
Одлука Скупштине
„Железнице Србије” ад

(од 8.6.2016. године)
Број: 10-4/2016-162-41

На основу члана 25. Статута „Железнице Србије“ акцио-
нарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 
16/15/пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ 
акционарско друштво је, на седници одржаној 8.6.2016. го-
дине, донела 

О Д Л У К У

I. Разрешавају се дужности у Скупштини Друштва за пре-
венцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида, 
„Заштитна радионица“ д.о.о. Београд, представници „Же-
лезнице Србије“ ад, одређени Одлуком број 10-4/2015-
112-23 од 14.4.2015. године, и то:
1) Обрад Божић, председник, разрешава се на лични за-

хтев, 
2) Љубомир Шталматовић и
3) Наташа Јовановић.

II. Ову одлуку доставити Друштву за превенцију инвалидно-
сти и радно оспособљавање инвалида, „Заштитна радио-
ница“ д.о.о. Београд.

III. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Ср-
бије“.

Одлука Скупштине
„Железнице Србије” ад

(од 8.6.2016. године)
Број: 10-4/2016-163-41

На основу члана 25. Статута „Железнице Србије“ акцио-
нарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 
16/15/пречишћен текст), Скупштина „Железнице Србије“ 
акционарско друштво је, на седници одржаној 8.6.2016. го-
дине, донела 

О Д Л У К У

I. За представнике „Железнице Србије“ ад, оснивача и једи-
ног члана Друштва за превенцију инвалидности и радно 
оспособљавање инвалида, „Заштитна радионица“ д.о.о. 
Београд, у Скупштину Друштва за превенцију инвалид-
ности и радно оспособљавање инвалида, „Заштитна ра-
дионица“ д.о.о. Београд, одређују се:
1) Миладин Маљевић - председник,
2) Обрад Божић и
3) Бранко Ковачевић.

II. Ову одлуку доставити Друштву за превенцију инвалидно-
сти и радно оспособљавање инвалида, „Заштитна радио-
ница“ д.о.о. Београд.

III. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Ср-
бије“.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 9.6.2016. године)
Број: 4/2016-111-49 

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за 
железнички превоз робе „Србијa Карго“, Београд („Служ-
бени гласник РС“, број 60/15), Одбор директора Акцио-
нарског друштва за железнички превоз робе „Србијa 
Карго“, Београд је на седници одржаној 9.6.2016. године, до-
нео                                                                                                                                                                                 

О Д Л У К У

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о давању у закуп пословног и рекламног простора.

2. Правилник из тачке 1. је саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Ср-

бије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 9.6.2016. године)
Број: 4/2016-111-49 

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за 
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Служ-
бени гласник РС“, број 60/15), Одбор директора „Србија 
Карго“ а.д. је, на седници одржаној 9.6.2016. године, донео

П Р А В И Л Н И К 
о изменама и допунама Правилника 

о давању у закуп пословног 
и рекламног простора

Члан 1.

У Правилнику о давању у закуп пословног и рекламног 
простора („Службени гласник Железнице Србије“, број 
23/16), после члана 12. додају се чл. 12а и 12б, који гласе:

„Члан 12а

У закуп се може давати и простор за потребе смештаја 
опреме и уређаја за телекомуникационе оператере, а све у 
складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења не-
покретности непосредном погодбом, давања у закуп ства-
ри у јавној својини поступцима јавног надметања и при-
купљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 
24/12).

Под простором, погодним за смештај опреме и уређаја за 
телекомуникационе оператере, у смислу овог правилника, 
подразумева се простор на железничким објектима (послов-
не зграде, хале, депои, магацини и др.).

Члан 12б

На поступак и услове за давање у закуп простора за 
смештај опреме и уређаја за телекомуникационе оператере 
у потпуности се примењују одредбе Правилника о давању у 
закуп пословног и рекламног простора.

