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11. јул 2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
(од 28.6.2017. године)
Број: 5/2017-58-2

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-350-137

На основу члана 16. став 1. тачка 3) Статута Акционарског
друштва за железнички превоз робе “Србија Карго”,
Београд („Службени гласник Републике Србије, бр. 60/2015
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17),
Скупштина Акционарског друштво за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној
28.6.2017.године, донела

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник
„Железница Србија“ број 14/17), Одбор директора
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 27.6.2017.
године, донео

ОДЛУКУ
о усвајању годишњег извештаја о пословању
„Србија Карго“ а.д. за 2016. годину

ОДЛУКУ

1. Усваја се годишњи извештај о пословању „Србија
Карго” а.д. за 2016. годину, прихваћен Закључком
Одбора директора број 4/2017-341-137 од 27.6.2017.
године.
2. Извештај из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. За реализацију ове одлуке задужује се директор
Сектора за финансијско рачуноводствене послове и
план.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
У складу са чланом 29. Закона о рачуноводству
(„Службени гласник РС“, број 62/13) и чланом 50.
Правилника о рачуноводству и рачуноводственим
политикама „Србија Карго“ а.д. (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 28/16 и 5/17), састављен је
годишњи извештај о пословању за годину завршену 31.
децембра 2016. године за „Србија Карго“ а.д.
На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

1. Доноси се Правилник о условима и начину коришћења
возила.
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Даном ступања на снагу овог правилника престаје
да се примењује Правилник о условима и начину
коришћења службених возила (Службени гласник
„Железница Србије“, број 1/13) и Упутство о коришћењу дебитне картице за набавку нафтних деривата (Службени гласник „Железница Србије“, број
7/12).
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-350-137
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник
„Железница Србија“ број 14/17), Одбор директора
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 27.6.2017.
године, донео

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА ВОЗИЛА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о условима и начину коришћења возила
(у даљем тексту: Правилник) уређују се услови и начин
коришћења возила Акционарског друштва за железнички
превоз робе “Србија Карго”, Београд (у даљем тексту:
Друштво), као и права и обавезе запослених у Друштву у
вези са коришћењем возила Друштва.
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Решење о додељивању на коришћење возила
организационом делу као и премештај возила из једног
у други организациони део Друштва доноси генерални
директор Друштва.
Запослени који је задужен за старање о возилима дужан
је да обезбеди услове за одржавање возила у циљу њихове
техничке исправности као и уредно вођење прописаних
докумената.

II. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ
ДРУМСКИХ ВОЗИЛА
Члан 6.
Право на употребу и коришћење возила у пословне
сврхе, са или без возача, имају:
1.
2.
3.
4.

Генерални директор
Извршни директори
Директори сектора / центра / заменици
Шефови карго секција / секција / заменици

Директор сектора / центра и шефови Карго секција /
Секција за возила у својој надлежности утврђују распоред
коришћења возила као и да ли се возило користи са возачем
или без возача.

Члан 2.
Друмско возило, у смислу овог Правилника, су:
путнички аутомобил, комби возило и теретно моторно
возило и др. средства, која су по закону којим се уређује
безбедност сдаобраћаја, намењена за кретање по путу.

Право на употребу возила имају и други запослени
Друштва у циљу обављања послова из своје надлежности.

Члан 3.
Друмска возила се користе на територији Републике
Србије за обављање службених послова.

Члан 7.
Возач или други запослени у Друштву који управља
возилом је у обавези да по окончању превоза возило врати
на место одређено за паркирање возила.

Друмска возила могу се користити и за службена
путовања у иностранство на основу решења генералног
директора.
Члан 4.
Сви корисници су дужни да се старају о наменском,
рационалном и економичном коришћењу возила.
Члан 5.
Генерални директор доноси решење о задужењу
запосленог за послове старања о возилима Друштва.
Запослени који је задужен за старање о возилима води
евиденцију припадности возила по организационим
деловима Друштва која садржи:
1. очитану саобраћајну дозволу;
2. копију полисе осигурања;
3. записник о примопредаји возила;
4. податке о сервисним прегледима и отклањању
уочених недостатака;
5. податке о потрошњи горива по возилу;
6. податке о набавци, расходу или продаји службеног
друмског возила.

Употреба возила за запослене из става 2. овог члана
одобравају лица из става 1. на основу писаног захтева
запосленог (Прилог 1.) и расположивости возила.

