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“ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

Одлука Скупштине
„Железнице Србије” ад
(од 27.10.2017. године)
Број: 10-4/2017-225-66

На основу члана 25. тачка 2. Статута „Железнице Србије“ 
акционарско друштво („Службени гласник Железнице Ср-
бије“, број 16/15-пречишћен текст), Скупштина „Железни-
це Србије“ акционарско друштво је на седници одржаној 
27.10.2017. године, донела

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма по-
словања „Железнице Србије“ акционарско друштво за 
2017. годину.

2. Програм о изменама и допунама Програма пословања из 
тачке 1. ове Одлуке доставити Влади Републике Србије, 
ради давања сагласности. 

3. Програм о изменама и допунама Програма пословања 
„Железнице Србије“ акционарско друштво за 2017. годи-
ну, сматра се донетим када на њега да сагласност Влада 
Републике Србије.

4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове Од-
луке објавити у Службеном гласнику „Железнице Ср-
бије“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима (,,Служ-
бени гласник РС“, број 15/16) (у даљем тексту: Закон) про-

писано је да се измене и допуне годишњег, односно трого-
дишњег програма пословања могу вршити искључиво из 
стратешких и државних интереса или уколико се промене 
околности у којима јавно предузеће послује.

Током реализације Програма пословања „Железнице Ср-
бије“ ад за 2017. годину, на који је Влада РС дала сагласност 
Решењем 05 Број: 023-2671/2017 од 23. марта 2017. године, 
дошло је до промене околности у којима друштво послује, 
првенствено, услед обавеза Друштва да врати на рад запо-
слене по основу правоснажних и извршних пресуда. По на-
веденом основу, потребно је кориговати трошкове запосле-
них за 26 лица.

Осим наведеног, Влада је Закључком 05 Број: 401-
9375/2017 од 28. септембра 2017. године определила Дру-
штву додатна средства субвенција у износу од 143 милиона 
динара, и то: за намирење обавеза по основу тужби за смен-
ски рад за „Железнице Србије“ у износу од 50 милиона ди-
нара, за рефундацију трошкова пресељења капацитета пре-
дузећа „Железнички интегрални транспорт“ на привремену 
локацију у износу од 63 милиона динара и за обезбеђење 
неопходних услова и синхронизовану реализацију Пројекта 
Београд на води и Пројекта београдског железничког чвора 
за „Предузеће за изградњу железничког чвора Београд“ у из-
носу од 30 милиона динара. 

Сагласно напред наведеном, одлучено је као у изреци ове 
одлуке.
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Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од 24.11.2017. године)
Број: 4/2017-442-94

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд („Служ-
бени гласник РС“, бр.60/15 и Службени гласник „Желез-
нице Србије“, бр. 14/17), Одбор директора „Србија Воза“ 
а.д. је на седници одржаној  24.11.2017. године,  донео

О Д Л У К У

1. Одобрава се увођење  у саобраћај ванредних „нового-
дишњих возова“ на релацији Ниш-Алексинац-Ниш

2. Саобраћај ових возова реализоваће се једном електро-
моторном гарнитуром серије 413/417, са поласком из 
станице Ниш у 12.00 часова.

3. Ванредни возови ће саобраћати 16, 23. и 30.12.2017. го-
дине. 

4. За реализацију Одлуке задужује се Сектор за саобраћај-
но – комерцијалне Послове и координатор за маркетинг 
и сарадњу са медијима.

5. Одлуку објавити у Службеном гласнику “Железнице 
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од 24.11.2017. године)
Број: 4/2017-443-94

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд („Служ-
бени гласник РС“, бр.60/15 и Службени гласник „Желез-
нице Србије“, бр. 14/17), Одбор директора „Србија Воза“ 
а.д. је на седници одржаној  24.11.2017. године,  донео

О Д Л У К У

1. Одобрава се увођење  у саобраћај ванредних „нового-
дишњих возова“ на релацији Нови Сад-Инђија-Нови 
Сад

2. Саобраћај ових возова реализоваће се једном електро-
моторном гарнитуром серије 413/417, са поласком из 
станице Нови Сад у 12.00 часова.

3. Ванредни возови ће саобраћати 16, 23. и 30.12.2017. го-
дине. 

4. За реализацију Одлуке задужује се Сектор за саобраћај-
но – комерцијалне Послове и координатор за маркетинг 
и сарадњу са медијима.

5. Одлуку објавити у Службеном гласнику “Железнице 
Србије“.
 

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од 24.11.2017. године)
Број: 4/2017-444-94

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Статута Акционар-
ског 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 Акционар-
ског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ 
а.д., 24.11.2017. године, донео је 

О Д Л У К У
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 сле-
дећа измена: 
1.1. Брише се следећа позиција:

- Позиција 1.2.26 – „ “, конто 5500 процењена 
вредност 5.587.000,00 динара; 

      1.2. Додају се нове позиције:

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”
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2. Измену Плана набавки објавити на Порталу јавних на-
бавки у року од десет дана од дана доношења.

3. За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор за набав-
ке и стоваришне послове.

4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 
Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Сектор за финансијско рачуноводствене послове, 
план и попис, обратио се са захтевом бр.21/2017-2186 од 
22.11.2017. године за измену Плана набавке „Србија Воз“ 
а.д. за 2017. годину прецизирана у изреци Одлуке. 

