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31. мај 2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.

(од 23.5.2017. године)
Број: 4/2017-333-68

 На основу члана  члана 24. Статута Aкционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд – пречишћен текст (Службени гласник „Железнице 
Србије“ а.д., бр. 15/2017), Одбор директора Aкционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд је на седници одржаној 23.5.2017. године, донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама 
Правилникa о благајничком пословању и рачуноводству 
прихода од железничког превоза путника у продајној 
мрежи СВ (Правилник 181).  

2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. За реализацију ове одлуке задужујe се Центар за 

контролу прихода.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 

Србије“ ад.

О б р а з л о ж е њ е

Увођење мобилних терминала за издавање возних 
карата у возу у циљу модернизације продајне мреже, 
изискује измене у благајничком пословању на благајнама 
СВ и дефинисање одговарајућих рачуноводствених 
прописа у Правилнику о благајничком пословању и 
рачуноводству прихода од железничког превоза путника у 
продајној мрежи СВ (Правилник 181), који се примењује 
од 21.6.2016. године. 

Из наведених разлога, предлаже се Одбору директора 
да донесе Правилник о изменама и допунама Правилник 
о благајничком пословању и рачуноводству прихода од 
железничког превоза путника у продајној мрежи СВ 
(Правилник 181).

Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове 
одлуке.  

Број: 4/2017-333-68
23.5.2017. године

 На основу члана  члана 24. Статута Aкционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд – пречишћен текст (Службени гласник „Железнице 
Србије“ а.д., бр. 15/2017), Одбор директора Aкционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд је на седници одржаној 23.5.2017. године, донео 

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

о благајничком пословању и рачуноводству
прихода од железничког превоза путника
у продајној мрежи СВ (Правилник 181)

Члан 1.

У Правилнику о благајничком пословању и 
рачуноводству прихода од железничког превоза путника 
у продајној мрежи СВ (Правилник 181), објављеног у 
Службеном гласнику „Железнице Србије“ ад, бр. 29/2016 
– у даљем тексту: Правилник, у члану 6. тачки 3. алинеју 
2. брисати. 

Члан 2.

   У члану 7. тачка 1. став 4. мења се и гласи: „Возопратно 
особље предаје приход, директно или посредно, путничкој 
благајни у складу са одредбама Упутства 182. Путничку/е 
благајну/е на којој/којима се предаје приход одређује 
Секција за саобраћајно-комерцијалне послове.“.

У тачки 2. став 1. текст „који дефинише надлежни сектор 
СВ“ замењује се текстом који гласи: „који је прописан 
Упутством 182.“

Члан 3.

У члану 9. тачка 2. после алинеје 1. додаје се алинеја 
2. која гласи: „прима приход од возопратног особља;“, а 
алинеје 2., 3., 4., 5., 6. и 7. постају алинеје 3., 4., 5., 6., 7. и 8.
У тачки 3. после алинеје 2. додаје се алинеја 3. која гласи: 
„прима приход од возопратног особља;“, а алинеје 3., 4. и 
5. постају алинеје 4., 5. и 6.
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Члан 4.

У члану 12. тачка 2. мења се и гласи:

 „Обрасци се, према намени, деле на:

−	 обичне обрасце,
−	 строгоурачунате обрасце (за електронско издавање 

на благајнама и мобилним терминалима и за ручно 
издавање), и 

−	 обрасце за продају.“

У тачки 4. став 2. у првој реченици после речи „обрасци“ 
додаје се текст који гласи: „који се користе за електронско 
и ручно издавање,“.
У тачки 4. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 
„За издавање возних карата на мобилним терминалима 
користи се папир у ролни за штампање на термалном 
штампачу. На полеђини папира одштампан је лого СВ. 

Након штампања на мобилном терминалу, возна карта 
постаје строгоурачунати образац са нумерацијом и бар 
кодом.“. Став 3., 4. и 5. постаје став 4., 5. и 6.

Члан 5.