Члан 8.
О одржавању возила стара се запослени коме је поверено
управљање службеним друмским возилом и запослени је
дужан да:
- поседује и уредно води техничку књижицу возила;
- поступа у складу са упутством за коришћење
друмског моторног возила;
- врши визеулни преглед и контролу исправности
возила кроз контролу стања: уља, расхладне
течности, пнеуматика, светлосне сигнализације
и опреме возила према одредбама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима;
- стара се о чистоћи возила;
- редовно сервисира и да захтева отклањање
уочених недостатака на возилу; захтев за редовно
сервисирање и отклањање уочених недостатака
на возилу, корисник возила ће писмено упутити
руководиоцу организационог дела Друштва коме
возило припада који ће у сарадњи са запосленим
на пословима старања о возилима одредити даљи
поступак са возилом;
- припреми возило за технички преглед 30 дана
пре истека рока за регистрацију, обавести
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руководиоца организационог дела Друштва коме
возило припада који ће у сарадњи са запосленим
на пословима старања о возилима одредити даљи
поступак са возилом;
- на време обави шестомесечни преглед возила који
подлежу тој одредби у сарадњи са руководиоцем
организационог дела Друштва коме возило
припада и запосленим на пословима старања о
возилима;
- свакодневно води “Путни налог за путнички
аутомобил” односно “Путни налог за моторно
теретно возило”.

III. КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНЕ КАРТИЦЕ
ЗА НАБАВКУ НАФТИНИХ ДЕРИВАТА
Члан 9.
Под нафтиним дериватима подразумева се:
-
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моторни бензин;
евро-дизел;
ТНГ.

Дебитне картице (у дањем тексту: картица) од
уговореног добављача након обостраног потписивања
уговора, преузима и њихову дистрибуцију запосленом
коме је поверено управљање моторним возилом, врши
запослени на пословима старања о возилима преко
руководиоца организационег дела Друштва коме је возило
додељено на коришћење. Све картице гласе на “Србија
Карго” а.д. и садрже уписану регистарску ознаку возила.
Запослени у Друштву (у даљем тексту: корисник
возила) ће по основу добијене дебитне картице код
уговореног добављача набављати нафтне деривате на
основу спецификације сачињене по организационим
деловима Друштва, а у складу са достављеним захтевима
уговореном добављачу.
Члан 10.
Корисник картице је дужан да:
- редовно проверава да ли је картица у његовом
поседу;
- картицу чува од физичког оштећења, односно од
топлотног и магненог деформисања;
- да ПИН држи у строгој тајности;
- да картицу користи искључиво за возило за које је
предвиђена;
- гориво искључиво сипа у резервоар возила;
- пре почетка точења провери стање преосталих
новчаних средстава на картици;
- након извршеног точења, на пумпној станици,
унесе податак о тренутном стању пређених
километара на километар сату возила, како би
исти био унет у фискални рачун;
- захтева да се сви трансакциони поступци на
продајном месту обављају у његовом присуству;
- чува фискалне рачуне ради предаје, уз за то
прописани образац;
- блокаду
компанијске
картице
пријави
благовремено.

Члан 11.
Све промене података на картици (регистрационог
броја, врсте возила, месечног вредносног лимита на
картици, замена картице...), организациони делови
Друштва ће упућивати запосленом који је задужен за
старање о возилима.
Члан 12.
У случају нестанка (губитка или крађе) картице,
корисник исте је дужан да о томе обавести руководиоца
организационог дела Друштва и запосленог који је
задужен за старање о возилима. Запослени који је задужен
за старање о возилима ће одмах обавестити уговореног
добављача ради покретања поступка блокирања картице и
издавање друге.
Уколико после пријаве нестанка (губитка или крађе)
картице, корисник картице пронађе картицу, исту ће
доставити запосленом који је задужен за старање о
возилима који ће је доставити уговореном добављачу ради
уништења.
Члан 13.
По престанку важења картице, сваки организациони део
Друштва ће вратити картицу запосленом који је задужен
за старање о возилима који ће их вратити уговореном
добављачу.
Члан 14.
Корисник возила је дужан да на основу фискалних
рачуна сачини месечни преглед преузетог горива путем
дебитне картице (Прилог 2.)
Месечни преглед из става 1. овог члана корисник возила
је дужан да достави до 5-тог у месецу за претходни месец
руководиоцу организационог дела коме возило припада.
Руководилац организационог дела коме возила
припадају, на основу месечних прегледа преузетог горива
путем дебитне картице, ће сачинити рекапитулацију
месечних прегледа преузетог горива путем дебитних
картица (Прилог 2) и исти доставити запосленом који
је задужен за старање о возилима до 10-тог у месецу за
претходни месец.
Члан 15.
Уговорени добављач до 10-ог у месецу доставља фактуре
за потрошено гориво Сектору за набавке и централна
стоваришта (носилац уговора), посебно за теретна возила
(због повраћаја ПДВ-а), а посебно за путничка возила.
Запослени који је задужен за старање о возилима,
проверава да ли су достављени сви фискални рачуни
према фактури коју је доставио уговорени добављач. По
извршеној провери и ако се достављени фискални рачуни
слажу са достављеном фактуром уговореног добављача,
запослени који је задужен за старање о возилима
својим потписом оверава фактуру и исту са фискалним
рачунима и прилозима доставља Сектору за финасијско
рачуноводствене послове и план на даљи поступак.
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IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
Саставни део Правилника су Прилози 1, 2 и 3. који су
одштампани уз овај правилник.
Члан 17.
Измене и допуне овог правилника, врше се на начин и
по поступку за његово доношење.
Члан 18.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се
примењује Правилник о условима и начину коришћења
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службених возила (Службени гласник “Железница
Србије”, број 1/13) и Упутство о коришћењу дебитне
картице за набавку нафтних деривата (Службени гласник
“Железница Србије”, број 7/12).
Члан 19.
Правилник објавити у Службеном гласнику “Железница
Србије”.
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Број 33

