ГОДИНА XXXVII БРОЈ 14
13. април 2017.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
Одлука Скупштине
„Србија Карго” а.д.
Број: 5/2017-48-32
31.3.2017. године
На основу чл. 12. и 329. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.
закон и 5/15), а у вези члана 53. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана
16. Статута Акционарског друштва за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“,
број 60/15), Скупштина „Србија Карго“ а.д. на седници
одржаној 31.3.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута Акционарског
друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд
Члан 1.
У Статуту Акционарског друштва за железнички превоз
робе „ Србија Карго “, Београд у члану 14. став 2. иза речи
„ директора “ уместо тачке уписује се зарез и речи „ са
генералним директором.“
Члан 2.
Члан 16. мења се и гласи:
		
„Члан 16.
Скупштина:
1) одлучује о изменама статута;
2) одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
3) усваја финансијске извештаје;
4) усваја извештај о степену реализације годишњег
програма пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
6) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговорнa је за њихово спровођење;
7) доноси годишњи програм пословања Друштва,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја из тачке 6. овог члана;

8) одлучује о повећању или смањењу основног капитала,
као и о свакој емисији хартија од вредности;
9) одлучује о броју одобрених акција;
10) одлучује о променама права или повластица било
које класе акција;
11) утврђује тарифу за јавни превоз робе;
12) доноси годишњи програм одржавања возних
средстава, постројења и објеката за одржавање возних
средстава;
13) усваја извештај о реализацији годишњег програма
одржавања возних средстава, постројења и објеката за
одржавање возних средстава;
14) надзире рад директора и усваја извештај Одбора
директора;
15) одлучује о расподели добити и начину покрића
губитка;
16) закључује уговор о раду са генералним директором,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
17) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
18) одлучује о покретању поступка ликвидације;
19) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп,
залагању или другом располагању имовином велике
вредности у складу са законом;
20) одлучује о начину задуживања Друштва;
21) врши друге послове и одлучује о другим питањима,
у складу са законом и овим статутом.
Одлуку из става 1. тач. 1), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 15),
18), 19) и 20) овог члана, Скупштина доноси уз сагласност
Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 2) овог члана Скупштина
доноси уз претходну сагласност Оснивача. “
Члан 3.
Члан 23. мења се и гласи:
		
„Члан 23.
„ Друштво има Одбор директора, који има три члана.
Одбор директора чине генерални директор и два
извршна директора. Генерални директор је председник
Одбора директора.
Одбор директора води послове Друштва и врши
унутрашњи надзор над пословањем Друштва.
Директори се региструју у складу са законом којим се
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уређује регистрација привредних субјеката.“
Члан 4.
Члан 24. мења се и гласи:
		
„Члан 24.
„Одбор директора:
1) води послове и одређује унутрашњу организацију
Друштва;
2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење;
4) предлаже финансијске извештаје;
5) одговара за тачност финансијских извештаја;
6) доноси годишњи план набавки;
7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у
поступку набавки добара, услуга и радова;
8) установљава рачуноводствене политике Друштва и
политике управљања ризицима;
9) одговара за тачност пословних књига;
10) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог
дневног реда са предлозима одлука;
11) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен
одлуком Скупштине;
12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од
вредности;
13) утврђује тржишну вредност акција;
14) израчунава износе дивиденди у складу са законом и
одлуком Скупштине;
15) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
16) извршава одлуке Скупштине;
17) доноси акт о систематизацији;
18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са
законом, Статутом и одлукама Скупштине.
Питања из надлежности Одбора директора:
1) не могу се пренети на извршне директоре;
2) могу се пренети у надлежност Скупштине само
одлуком Одбора директора.“
Члан 5.