У члану 37. тачка 2. реч „поступаку“ замењује се речју 
„поступку“.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
“Србија Воз“ ад

(од 23.5.2017. године)
Број: 4/2017-337-68

 На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Aкционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд – пречишћен текст (Службени гласник „Железнице Србије“ а.д., бр. 15/2017), 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. 23.5.2017. године, донео је

О Д Л У К У
о измени Плана набавки за 2017. годину 

„Србија Воз” ад
Мења се План набавки за 2017. годину „Србија Воз“а.д. (Сл.Гласник „Железнице Србије“ бр.10/2017), у следећем:

1.	 Позиција 2.1.1 – „Кључ четворка-504“, конто 51200,51201,5121, процењена вредност 300.000,00 динара, (јавне 
набавке на које се Закон не примењује);

      2.    Додаје се нова позиција за добра са следећим елементима:

    
      3.    Средства су предвиђена Програмом пословања Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија    
             Воз“ а.д. Београд  – у финансијском плану на позицији А/I тачка 1
      4.    Измену Плана набавки објавити на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана доношења.
      5.    За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор за набавке и стоваришне послове.
      6.    Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

О б р а з л о ж е њ е
Сектор за Вучу возова обратио се захтевом број 18/2017-143 од 8.5.2017. за измену Плана набавке „Србија Воз“а.д. за 
2017. годину- измена предмета набавке на позицији 2.1.1 – „Зауставне папуче“, у Плану набавки за 2017 годину , тако да 
би на наведеној позицији предмет набавке био „Кључ четворка-504“ .
Сектор за одржавање возних средстава обратио се захтевом број 19/2017-570 од 10.05.2017. за измену Плана набавке 
„Србија Воз“а.д. за 2017. годину, додавањем нове позиције у делу услуга, оправка хидрауличног преносника локомотиве 
710-101.
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Финансијска средства за предметну набавку предвиђена су 
у финансијском плану за 2017. годину   ( пренете обавезе ) 
, а уговор бр.1/2016-1094 од 19.07.2016. године је раскинут 
са понуђачем „LKV PARTNER“ д.о.о. Земун.
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.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ ад

(од 26.5.2017. године)
Број: 4/2017-342-70

 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-
пречишћен текст („Службени гласник РС“, број 15/2017 
и 20/2017-исправке), Одбор директора Акционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд је на седници, одржаној 26.5.2017.  године, донео

О Д Л У К У

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 и 
17/2017 ).  

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: 4/2017-342-70
26.5.2017. године

    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-
пречишћен текст („Службени гласник РС“, број 15/2017 
и 20/2017-исправке), Одбор директора Акционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд је на седници, одржаној 26.5.2017.  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 21501 ОЈ за вучу возова 
Ужице:
- бришу се послови под редним бројевима: 9, 10, 11, 12, 
13. и 14.