У случајевима из става 1. овог члана, висину закупни-
не за конкретан случај утврђује Одбор директора посебном 
одлуком.“

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице 

Србије“.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора

„Србија Воз” а.д.
(од 10.6.2016. године)

Број:4/2016-91-20

На основу чланa 24.  Статута Aкционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Служ-
бени гласник РС“, број 60/15), а у вези са чланом 29. и 31. 
Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гла-
сник РС“, бр. 101/05 и 91/15), Одбор директора „Србија 
Воза“ а.д.  је на седници одржаној 10.6.2016. године, донео

О Д Л У К У 

 1. Доноси се Упустство за безбедан и здрав рад лица 
која обављају послове за потребе Акционарског друштва 
за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд.

2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 

Србије“.

О б р а з л о ж е њ е 

Одредбом чана 29. Закона о безбедности и здрављу на 
раду  („Службени гласник РС“, бр.101/05 и 91/15) прописа-
но је да је послодавац код кога, на основу уговора, споразу-
ма или по било ком основу, обављају рад запослени другог 
послодавца, дужан да те запослене оспособи за безбедан и 
здрав рад, у складу са законом. Такође је одредбом члана 
31. Закона, између осталог,  прописано да је послодавац 
дужан да што је пре могуће свако лице, које се по било ком 
основу налази у радној околини, упозори на опасна места 
или штетности по здравље које се јављају у технолошком 
процесу, односно на мере безбедности које мора да приме-
ни и да га усмери на безбедне зоне за кретање.

У складу са наведеним одредбама, сачињено је Упутство 
којим се уређује оспособљавање за безбедан и здрав рад 
запослених код другог послодавца који обављају послове 
за потребе „Србија Воза“ а.д, као и ученика и студената 
који обављају стручну праксу у радној околини Друштва.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од 27.4.2016. године)
Број:4/2016-91-20

На основу чланa 24.  Статута Aкционарског друштва за 
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд („Служ-
бени гласник РС“, број 60/15), а у вези са чланом 29. и 31. 
Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гла-

сник РС“, бр. 101/05 и 91/15), Одбор директора „Србија 
Воза“ а.д.  је на седници одржаној 10.6.2016. године, донео

У П У Т С Т В О 
ЗА БЕЗБЕДАН  И ЗДРАВ РАД  ЛИЦА КОЈА 

ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ЗА ПОТРЕБЕ 
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА 
„СРБИЈА ВОЗ“, БЕОГРАД

Уводне одредбе

Члан 1.

Упутством за безбедан и здрав рад лица која обављају 
послове за потребе Акционарског друштва за железнички 
превоз путника „Србија Воз“, Београд (у даљем тексту: 
Упутство) уређује се оспособљавање за безбедан и здрав 
рад запослених код другог послодавца који обављају по-
слове за потребе Акционарског друштва за железнички 
превоз путника „Србија Воз“, Београд (у даљем тескту: 
Друштво), као и ученика и студената који обављају струч-
ну праксу у радној околини Друштва (у даљем тексту: уче-
ници и студенти).

Опште мере безбедности

Члан 2.

Запослени код другог послодавца, ученици и студенти 
су дужни да поступају у складу са правилницима, упут-
ствима и прописаним мерама Друштва којима се регулише 
безбедност и здравље на раду, видно истакнутим натписи-
ма, упозорењима и симболима у интересу личне безбед-
ности, као и у интересу безбедности и уредности желез-
ничког саобраћаја. 

Члан 3.

Запослени код другог послодавца, ученици и студенти  
су дужни:

- да сами  брину о личној безбедности и да користе про-
писана заштитна средства и  опрему и

- да својим активностима не угрожавају безбедност дру-
гих лица.

Члан 4.

Запосленима код другог послодавца, ученицима и сту-
дентима у радној околини Друштва забрањено је:

- стајање на колосеку када се очекује долазак воза или 
за време маневрисања;

- стајање или кретање ближе од прописане удаљености 
воза који је у покрету;

- стајање и кретање на колосеку ван радне активности;
- задржавање у простору између утоварно-истоварне 

рампе и возила која се крећу   или ће се покренути;
- стајање или седење на вратима или степеницама шин-

ског возила;
 - прелажење преко колосека на местима која нису за то 

предвиђена;
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 - пролажење, провлачење и прескакање кроз компози-
цију воза;

- ускакање и искакање на степенице и колске платфор-
ме док се возило креће;

- да опрема за рад и предмети који се обрађују не угрозе 
безбедност одвијања саобраћаја на суседним колосе-
цима;

- пролажење испод подигнутог терета;
- приближавање покретним и ротирајућим деловима;
- самовољно улажење и покретање вучног возила;
- обављање послова под дејством алкохола, дроге или 

других опојних средстава.
Опште опасности и мере заштите на електрифицираним 

пругама

Члан 5.