Генерални директори не може имати заменика.
Оснивач може до именовања генералног директора
по спроведеном јавном конкурсу, именовати вршиоца
дужности генералног директора.“
Члан 6.
Члан 26. мења се и гласи:
		
„Члан 26.
Генерални директор и извршни директори имају право
на зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Акт о исплати стимулације из става 1. овог члана,
у складу са условима и критеријумима за утврђивање
и висину стимулације, које одређује Влада, доноси
Скупштина, уз сагласност Оснивача.
Aкт о исплати стимулације извршног директора, доноси
се на предлог генералног директора.“
Члан 7.
Члан 27. мења се и гласи:
		
„Члан 27.
Мандат генералног директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком и разрешењем, у складу са
законом.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Предлог за разрешење генералног директора Оснивачу
подноси министарство надлежно за послове привреде, на
начин и под условима утврђеним законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.“
Члан 8.
Члан 28. мења се и гласи:
		
„Члан 28.
Уколико у току трајања мандата против генералног
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не
оконча.“
Члан 9.

Члан 25. мења се и гласи:
		
„Члан 25.
Генералног директора именује Оснивач, на период од
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
За генералног директора може бити именовано лице
које испуњава услове прописане законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
Генерални директор је функционер који обавља јавну
функцију.
Именовани кандидат ступа на функцију по правилу,
у року од осам дана од дана објављивања решења о
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
заснива радни однос на одређено време.
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Члан 29. мења се и гласи:
		

„Члан 29.

„Генерални директор представља и заступа Друштво,
одговара за законитост рада Друштва, координира рад
извршних директора, организује и руководи процесом
рада, води пословање друштва и обавља и друге послове
у складу са законом.
Генерални директор је једини заступник Друштва.
Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења,
дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање
Друштва.
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Члан 10.
Члан 30. мења се и гласи:
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„Члан 30.

Генерални директор бира извршне директоре.
Извршни директори не могу имати заменике.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Друштву.
Извршни директори самостално воде послове Друштва у
оквиру своје надлежности, а посебном одлуком генералног
директора Друштва поједини извршни директори могу
бити одређени као заступници Друштва.
Извршни директори за свој рад одговарају генералном
директору. “

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности
Оснивача и објављује се у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Члан 12.
Законски заступник Друштва је у обавези да сачини и
потпише пречишћен текст Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд.
Пречишћен текст Статута из става 1. овог члана
објављује се у „Службеном гласнику Железнице Србије“ и
региструје у складу са законом о регистрацији.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
Број: 5/2017-103-44
11.4.2017. године
На основу члана 79. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16), чл. 12. и 329. Закона
о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр.
36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15) и члана 16. Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд („Службени гласник РС”, бр. 60/15 и 73/15),
Скупштина „Инфраструктура железнице Србије” а.д. на
седници одржаној 11.4.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама
Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије”, Београд
Члан 1.
У Статуту Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије”, Београд („Службени гласник РС”,
бр. 60/15 и 73/15), у члану 1. став 1. после речи: „акте и
документа,” додају се речи: „јавност у раду, ”.
Члан 2.
У члану 15. додају се ст. 2 и 3. који гласе:
„За овлашћеног представника може се именовати лице
које испуњава услове прописане законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
Овлашћени представник има право на одговарајућу
накнаду за свој рад у складу са законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.“
Члан 3.
Члан 16. мења се и гласи:
		
„Члан 16.
Скупштина:
1) одлучује о изменама статута;
2) одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјеката и улагању капитала;
3) одлучује о промени правне форме;
4) усваја финансијске извештаје;
5) усваја извештај о степену реализације годишњег
програма пословања;
6) усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
7) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговорна је за њихово спровођење;
8) доноси годишњи програм пословања Друштва,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом

пословне стратегије и развоја из тачке 7) овог члана;
9) одлучује о повећању или смањењу основног капитала,
као и о свакој емисији хартија од вредности;
10) одлучује о броју одобрених акција;
11) одлучује о променама права или повластица било
које класе акција;
12) доноси Изјаву о мрежи;
13) утврђује Методологију вредновања критеријума за
доделу трасe воза;
14) одлучује о годишњим захтевима за доделу трасе
воза и захтевима за њихову измену;
15) одлучује о висини накнаде за коришћење јавне
железничке инфраструктуре;
16) доноси годишњи програм изградње, реконструкције
и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и
регулисања железничког саобраћаја;
17) доноси ред вожње;
18) доноси Систем показатеља за побољшање квалитета
превоза;
19) усваја извештај о реализацији годишњег програма
изградње, реконструкције и одржавања железничке
инфраструктуре, организовања и регулисања железничког
саобраћаја;
20) усваја извештај о безбедности железничког
саобраћаја;
21) одлучује о обустави јавног превоза на нерентабилној
железничкој инфраструктури или делу железничке
инфраструктуре;
22) усваја анализу капацитета и доноси План побољшања
капацитета инфраструктуре, по претходној сагласности
Дирекције за железнице;
23) доноси одлуку о преносу права управљања, на
пругама од регионалног и локалног значаја, за које нема
економски интерес, управљачу инфраструктуре кога
оснива аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправе;
24) усваја извештај о додели трасе воза;
25) доноси одлуку о закључивању уговора којим се
уређују међусобна права и обавезе у погледу финансирања
трошкова управљања железничком инфраструктуром у
складу са законом којим се уређује железница;
26) надзире рад директора и усваја извештај Одбора
директора;
27) одлучује о расподели добити и начину покрића
губитка;
28) закључује уговор о раду са генералним директором,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
29) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
30) одлучује о покретању поступка ликвидације;
31) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп,
залагању или другом располагању имовином велике
вредности у складу са законом;
32) одлучује о начину задуживања Друштва;
33) врши друге послове и одлучује о другим питањима,
у складу са законом и овим статутом.
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Одлуку из става 1. тач. 1), 3), 7), 8), 9), 10), 11), 13),
15), 16), 21), 22), 23), 25), 27), 30), 31) и 32) овог члана,
Скупштина доноси уз сагласност Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 2) овог члана Скупштина
доноси уз претходну сагласност Оснивача.
Извештај из става 1. тачка 19) овог члана подноси се
Влади, два пута годишње.”
Члан 4.
Члан 23. мења се и гласи:
		
„Члан 23.
Одбор директора има три члана.
Одбор директора чине генерални директор и два
извршна директора.
Генерални директор је председник Одбора директора.
Директори се региструју у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката.“
Члан 5.
У члану 24. став 1. мења се и гласи:
„Одбор директора:
1) води послове Друштва и одређује унутрашњу
организацију;
2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење;
4) предлаже финансијске извештаје;
5) одговара за тачност финансијских извештаја;
6) доноси годишњи план набавки;
7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у
поступцима набавки добара, услуга и радова;
8) установљава рачуноводствене политике Друштва и
политике управљања ризицима;
9) одлучује о ванредним захтевима за доделу трасе воза
и захтевима за њихову измену;
10) одговара за тачност пословних књига;
11) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог
дневног реда са предлозима одлука;
12) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен
одлуком Скупштине;
13) утврђује емисиону цену акција и других хартија од
вредности;
14) утврђује тржишну вредност акција;
15) израчунава износе дивиденди у складу са законом и
одлуком Скупштине;
16) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
17) извршава одлуке Скупштине;
18) доноси акт о систематизацији;
19) врши друге послове и доноси одлуке у складу са
законом, Статутом и одлукама Скупштине.”
Члан 6.
Члан 25. мења се и гласи:

		

„Члан 25.