Средства за измену Плана набавке за 2017. годину 
предвиђена су Програмом пословања за 2017. годину . 

С обзиром да су средства за предметну набавку обез-
беђена у Програму пословања Акционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д. Београд, до-
нета је Одлука као у диспозитиву.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 24.11.2017. године)
Број: 4/2017-448-160 

На основу члана 24. Статута Aкционарског друштва за 
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Служ-
бени гласник РС“, број 60/15 и „Службени гласник Желез-
нице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Србија Кар-
го“ а.д. је, на седници одржаној 24.11.2017. године, донео

О Д Л У K У
o усвајању службеног материјала Реда вожње за 

2017/2018. годину, из надлежности „Србија Карго“ а.д. 
са Извештајем о реализацији задатака из Смерница 

за организацију саобраћаја и образложењем 
организације саобраћаја

1. Усваја се службени материјал Реда вожње за 2017/2018. 
годину, из надлежности „Србија Карго“ а.д. за међуна-
родни и унутрашњи теретни саобраћај, са Извештајем 
о реализацији задатака из Смерница за организацију 
саобраћаја и образложењем организације саобраћаја.

2. Службени материјал Реда вожње из тачке 1. ове одлуке 
садржи:

3. Саобраћајно-транспортно упутство (СТУ) Део Б, Терет-
ни саобраћај;

4. Извод из Саобраћајно-транспортног упутства (СТУ Део 
А и Б).

5. Службени материјал Реда вожње из тачке 1. ове одлуке, 
са његовим саставним деловима и прилозима, ступа на 
снагу 10.12.2017. године и важиће до 08.12.2018. годи-
не.

6. Даном ступања на снагу службеног материјала Реда во-
жње из тачке 1. ове одлуке, престаје да важи службени 
материјал Реда вожње за 2016/2017. годину (СТУ-део 
Б) са његовим саставним деловима и прилозима.

5. Са службеним материјалом Реда вожње за 2017/2018. 
годину морају се упознати сви заинтересовани радни-
ци, пре његовог ступања на снагу, а осим тога, морају 
се благовремено извршити и све друге припреме, за 
несметан и безбедан прелазак са важећег на нови Ред 
вожње.

6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а при-
мењиваће се од 10.12.2017. године.

7. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 
Србије“.
  

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 24.11.2017. године)
Број: 4/2017-456-160 

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва 
за железнички превоз робе „Србија Карго“ („Службе-
ни гласник РС“, брoj 60/15 и Службени гласник „Же-
лезнице Србије“, број 14/17) и члана 105. Колективног 
уговора за „Железнице Србије“ акционарско друштво 
(Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 4/2015), 
Одбор директора Акционарског друштва за железнич-
ки превоз робе „Србија Карго“, Београд je, на седници 
одржаној 24.11.2017. године, донео

О  Д  Л  У  К  У  

 1. Одобрава се зајам без камате за набавку огрева за-
посленим у Сектору за саобраћајно-транспортне 
послове и Карго Секцији Пожаревац, у укупном из-
носу од 60.000,00 динара, и то:
- Милутиновић Надежди (КИБ: 032232), коорди-

натор за прописе и тарифе, Сектор за саобраћај-
но транспортне послове, одељење за ТКП и тари-
фе (70008/3) 20.000,00 динара;  

-  Зорици Томић (КИБ: 020959), робни благајник, 
Карго секција Пожаревац, станица Јагодина 
(71005/5) 40.000,00 динара.

2. Зајам  из тачке 1. ове  одлуке запослени ће враћати 
у шест месечних рата, почев од исплате         зараде 
у првом наредном месецу у односу на месец у којем 
је исплаћен зајам.

3. Ова одлука ступа даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железни-

це Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Mолбом бр. 20/2017-3309 од 08.11.2017. године и 
молбом 25/17-4070 од 15.11.2017. године, запослене 
Милутиновић Надежда и Томић Зорица, обратиле су 
се захтевом да им се због тешког материјалног поло-
жаја одобре средства зајма за набавку огрева, пред-
виђена Колективним уговором „Железнице Србије“ 
акционарско друштво. 

Одредбама члана 105. Колективног уговора за „Же-
лезнице Србије“ акционарско друштво, утврђено је да 
послодавац може запосленом одобрити зајам без ка-
мате, за набавку огрева, зимнице и уџбеника – у виси-
ни просечне месечне зараде по запосленом код посло-
давца, уз обавезу враћања зајма у шест месечних рада, 
почев од исплате зараде у првом наредном месецу у 
односу на месец у којем је исплаћен зајам.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
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На основу изнетог, донета је Одлука као у диспо-
зитиву. 

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 24.11.2017. године)
Број: 4/2017-459-160

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за 
железнички превоз робе „Србијa Карго“, Београд („Служ-
бени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник „Желез-
нице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Србија Кар-
го“ а.д. је, на седници одржаној 24.11.2017.године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се Kомерцијалнa политикa зa превоз робе за 
2018. годину Акционарског друштва за железнички 
превоз робе „Србија Карго“, Београд. 

2. „Србијa Карго“ а.д. ће комерцијалне уговоре са ино-
страним и домаћим корисницима услуга превоза робе 
закључивати у складу са Комерцијалном политиком из 
тачке 1. ове одлуке.

3. За реализацију ове одлуке задужује се директор Секто-
ра за продају „Србијa Карго“ а.д.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 

Србије“.
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