2) организационом делу  ОЈ за вучу возова Ужице:
- систематизује се Одељење техничке службе Мокра 
Гора, које ће имати ознаку 21502,  са следећим радним 
местима:
- послови под редним бројем 01 „шеф одељења техничке 
службе“ са следећим условима: у колони шифра 
коефицијента уписати „7163“, у колони степен стручне 
спреме уписати 7/6,  у колони завршена школа или факултет 
уписати скраћенице „МФ“, „ЕТФ“, „ВШМС“ и „ВШЕТС“, 
у колони број извршилаца уписати „1“, а у колони шифра 
описа посла уписати „1523“
- послови под редним бројем 02 „механичар за возна 
средства“ са следећим условима: у колони шифра 
коефицијента уписати „4136“, у колони степен стручне 
спреме уписати 4,  у колони завршена школа или факултет 
уписати скраћенице „СШМС“ или „3Г“, у колони број 
извршилаца уписати „1“, у колони ознака уписати „58“, а у 
колони шифра описа посла уписати „1524“
- послови под редним бројем 03 „алатничар“ са следећим 
условима: у колони шифра коефицијента уписати „4085“, 
у колони степен стручне спреме уписати 4/3, у колони 
завршена школа или факултет уписати скраћенице 
„СШМС или 3Г“, у колони број извршилаца уписати „1“, а 
у колони шифра описа посла уписати „1525“
- послови под редним бројем 04 „столар“ са следећим 
условима: у колони шифра коефицијента уписати „4084“, 
у колони степен стручне спреме уписати 4,  у колони 
завршена школа или факултет уписати скраћенице 
„СШДПС, у колони број извршилаца уписати „1“, у 
колони ознака уписати „58“,  а у колони шифра описа 
посла уписати „1526“
- послови под редним бројем 05 „столар“ са следећим 
условима: у колони шифра коефицијента уписати „3067“, 
у колони степен стручне спреме уписати 3,  у колони 
завршена школа или факултет уписати скраћенице „ 3Г 
или СШДПС“, у колони број извршилаца уписати „1“, 
у колони ознака уписати „58“,  а у колони шифра описа 
посла уписати „1527“
- послови под редним бројем 06 „помоћни радник“ са 
следећим условима: у колони шифра коефицијента уписати 
„1015“, у колони степен стручне спреме уписати 2, у 
колони завршена школа или факултет уписати скраћенице 
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„ ДО 1 Г СШ“, у колони број извршилаца уписати „1“,  а у 
колони шифра описа посла уписати „1331“

3) У организационом делу 50104 Секција ЗОВС 
Београд, ОЈ за текуће и инвестиционо одржавање ЕМВ:

−	 код послова под редним бројем 05 „техничар у 
радионици“, у колони број извршилаца уместо 4 
уписати број 5.

4)   У организационом делу 80004 Сектор за саобраћајно 
комерцијалне послове, Одељење за ОЈП и анализу: 

−	 после послова под редним бројем 05, систематизују 
се послови под редним бројем 06 „самостални 
стручни сарадник за истраживање тржишта“ са 
следећим условима:

у колони шифра коефицијента уписати „7020“, у колони 
степен стручне спреме уписати 7,  у колони завршена шко-
ла или факултет уписати скраћенице „ВЖШСС“, у коло-
ни број извршилаца уписати „1“, а у колони шифра описа 
посла уписати „1149“

5) У организационом делу 80700 Секција за СКП 
Нови Сад: 

−	 после послова под редним бројем 04. систематизују 
се послови под редним бројем 05. „водећи 
инжењер технолог“ са следећим условима:

у колони шифра коефицијента уписати „7060“, у коло-
ни степен стручне спреме уписати 7,  у колони завршена 
школа или факултет уписати скраћенице „СФ“ или „ФТС“, 
у колони број извршилаца уписати „1“, а у колони шифра 
описа посла уписати „2308“.

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 „1149“ – „самос-
тални стручни сарадник за истраживање тржишта“ и 
гласи: „прати постојећу понуду транспортних услуга са 
становишта броја и структуре транспортних капацитета; 
израђује анализе везане за токове путника и даје предлоге 
за развој и увођење услуга; израђује извештаје у вези ост-
вареног оперативног рада и прогнозу обима рада“.

Члан 3.

Овај Правилник објавити у Службеном гласнику 
„Железнице Србије“.

                               

Одлука Одбора директора
“Србија Воз” ад

(од 26.5.2017. године)
Број: 4/2017-343-70

    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-
пречишћен текст („Службени гласник РС“, број 15/2017, 
20/2017-исправке), Одбор директора Акционарског 
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, 
Београд је на седници, одржаној 26.5.2017.  године, донео

О Д Л У К У

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 и 
17/2017 ).  