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-348-137
На основу члана 24. став 1. тачка 1) 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 дана дана 27.6.2017.
године, донео

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде штете која се наноси „Србија Карго“ а.д. од стране лица чије услуге
користи „Србија Карго“ а.д. за вршење превоза(управљача инфраструктуре), корисника превоза или
трећих лица
1. Утврђује се висина накнаде штете која се наноси „Србија Карго“ а.д. од стране лица чије услуге користи „Србија
Карго“ а.д. за вршење превоза (управљача инфраструктуре), корисника превоза или трећих лица и то:
1.1 Ценовник за накнаду штете због поремећаја у саобраћају за вучна возила

1.2 Ценовник за накнаду штете због поремећаја у саобраћају за извршно особље

1.3 Ценовник за накнаду штете за заустављање и покретање воза на отвореној прузи, станици
мимо књижице реда вожње

2. У износе накнада (цену коштања) није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Због поремећаја у саобраћају који су изазвани од стране лица чије услуге за вршење превоза користи „Србија Карго“
а.д. (управљача инфраструктуре), од стране корисника превоза или трећих лица, „Србија Карго“ а.д. трпи штету.
Ценовници из тачке 1. и ове одлуке су висина накнаде за штету која се наноси „Србија Карго“ а.д.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозизитиву.

Број 33
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-349-137
На основу члана 24. став 1. тачка 1) 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 дана дана 27.6.2017.
године, донео

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде за изнајмљивање вучних возила и услуге рада
извршног особља „Србија Карго“ а.д.
1. Утврђује се висина накнаде за изнајмљивање вучних возила и за услугу рада извршног особља „Србија Карго“ а.д.
и то:
1.1 Ценовник рада вучних возила „Србија Карго“ а.д.
(рад вучног возила + рад особља вучног возила + енергија)

1.2 Ценовник рада извршног особља „Србија Карго“ а.д.

2. Време рада обрачунава се у пуним часовима (започети час заокружује се на пуни час рада)
3. У износе накнада (цену коштања) није урачунат порез на додату вредност (ПДВ).
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику “Железнице Србије”.
Образложење
Ценовник рада вучних возила и ценовник рада извршног особља је висина накнада за услуге (употребу вучних возила
различитих серија, као и ангажовање извршног особља) које „Србија Карго“ а.д. пружа као додатне услуге по захтеву
трећих лица а у оквиру своје делатности и расположивих капацитета и времена.
У цене приказане у тачки 1.1. ове одлуке укључене су и цене рада особља вучног возила.
За пружање ових додатних услуга, наручилац услуга је потребно да упути писани захтев „Србија Карго“ а.д. Наплата
накнаде обавља се појединачно за сваку пружену услугу (по захтеву), осим ако уговором није другачије уговорено.
Пружање услуга може бити дефинисано и посебним уговором којим се дефинише начин подношење захтева, обрачуна
и наплате пружених услуга.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

- 10 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

Број 33

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-351-137
На основу члана 24. тачка 1) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железница Србија“ број 14/17), Одбор директора Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 27.6.2017. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Ценовник о утврђивању висине накнаде за издавање дозволе за вожњу у управљачници вучног
возила ЕВ-82.
2. Ценовник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ценовник ступа на снагу даном доношења.
4. За реализацију ове одлуке задужује се директор Сектора за вучу возова.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-351-137
На основу члана 24. Тачка 1) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железница Србија“ број 14/17), Одбор директора Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана 27.6.2017. године, донео

ЦЕНОВНИК
за утврђивање накнаде за издавање дозволе за вожњу
у управљачници вучног возила ЕВ-82
Члан 1.
Овим Ценовником утврђује се висина накнаде за издавање дозволе за вожњу у управљачници вучног возила ЕВ-82.
Члан 2.
Висине накнаде су дате у табели:

Члан 3.
Висина накнаде из члана 2. овог ценовника се односе на издавање дозволе запосленима из „Инфраструктуре железнице
Србије“ а.д., других железничких превозника – оператера и предузећа.
Члан 4.
Ценовник ступа на снагу даном доношења.