Генералног директора именује Оснивач, на период од
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, у
складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.
За генералног директора може бити именовано лице
које испуњава услове прописане законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
Генерални директор је функционер који обавља јавну
функцију.
Именовани кандидат ступа на функцију по правилу, у року
од осам дана од дана објављивања решења о именовању у
„Службеном гласнику Републике Србије” и заснива радни
однос на одређено време.
Генерални директор не може имати заменика.
Оснивач може до именовања генералног директора
по спроведеном јавном конкурсу, именовати вршиоца
дужности генералног директора.”
Члан 7.
Члан 26. мења се и гласи:
		
„Члан 26.
Генерални директор и извршни директори имају право
на зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Акт о исплати стимулације из става 1. овог члана, доноси
Скупштина, уз сагласност Оснивача, у складу са условима
и критеријумима за утврђивање и висину стимулације које
одређује Влада.
Акт о исплати стимулације за извршне директоре
доноси се на предлог генералног директора.”
Члан 8.
Члан 27. мења се и гласи:
		
„Члан 27.
Мандат генералног директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком и разрешењем у складу са
законом.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Предлог за разрешење генералног директора Оснивачу
подноси министарство надлежно за послове привреде, на
начин и под условима утврђеним законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.”
Члан 9.
Члан 28. мења се и гласи:
		
„Члан 28.
Уколико у току трајања мандата против генералног
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не
оконча.”
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Члан 29. мења се и гласи:

		
„Члан 29.
„Генерални директор представља и заступа Друштво,
одговара за законитост рада Друштва, координира рад
извршних директора, организује и руководи процесом
рада и обавља друге послове у складу са законом.
Генерални директор је једини заступник Друштва.
Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења,
дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање
Друштва.
Члан 11.
Члан 30. мења се и гласи:
		
„Члан 30.
Генерални директор бира извршне директоре, чланове
Одбора директора.
Извршни директори обаваљају послове у оквиру
овлашћења које им је одредио генерални директор и за свој
рад одговарају генералном директору.
Посебном одлуком генералног директора поједини
извршни директор може бити одређен као заступник
Друштва.
Извршни директори не могу имати заменика.
Извршни директори морају бити у радном односу у
Друштву.“
Члан 12.
После поглавља X. АКТИ И ДОКУМЕНТИ и члана 35.
додаје се ново поглавље Xa. и члан 35а. тако да гласи:
„Xa. ЈАВНОСТ У РАДУ
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Члан 35а.
Друштво има своју интернет страну на којој објављује:
- радне биографије представника Oснивача у
Скупштини, генералног и извршних директора;
- организациону структуру Друштва;
- годишњи програм пословања као и све његове
измене и допуне;
- тромесечне извештаје о реализацији годишњег
програма пословања;
- годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
- друге информације од нарочитог значаја за
јавност, према одлуци Оснивача.”
Члан 13.
Ова одлука, по добијању сагласности Оснивача, ступа
на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику „Железнице Србије”.
Члан 14.
Законски заступник Друштва је у обавези да сачини и
потпише пречишћен текст Статута Акцинарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије”, Београд.
Пречишћен текст Статута из става 1. овог члана,
објављује се у Службеном гласнику „Железнице Србије” и
региструје у складу са законом о регистрацији.

Број 14

- -77 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Скупштине
„Србија Воз” а.д.
Број: 5/2017-43-23
11.4.2017. године
На основу чл. 12. и 329. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон
и 5/15), а у вези члана 79. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 16. Статута
Акционарског друштва за железнички превоз путника
„Србија Воз “, Београд („Службени гласник РС“, број
60/15), Скупштина „Србија Воза“ а.д. на седници одржаној
11.4.2017.године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама
Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз”, Београд
Члан 1.
У Статуту Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15), у члану 1. став 1. после речи: „акте и
документа,“ додају се речи: „јавност у раду, “.
Члан 2.
У члану 14. ставу 2. иза речи „ директора “ уместо тачке
уписује се зарез и речи „ са генералним директором.“
Члан 3.
У члану 15. додају се ставови 2. и 3. тако да гласе:
„За овлашћеног представника може се именовати лице
које испуњава услове прописане законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
Овлашћени представник има право на одговарајућу
накнаду за свој рад у складу са законом којим се уређује
положај јавних предузећа.“
Члан 4.
Члан 16. мења се и гласи:
		