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: 4/2017-343-70
26.5.2017. године

    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-
пречишћен текст (Службени гласник „Железнице Србије“, 
број 15/2017 и 20/2017-исправка), Одбор директора 
Акционарског друштва за железнички превоз путника 
„Србија Воз“, Београд је на седници, одржаној 26.05.2017.  
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 50104 Секција ЗОВС 
Београд:
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- после послова под редним бројем 15 систематизују се 
послови под редним бројем 16 „главни организатор 
техничких система“ са следећим условима: у колони 
шифра коефицијента уписати „7131“, у колони степен 
стручне спреме уписати 7,  у колони завршена школа или 
факултет уписати скраћенице „МФ“, „ЕТФ“, „ФТС“, у 
колони број извршилаца уписати „2“, а у колони шифра 
описа посла уписати „1617“

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 „1617“ – „главни 
организатор техничких система“ и гласи: „врши избор и 
уређење технолошке опреме за спровођење технологије 
одржавања; израда нових и допуна постојећих техничких 
упутстава за одржавање; праћење прописа и стандарда; 
учествује у раду радних група и комисија формираним на 
нивоу друштва; организује одржавање и врши дефектаже 
сложених рачунарски управљаних система на возним 
средствима“.

- мења се опис посла под шифром “1015“ за радно место 
„координатор за безбедност“, и  гласи: израђује извештаје 
и предлаже непосредном руководиоцу мере за ефикасан 
рад у области одбране друштва; ажурира процене и 
планове одбране друштва на основу закона и нормативних 
аката друштва; обавештава непосредног руководиоца о 
битним околностима које утичу или би могле да утичу на 
обављање послова утврђених уговором о раду и о свакој 
врсти потенцијалне опасности за живот и здравље људи 
и настанак материјалне штете; обавља и друге послове у 
складу са врстом и степеном стручне спреме коју поседује 
по налогу непосредног руководиоца.“

Члан 3.

Овај Правилник објавити у Службеном гласнику 
„Железнице Србије“.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 
ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.

(од 26.5.2017. године)
Број: 4/2017-275-96

 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 и 73/15 и 
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор 
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на 
седници одржаној 26.5.2017. године донеo

О Д Л У К У

1. Акционарском друштву за железнички превоз робе 
„Србија Карго“ Београд, додељујe се на коришћење трасa 
возa, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1 
и Прилогу 2 Уговора о коришћењу јавне железничке 
инфраструктуре за ad – hoc трасе са корисником, који је 
саставни део ове одлуке.  

2. Овлашћује се генерални директор да закључи Уговор о 
коришћењу јавне железничке инфраструктуре за ad – 
hoc трасе са Акционарским друштвом за железнички 
превоз робе „Србија Карго“, Београд. 

3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице 
Србије“.

О б р а з л о ж е њ е

Акционарско друштво за железнички превоз робе 
„Србија Карго“, Београд обратио се „Инфраструктура 
железнице Србије“ а.д. ad – hoc захтевом за доделу трасe 
возa број 20/2017-1479 од 16.05.2017. године. С обзиром да 
је захтевану трасу могуће доделити превознику 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.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 24.5.2017. године)
Број: 4/2017-311-131

 На основу чланa 24. Статута Aкционарског друштва 
за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд 
(“Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник 
“Железницe Србијe” број 14/17), Одбор директора 
Aкционарског друштва за железнички превоз робе „Србија 
Карго“, Београд је, на седници одржаној 24.5.2017. године, 
донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Упутство о поступку издавања додатних 
овлашћења и изради регистра додатних овлашћења за 
машиновође Акционарског друштва за железнички 
превоз робе „Србија Карго“, Београд  

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

Србије”.

                                  

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 24.5.2017. године)
Број: 4/2017-311-131

 На основу чл. 93-96. Закона о безбедности и 
интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, 
бр.104/2013, 66/2015-др.закон и 92/2015), Правилника о 
обрасцу дозволе за управљањем вучним возилом, обрасцу 
додатног овлашћења и обрасцу дозволе за регулисање 
железничког саобраћаја („Службени гласник РС“, бр.22/16 
и 89/16), Правилника о елементима регистра дозвола 
за управљање вучним возилом и елементима регистра 
додатних овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 22/16) 
и члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички 
превоз робе ‘’Србија Карго’’, Београд (‘’Службени гласник 
РС“, бр. 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“ 
бр.14/17), Одбор директора Акционарског друштва за 
железнички превоз робе ‘’Србија Карго’’, Београд је, на 
седници одржаној 24.5.2017. године донео