Запослени код другог послодавца, ученици и студенти у 
радној околини Друштва дужни су да поступају у  складу 
са мерама заштите на електрифицираним пругама, и то:

- забрањено је посредно или непосредно додиривање 
делова контактне мреже;

- забрањено је додиривати или прилазити близу возном 
воду који се искидао и виси или је пао на земљу;

- забрањено је приближавати се возном воду алатом и 
улазити на било који начин у зону опасности;

- избегавати стајање на шинама (опкорачивати исте);
- забрањено је додиривање голим рукама или неизоло-

ваним алатима две шине једног колосека;
- забрањено је прилажење ближе од 15м до места где 

је прекинути контактни вод дотакао земљу, као и за-
лажење или задирање било каквим предметом у зону 
опасности контактног вода која износи 2м у полу-
пречнику око вода који је под напоном;

- забрањено је пењање на кров возила када је контактни 
вод под напоном;

- забрањено је прскање водом или другом течношћу,  
металне конструкције која носи контактне мреже, 
као и наслањање или слагање материјала на стубове 
контактне мреже

- забрањено је гашење водом пожара на товару, колима 
и сл. када је возни вод под напоном.

Члан 6.

Запослени код другог послодавца, ученици и студенти 
у радној околини Друштва дужни су да примене посеб-
не мере опреза приликом спасавања повређеног који је у 
струјном колу, да се придржавају мера заштите у складу 
са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“ 
бр.111/2009 и 20/2015 ) и  Законом о безбедности и здра-
вљу на раду („Службени гласник РС“, бр 101/05 и 91/15).

Члан 7.

Уколико се запослени код другог послодавца, ангажо-
ван од стране Друштва, не придржава мера безбедности 
и здравља на раду, неопходно га је упозорити на могућу 
опасност.У случају да  запослени и након упозорења, не 
поступа у складу са мерама безбедности и здравља на раду 
неопходно је обавестити шефа станице или шефа радне је-
динице.

Члан 8. 

Саставни део овог упутства су Прилог 1 – Записник о 
упознавању са условима рада у Друштву и Прилог 2 – За-
писник о упознавању са мерама безбедности и здравља 
на раду ученика и студената за време обављања стручне 
праксе.

Завршна одредба

Члан 9.

Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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„СРБИЈА ВОЗ“ а.д.          
СЕКЦИЈА ЗА ________________ 
Дана___________ 
Број____________                                                          ОБРАЗАЦ 1 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
о упознавању са мерама безбедности и здравља на раду за  

време обављања стручне праксе  у  
„СРБИЈА ВОЗ“ а.д. 

  
 
 Дана _________20_____године, извршено је оспособљавање – упознавање ученика – студента на 
стручној пракси из безбедности и здравља на раду, на основу чл.29. и чл. 31. Закона о безбедности и здрављу на 
раду („Службени гласник РС“, бр 101/05 и 91/15). 
 
  
          ОСПОСОБЉАВАЊЕ СПРОВЕО: 
          ________________________ 
          ________________________ 
          ________________________ 
 
 
 Да су ученици/студенти школе-факултета __________________________________________ 
разред/година___________________, упознати са мерама безбедности и здравља на раду, према утврђеном 
списку ученика-студената, потврђује одговорно лице школе-факултета. 
 
 
ПРИЛОГ:  

- Списак ученика- студента 
 
   ОДГОВОРНО ЛИЦЕ: 
 
_______________________ 
 

 
Достављено: 

- школи/факултету 
- одељење за безб.и здр.на раду 
- шефу Секције 
- архива 
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„СРБИЈА ВОЗ“ а.д.          
СЕКЦИЈА ЗА __________________                                                            ОБРАЗАЦ 2 
Дана___________ 
Број____________    

 
ЗАПИСНИК 

о упознавању са условима рада у „СРБИЈА ВОЗ“ а.д. 
 