„Члан 16.
Скупштина:
1) одлучује о изменама статута;
2) одлучује о статусним променама, оснивању других
правних субјаката и улагању капитала;
3) усваја финансијске извештаје;
4) усваја извештај о степену реализације годишњег
програма пословања;
5) усваја тромесечни извештај о степену усклађености
планираних и реализованих активности;
6) доноси дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
7) доноси годишњи програм пословања Друштва,
усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне

стратегије и развоја из тачке 6. Овог члана;
8) одлучује о повећању или смањењу основног капитала,
као и о свакој емисији хартија од вредности;
9) одлучује о броју одобрених акција;
10) одлучује о променама права или повластица било
које класе акција;
11) утврђује тарифу за јавни превоз путника;
12) доноси годишњи програм одржавања возних
средстава, постројења и објеката за одржавање возних
средстава;
13) усваја извештај о реализацији годишњег програма
одржавања возних средстава, постројења и објеката за
одржавање возних средстава;
14) доноси одлуку о закључивању уговора о обавези
јавног превоза;
15) надзире рад директора и усваја извештај Одбора
директора;
16) одлучује о расподели добити и начину покрића
губитка;
17) закључује уговор о раду са генералним директором,
у складу са законом којим се уређују радни односи;
18) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
19) одлучује о покретању поступка ликвидације;
20) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп,
залагању или другом располагању имовином велике
вредности у складу са законом;
21) одлучује о начину задуживања Друштва;
22) врши друге послове и одлучује о другим питањима,
у складу са законом и овим статутом.
Одлуку из става 1. тач. 1), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 16),
19), 20) и 21) овог члана, Скупштина доноси уз сагласност
Оснивача.
Одлуку из става 1. тачка 2) овог члана, Скупштина
доноси уз претходну сагласност Оснивача. “
Члан 5.
Члан 23. мења се и гласи:
		
„Члан 23.
„ Друштво има Одбор директора, који има три члана.
Одбор директора чине генерални директор и два
извршна директора.
Генерални директор је председник Одбора директора.
Одбор директора води послове Друштва и врши
унутрашњи надзор над пословањем Друштва.
Директори се региструју у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката.“
Члан 6.
Члан 24. мења се и гласи:
		
„Члан 24.
Одбор директора:
1) води послове и одређује унутрашњу организацију
Друштва;
2) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне
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стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
3) предлаже годишњи програм пословања и одговоран
је за његово спровођење;
4) предлаже финансијске извештаје;
5) одговара за тачност финансијских извештаја;
6) доноси годишњи план набавки;
7) доноси одлуку о избору најповољније понуде у
поступку набавки добара, услуга и радова;
8) установљава рачуноводствене политике Друштва и
политике управљања ризицима;
9) одговара за тачност пословних књига;
10) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог
дневног реда са предлозима одлука;
11) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен
одлуком Скупштине;
12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од
вредности;
13) утврђује тржишну вредност акција;
14) израчунава износе дивиденди у складу са законом и
одлуком Скупштине;
15) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва;
16) извршава одлуке Скупштине;
17) доноси акт о систематизацији;
18) врши друге послове и доноси одлуке у складу са
законом, Статутом и одлукама Скупштине.
Питања из надлежности Одбора директора:
1) не могу се пренети на извршне директоре
2) могу се пренети у надлежност Скупштине само
одлуком Одбора директора.“
Члан 7.
Члан 25. мења се и гласи:
		