У П У Т С Т В О
о поступку издавања додатних овлашћења

и изради регистра додатних овлашћења
за машиновође Акционарског друштва за 
железнички превоз робе „Србија Карго“, 

Београд

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Упутством о поступку издавања додатних овлашћења 
и изради регистра додатних овлашћења за машиновође 
Акционарског друштва за железнички превоз робе 
„Србија Карго“, Београд (у даљем тексту: Упутство) ближе 
се уређује поступак издавања, ажурирања, суспензије и 
одузимање додатних овлашћења, право на подношење 
жалбе на одлуку у вези издавања, ажурирања, суспензије 
или одузимања додатног овлашћења, израда, вођење и 
ажурирање регистра додатних овлашћења, за машиновође 
Акционарског друштва за железнички превоз робе 
„Србија Карго“, Београд а у оквиру  система за управљање 
безбедношћу.

II. ДОДАТНО ОВЛАШЋЕЊЕ

Члан 1.

Додатно овлашћење издаје Акционарско друштво за 
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ( у 
даљем тексту „Србија Карго“ а.д.)  за период од најдуже 
десет година.

Члан 2.

Додатно овлашћење, издаје се лицу које  поседује 
следеће:

1. Поднет захтев за издавање додатног овлашћења;

2. Дозволу за управљање вучним возилом издату од 
Дирекције за железнице;

3. Стручни испит за управљање одређеном врстом вучног 
возила;

4. Стручну оспособљеност за познавање инфраструктуре. 

Члан 3.

Захтев за издавање и ажурирање додатног овлашћења 
са потребном документацијом,   подноси машиновођа, 
„Србија Карго“ а.д., преко организационог дела у коме 
ради.
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Члан 4.

„Србија Карго“ а.д. је дужан да у року од 30 дана од 
дана подношења захтева са потребном документацијом, 
донесе одлуку по захтеву.

Члан 5.

Уколико „Србија Карго“ а.д. у року од 30 дана од 
дана подношења захтева са потребном документацијом 
не донесе одлуку, сматра се да је захтев одбијен, у ком 
случају се жалба може поднети Дирекцији за железнице у 
наредном року од 30 дана.

Члан 6.

Жалба на одлуку „Србија Карго“ а.д. којом се одбија 
захтев за издавање или ажурирање додатног овлашћења 
или којом се суспендује или одузима додатно овлашћење, 
подноси се Дирекцији за железнице, у року од 30 дана од 
дана пријема одлуке.

Члан 7.

Решење Дирекције за железнице којим се одлучује о 
жалбама на одлуку „Србија Карго“ а.д. којим се одбија 
захтев за издавање или ажурирање додатног овлашћења 
или којом се суспендује или одузима овлашћење, коначно 
је у управном поступку и против њега се може покренути 
спор пред Управним судом.

Члан 8.

Изглед и садржину обрасца додатног овлашћења и 
оверене копије додатног овлашћења, прописује Дирекција 
за железнице. Узорак обрасца додатног овлашћења и 
оверене копије додатног овлашћења који ће се примењивати 
у „Србија Карго“ а.д. су одштампани уз ово упутство и 
његов су саставни  део. (Прилог 1. и 2.)

Члан 9.

Лице коме је издато додатно овлашћење у току 
управљања вучним возилом мора да има код себе копију 
додатног овлашћења издатог од стране „Србија Карго“ 
а.д. и дужно је да је покаже на захтев: овлашћеног лица 
Дирекције за железнице, лица за вршење унутрашњег 
надзора код железничког превозника, главног истражитеља 
и Републичког инспектора за железнички саобраћај.

III. СУСПЕНЗИЈА И ОДУЗИМАЊЕ 
       ДОДАТНОГ ОВЛАШЋЕЊА

Члан 10.

Додатно овлашћење се суспендује уколико носилац:

1. привремено не испуњава прописане здравствене 
услове

2. на периодичном испиту приликом провере, не покаже 
потребно знање

Члан 11.