 Дана _________20_____године, запослени _________________________________________ 
са адресом__________________________________________________ из _______________________ 
упознати су са условима рада, опасностима и штетностима за време  обављања 
послова_______________________односно са мерама, безбедности и здравља на раду сагласно чл.29 и 31. 
Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15). 
 
 Са садржајем из предходног става, упознати су следећи запослени (име,  презиме и потпис): 

1. __________________________________________                       _________________________ 
2. __________________________________________                       _________________________ 
3. __________________________________________                       _________________________ 
4. __________________________________________                       _________________________ 
5. __________________________________________                        _________________________ 
6. __________________________________________                        _________________________ 
7. __________________________________________                       _________________________ 
8. __________________________________________                       _________________________ 
9. __________________________________________                       _________________________ 
10. __________________________________________                       _________________________ 
11. __________________________________________                       _________________________ 
12. __________________________________________                       _________________________ 
13. __________________________________________                       _________________________ 
14. __________________________________________                       _________________________ 
15. __________________________________________                        _________________________ 
16. __________________________________________                       _________________________ 
17. __________________________________________                       _________________________ 
18. __________________________________________                       _________________________ 
19. __________________________________________                       _________________________ 
20.  __________________________________________                     _________________________ 

 
Извођач радова се на овај начин сагласио и обавезао, да ће при извођењу радова спроводити мере 

безбедности и здравља на раду у погледу безбедног и сигурног извођења радова, здравствене способности 
својих запослених, кретања у зонама опасности и понашања на железничком подручју. 

 
        ОДГОВОРНО ЛИЦЕ                                       УПОЗНАВАЊЕ 
             ЗА ДРУШТВО                            СА УСЛОВИМА РАДА И МЕРАМА 
                                                                                                                                  БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
     ____________________       М.П.                           СПРОВЕО 
                         
            ________________________________ 
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Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од 10.6.2016. године)
Број: 4/2016-89-20

На основу чланa 24. став 1. тачка 1. Статута Aкционар-
ског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд („Службени гласник РС“, број 60/15) 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 путника „Србија Воз“, Бео-
град је, на седници одржаној 10.6.2016. године, донео

О Д Л У К У 

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правил-
ника о организацији и систематизацији послова Aкцио-
нарског друштва за железнички превоз путника „Србија 
Воз“, Београд, („Службени гласник Железнице Србије“, 
број 15/2015;21/2015;24/2015, 26/2015, 31/2015, 34/2015, 
4/2016, 9/2016, 11/2016,21/2016,23/2016 и 24/2016).

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 Ср-

бије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од 10.6.2016. године)
Број: 4/2016-89-20

На основу чланa 24. став 1. тачка 1. Статута Aкционар-
ског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд („Службени гласник РС“, број 60/15) 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 путника „Србија Воз“, Бео-
град је, на седници одржаној 10.6.2016. године, донео

 П Р А В И Л Н И К
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 81203 ОЈ Рума, Секција за 
саобраћајно транспортне послове Нови Сад:

 -  после послова под редним бројем 02 систематизују 
се нови послови под редним бројем 03 „чувар гардеробе 
- манипулант“  са следећим условима: у колони  шифра 
посла  уписати број „3043“, у колони степен завршене шко-
ле уписати број „3“, у колони завршена школа или факул-
тет уписати скраћеницу „СШСС, СШЕС, а у колони број 
извршилаца уписати број „1“.

-  код послова под редним бројем 02, у колони број извр-
шилаца уписати број „11“     

Члан 2.

Овај  Правилник објавити у Службеном гласнику „Же-
лезнице Србије“.
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Акционарско друштво за железнички превоз путника “Србија Воз”

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Издаје: “Железнице Србије” акционарско друштво
Уредник службених гласила: Весна Гојић Вучићевић

Уредништво: Медија центар “Железнице Србије”, Немањина 6, Београд
Телефон: 011/3618-344, ЖАТ: 369 и 13-69

Штампа: д.о.о. “КОМАЗЕЦ”, Инђија
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