„Члан 25.
Генералног директоре именује Оснивач, на период од
четири године, на основу спроведеног јавног конкурса,
у складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа.
За генералног директора може бити именовано лице
које испуњава услове прописане законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.
Генерални директор је функционер који обављају
јавну функцију.
Именовани кандидат ступа на функцију по правилу,
у року од осам дана од дана објављивања решења о
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“ и
заснива радни однос на одређено време.
Генерални директори не може имати заменика.
Оснивач може до именовања генералног директора
по спроведеном јавном конкурсу, именовати вршиоца
дужности генералног директора.“
Члан 8.
Члан 26. мења се и гласи:
		

„Члан 26.
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Генерални директор и извршни директори имају право
на зараду, а могу имати и право на стимулацију.
Акт о исплати стимулације из става 1. овог члана,
у складу са условима и критеријумима за утврђивање
и висину стимулације, које одређује Влада, доноси
Скупштина, уз сагласност Оснивача.
Акт о исплати стимулације извршним директорима
доноси се на предлог генералног директора. “
Члан 9.
Члан 27. мења се и гласи:
		
„Члан 27.
Мандат генералног директора престаје истеком периода
на који је именован, оставком и разрешењем.
Оставка се у писаној форми подноси Оснивачу.
Предлог за разрешење генералног директора Оснивачу
подноси министарство надлежно за послове привреде, на
начин и под условима утврђеним законом којим се уређује
правни положај јавних предузећа.“
Члан 10.
Члан 28. мења се и гласи:
		
„Члан 28.
Уколико у току трајања мандата против генералног
директора буде потврђена оптужница, Оснивач доноси
решење о суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не
оконча.“
Члан 11.
Члан 29. мења се и гласи:
		
„Члан 29.
„Генерални директор представља и заступа Друштво,
одговара за законитост рада Друштва, координира рад
извршних директора, организује и руководи процесом
рада, води пословање друштва и обавља и друге послове
у складу са законом.
Генерални директор је једини заступник Друштва.
Генерални директор може, у оквиру својих овлашћења
дати другом лицу писмено пуномоћје за заступање
Друштва. “
Члан 12.
Члан 30. мења се и гласи:
		
„Члан 30.
Генерални директор бира Извршне директоре.
Извршни директори не могу имати заменике.
Извршни директор мора бити у радном односу у
Друштву.
Извршни директори самостално воде послове Друштва у
оквиру своје надлежности, а посебном одлуком генералног
директора Друштва поједини извршни директори могу
бити одређени као заступници Друштва.

Број 14

Извршни директори за свој рад одговарају генералном
директору.
Члан 13.
Члан 31. мења се и гласи:
		
„Члан 31.
Одбор директора по правилу одлучује на седницама.
Начин рада Одбора директора, укључујући питања
сазивања седница и достављања материјала, одржавања
седница, просуства других лица на седницама и записника
са седница, ближе се уређују пословником о раду Одбора
директора, у складу са законом и Статутом.
“Члан 14.
После поглавља X. АКТИ И ДОКУМЕНТА и члана 35.
додаје се ново поглавље Xа. и члан 35а. тако да гласи:
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„Xа. ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 35а.

Друштво има своју интернет страницу на којој објављује:
- радне биографије представника Оснивача у
Скупштини, генералног директора и
извршних директора;
- организациону структуру Друштва;
- годишњи програм пословања, као и све његове
измене и допуне;

- тромесечне извештаје о реализацији годишњег
програма пословања;
- годишњи финансијски извештај са мишљењем
овлашћеног ревизора;
- друге информације од нарочитог значаја за јавност,
према одлуци Оснивача. “
Члан 15.
Овом одлуком замењује се одлука Скупштине
Акционарског друштва за железнички превоз путника „
Србија Воз “, Београд бр.5/2017-42-22 од 3.3.2017.године.
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности
Оснивача и објављује се у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Члан 16.
Законски заступник Друштва је у обавези да сачини и
потпише пречишћен текст Статута Акционарског друштва
за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд.
Пречишћен текст Статута из става 1. овог члана
објављује се у Службеном гласнику „Железнице Србије“ и
региструје у складу са законом о регистрацији.
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