Додатно овлашћење се одузима:

1.  ко се на здравственом прегледу утврди да носилац 
трајно не испуњава прописане здравствене услове, 
односно ако их не испуни по истеку рока утврђеног 
при одређивању привремене суспензије додатног 
овлашћења наведене у члану 10. тачка 1. овог 
упутства

2.  или ако носилац и на поновљеним проверама из 
члана 10. тачка 2. овог упутства, не  покаже потребно 
знање.

Члан 12.

Додатно овлашћење престаје да важи, кад машиновођи 
престане радни однос код „Србија Карго“ а.д.

IV. ВОЂЕЊЕ И АЖУРИРАЊЕ РЕГИСТРА
      ДОДАТНИХ ОВЛАШЋЕЊА

Члан 13.

„Србија Карго“ а.д.  је дужан да:

1. Води  регистар додатних овлашћења која су издата и     
         иста редовно ажурира;

2. Дирекцији за железнице и другим надлежним  
         државним органима доставља тражене податке из  
         регистра додатних овлашћења;

3. Доставља информације о подацима из додатних  
         овлашћења на захтев надлежних органа других држа 
         ва када пружа услуге у међународном саобраћају;

3. Проверава да ли су дозволе  машиновођа „Србија 
   Карго“ а.д. важеће.

Члан 14.

Машиновођа има право приступа подацима из регистра   
додатних овлашћења за машиновође  „Србија Карго“ а.д. а 
који се односе на њега, као и право да му се на захтев, без 
накнаде, доставе ти подаци.

Члан 15.

Регистар додатних овлашћења за машиновође „Србија 
Карго“ а.д. израђује организациони део који се односи 
на вучу возова, на основу веродостојних података 
достављених из секција где запослени раде.

Члан 16.

Обавеза секција/Карго секција је, да поред сталних 
података који чине регистар додатних овлашћења, редовно 
ажурирају податке орочене одређеним временским 
периодом (важење  испита о познавању инфраструктуре, 
важење периодичног испита, контрола здравствене 
способности...)  
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Уколико има измена у статусу запослених машиновођа, 
по неком од основа које су дефинисане као предуслов 
за добијање дозволе за вожњу и додатног овлашћења, 
секције/Карго секције су дужне да без одлагања доставе 
нове податке, организационом делу који се односи на вучу 
возова, ради уношења у регистар додатних овлашћења.                                          

Ако се достављене измене односе на податке везане за 
издавање дозволе за управљање вучним возилом, „Србија 
Карго“ а.д. ће исте одмах проследити Дирекцији за 
железнице.

Члан 17.

Одговорно лице за формирање регистра додатних 
овлашћења је директор организационог дела који се 
односи на вучу возова а за благовремено и тачно уношење 

и ажурирање података достављених за формирање  
регистра, одговоран је шеф секције/Карго секције.

V.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 18.

Ово упутство ступа на снагу даном доношења.
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Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
(од 2.3.2017. године)
Број: 5/2017-46-30

 На основу члана 16. тачка 6) Статута Акционарског 
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, 
Београд (“Службени гласник РС”, бр. 60/15), Скупштина 
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија 
Карго“, Београд је, на седници одржаној 2.3.2017. године, 
донела

О Д Л У К У

1. Доноси се Дугорочни и средњорочни план пословне 
стратегије и развоја „Србија Карго“ а.д. 2017. – 2027. 
године.

2. План из тачке 1. ове Одлуке доставити Влади 
Републике Србије ради давања сагласности.

3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије 
и развоја „Србија Карго“ а.д. 2017. – 2027. године, 
сматра се донетим када на њега да сагласност Владa 
Републике Србије.

4. Одлуку по добијању сагласности из тачке 3. ове 
Одлуке објавити у „Службеном гласнику Железнице 
Србије“.