Број 33
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-352-137
На основу чланa 24. тачка 17) 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 27.6.2017.године, донео

1.

- -11
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Карго Секција Краљево

(1) 70502- станица Крагујевац (Т.О. Крушевац)
- после послова под редним бројем 7, систематизују
се послови под редним бројем 8 „помоћни радник
на отвореном“, са следећим условима: шифра
посла: 1020; назив завршене школе или факултета:
основна школа; коефицијент: 1,38; број извршилаца:
1; шифра описа посла: 2110.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији
послова Aкционарског 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, 18/17 и 24/17).
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 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-352-137
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. тачка
17) 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 27.6.2017. године, донео

ПРАВИЛНИК
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, 18/17 и 24/17) - Табеларни преглед, који је саставни
део Правилника, мења се и допуњује, тако да гласи:

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.6.2017. године)
Број: 4/2017-352/1-137
На основу члана 24. став 1. тачка 1) Статута
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и
Службени гласник „Железница Србија“ број 14/17), Одбор
директора Акционарског друштва за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној дана
27.6.2017. године, донео

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде штете за
задржавање теретних кола, која се наноси
“Србија Карго” а.д. од стране лица чије услуге
користи “Србија Карго” а.д. за вршење превоза
1. Утврђује се висина накнаде штете за задржавање
теретних кола, која се наноси “Србија Карго” а.д. од
стране лица чије услуге користи “Србија Карго” а.д.
за вршење превоза(управљача инфраструктуре) и то:
Ценовник за накнаду штете за задржавање
теретних кола због поремећаја у саобраћају

2. Време задржавања теретних кола обрачунава се у
пуним часовима (започети час задржавања заокружује
се на пуни час задржавања).
3. У износе накнада (цену коштања) није урачунат порез
на додату вредност (ПДВ).
Образложење
Због поремећаја у саобраћају који су изазвани од стране
лица чије услуге за вршење превоза користи „Србија Карго“
а.д. (управљач инфраструктуре), долази до продуженог
задржавања теретних кола, због чега „Србија Карго“ а.д.
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трпи штету а по основу увећаних трошкова најамнине и
смањеног квалитета пружене превозне услуге.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 11.7.2017. године)
Број: 4/2017-353-138
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србијa Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник
„Железнице Србије, број 14/17), Одбор директора
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србијa
Карго“ је, на седници одржаној дана 11.7.2017. године, донео

ОДЛУКУ
1. Усвајају се прве измене и допуне Класификације робе
СК број 17/2016-221, Део 2 Тарифе за превоз ствари.

Број 33

2. Класификација робе из тачке 1. ове одлуке примењује
се 1.5.2017.године.
3. За реализацију ове одлуке задужује се директор
Сектора за саобраћајно транспортне послове.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
5. Класификацију робе СК број 17/2016-221, Део 2
Тарифе за превоз ствари, објавити на интернет
страници Друштва.
Образложење
Класификације робе, односно њена форма и изглед,
је прилагођена одредбама UIC Објаве број 221 којом је
дефинисан садржај Хармонизоване номенклатуре робе
(NHM). У Класификацији робе садржане су све NHM
позиције према Хармонизованој номенклатури робе (NHM),
која важи у 2017. години, коју је објавила Међународна
железничка унија UIC, а ступа на снагу 1.5.2017.год.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Број 33
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 7.7.2017. године)
Број: 4/2017-366-76
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 7.7.2017.
године, донео

1) У организационом делу 80101 Секција за саобраћајнотранспортне послове Београд – станица Београд код
послова под редним бројем 13 „возовођа“ у колони 11 број
извршилаца, број: „6“ замењује се бројем „7“.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осам дана од дана
објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

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 и 24/2017 ).
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“.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 7.7.2017. године)
Број: 4/2017-374 -76
На основу члана 24. Статута Aкционарског друштва
за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
(„Службени гласник Републике Србије“, број 60/15, и
Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 14/17), Одбор
директора Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“ а.д. на седници одржаној 7.7.2017.
године, донео је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
о измени Плана набавки за 2017. годину “Србија
Воз” а.д.
Број: 4/2017-366-76
7.7.2017. 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) и члана
24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“,
број 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 7.7.2017. 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.

Овом Одлуком мења се Одлука о измени Плана
набавки за 2017. годину „Србија Воз“а.д. (бр.
4/2017-337-68 од 23.5.2017. године), тако што се:
− У ставу 1., тачка 2 – табела, под редним
бр. 1-предмет набавке брише „710-101“ , а
уписује „ 740-101“.
− У образложењу, став 2,, брише се „710-101“ ,
а уписује „ 740-101“.

2.

Одлуку објавити у
„Железнице Србије“.

Службеном

гласнику
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