке на које се
закон не примењује

9.

Радови на адаптацији
поткровља
ОРН: 452220000

500.000,00

500.000,00

532

Набавке на које се
закон не примењује

1.3. Измена предмета набавке:
- Позиција 2.2.2 – „Регенерација делова за електровучна возила“, мења се и гласи „Набавка делова за оправку клима
уређаја на ДМВ серије 711“
- Позиција 2.1.22 – „Склопке и пресостати за возна средства“ мења се и гласи „Набавка алата и делова за оправку
склопова на ДМВ серије 711“
- Позиција 2.2.24 – „Услуга оправке пластичних браника ЕМВ серије 413/417“ мења се и гласи „Услуга оправке
пластичних браника и оплате на ДМВ серије 711“
2. Измену Плана набавки објавити на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.
3. За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор за набавке и стоваришне послове.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Сектор за одржавање возних средстава обратио се захтевом број од 19/2017-1296 од 20.10.2017. године за измену Плана
набавке „Србија Воз“ а.д. за 2017. годину. Предложили су брисање позиција из тачке 1.1. Одлуке, додавање нових позиција
у Плану набавки за 2017. годину наведених у тачки 1.2. Одлуке као и измену предмета набавке наведене у тачки 1.3. Одлуке.
Средства за измену Плана набавке за 2017. годину предвиђена су Програмом пословања за 2017. годину на конту одржавања.
С обзиром да су средства за предметну набавку обезбеђена у Програму пословања Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“ а.д. Београд, донета је Одлука као у диспозитиву.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
(од 30.10.2017. године)
Број: 5/2017-66-38
На основу члана 16. тачка 4. Статута Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/2017), Скупштина
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној 30.10.2017.
године, донела
ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из
Програма пословања „Србија Карго“ а.д.
за период 1.1. - 30.9.2017. године

4. За реализацију Одлуке задужује се Сектор за финансијско-рачуноводствене послове и план.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Oбразложење
С обзиром да СУБНОР града Новог Сада остварује
циљеве у области неговања традиција НОР-а, борачко-инвалидске, здравствене заштите бораца, инвалида и чланова њихових породица, а имајући у виду реализацију пројекта поводом обележавања Дана ослобођења града Новог
Сада, донета је Одлука као у диспозитиву.

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања
„Србија Карго“ а.д. за период 1.1. - 30.9.2017. године.
2. Одлуку доставити Министарству привреде.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 30.10.2017. године)
Број: 4/2017-433-153
Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 30.10.2017. године)
Број: 4/2017-431-153
На основу чланa 24. Статута Aкционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора Aкционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној 30.10.2017. године, донео
OДЛУКУ
1. Одобравају се финансијска средства СУБНОР-у града
Новог Сада (матични број 8043531, ПИБ 101699963) у
износу од 10.000,00 динара, као издатак за хуманитарне
намене, ради реализације пројекта поводом обележавања Дана ослобођења града Новог Сада од фашизма у
Другом светском рату.
2. Средства у износу од 10.000,00 динара уплатити на рачун: Ерсте банка, рачун број 340-1540-63.
3. Средства за ову намену предвиђена су Програмом пословања „Србија Карго“ а.д. за 2017. годину, финансијски план, тачка 5.3.а, позиција B/I/4.

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија карго“ („Службени
гласник РС”, бр. 60/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17) и Правилника о ближем уређивању
поступка јавних набавки (Службени гласник „Железнице
Србије“, бр. 8/16 и 20/16), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 30.10.2017. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки
(Службени гласник „Железнице Србије“, број 8/16 и
20/16).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

-6 -

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 30.10.2017. године)
Број: 4/2017-433/1-153
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија карго“ („Службени
гласник РС”, бр. 60/15 и „Службени гласник Железнице
Србије“, број 14/17) и Правилника о ближем уређивању
поступка јавних набавки („Службени гласник Железнице
Србије“, бр. 8/16 и 20/16), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 30.10.2017. године, донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о ближем
уређивању поступка јавних набавки
Члан 1.
У Правилнику о ближем уређивању поступка јавних
набавки („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 8/16
и 20/16), у Поглављу XIV Спровођење поступка јавне

Број 57

набавке, одељак „Захтев за покретање поступка јавне
набавке“, мења се члан 39. и гласи:
„Члан 39.
Поступак јавне набавке са јавним оглашавањем покреће
се најкасније до 31.12. текуће године“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 57
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Број 57
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