                        

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 31.5.2017. године)
Број: 4/2017-316-133

 На основу 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  31.5.2017. године, 
донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Упутство о изменама и допунама Упутства  
 о процедури припреме документације, фактурисања,  
        наплате/плаћања и књижења оправке оштећених те   
 ретних кола (Службени гласник „Железнице Србије“,   
        број 13/16).

2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 31.5.2017. године)
Број: 4/2017-316-133

 На основу 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  31.5.2017. године, 
донео

У П У Т С Т В О
о изменама и допунама Упутства 

о процедури документације, фактурисања, 
наплате/плаћања и књижења оправке 

теретних кола

Члан 1.

У Упутству о процедури припреме документације, 
фактурисања,  наплате/плаћања и књижења оправке 
оштећених теретних кола (Службени гласник „Железнице 
Србије“, број 13/16) у члану 4. испред  става 2. додаје се 
тачка „2)“. 

 У члану 4. тачка 4) став 2. мења се и гласи:

 „Наведени обрачун је основ за испостављање рачуна 
комитенту од стране одељења оправке кола по ОУК и ПУ 
и о истом се води оперативна евиденција (путем еxcel 
табела, која се сравњује свака три месеца са оперативном 
евиденцијом Одељења за оправку кола по ОУК и ПУ).“

У члану 4. тачка 4) став 3. после речи „и остале трошкове“ 
ставља се тачка. 

У члану 4. тачка 5) после става 3. додаје се нови став 4. 
који гласи: 

„Наплата потраживсања по овом основу врши се путем 
контокорентног обрачуна или на банковни рачун Карга. 
Када коминтент врши уплату на банковни рачун Карга, 
Одељење за оправку кола по ОУК и ПУ уписује „ не 
наплаћује се путем контокорента“.
Досадашњи ст.4. и 5. се бришу.

Члан 2.

Ово упутство ступа на снагу даном доношења.
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Члан 3.

Упутство објавити у Службеном гласнику „Железнице 
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 31.5.2017. године)
Број: 4/2017-317-133

 На основу чланa 24. став 1. тачка 1. Статута Aкционарског 
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, 
Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени 
гласник „Железнице Србије“, број 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 31.5.2017.године, донео

О Д Л У К У

1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова 
Aкционарског друштва за железнички превоз робе                        
„Србија Карго“, Београд, (Службени гласник „Желез-
нице Србије“, број 49/16, 2/17, 4/17, 6/17, 7/17, 9/17, 
12/17, 13/17 и 18/17).

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“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.

(од 31.5.2017. године)
Број: 4/2017-317-133

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 31.5.2017. 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 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, 9/17, 12/17, 13/17 и 18/17) 
- Табеларни преглед, који је саставни део Правилника, 
мења се и допуњује, тако да гласи:

1.  Сектор за набавке и централна стоваришта
(1) 61304 - Одељење општих послова и планирања

- код послова под редним бројем 2 - „Главни организатор 
општих послова“, у колони број извршилаца број „2“ 
замењује се бројем „1“;

- у истом организационом делу, после послова под 
редним бројем „2“ – „Главни организатор општих 
послова“, систематизују се нови послови „Главни 
организатор за праћење реализације плана набавки“ са 
следећим условима: шифра посла „7131“, степен стручне 
спреме: „VII“ степен; назив завршене школе: ФДС; број  
извршилаца „1“.

2.  Сектор за набавке и централна стоваришта
(1) 71301 - станица Суботица (Т.О. Наумовићево,   

     Сента, Бачка Топола)

- код послова под редним бројем 9 - „Колски отправник“, 
у колони број извршилаца број „5“ замењује се бројем „6“.

3.  Карго секција Рума
(1) 71201 - станица Рума (Т.О. Стара Пазова)

- код послова под редним бројем 2 - „Помоћник шефа 
станице“, у колони број извршилаца број „2“ замењује се 
бројем „1“.

4.  Карго секција Пожаревац
(1) 71003 - станица Смедерево

- код послова под редним бројем 2 - „Робни благајник“, 
у колони број извршилаца број „3“ замењује се бројем „4“.

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
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