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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 5.5.2016. године)
Број: 5/2016-40-16
На основу 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. је на седници одржаној 5.5.2016. године, донела
ОДЛУКУ
1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних
и реализованих активности из Програма пословања
Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2016. годину, за период 01.01.2016. до
31.03.2016. године.

2. Извештај из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
Одредбом члана 16. став 1. тачка 4) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15), уређено је да
је Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. надлежна да усваја извештаје о степену реализације програма
пословања.
Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 6.5.2016. године)
Број: 4/2016-89-41
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15), Одбор директора „Србија
Карго“, а.д. је, на седници одржаној 6.5.2016. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник 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 Србије“.

Под рекламним простором, у смислу овог правилника,
подразумева се: простор у железничким пословним просторијама, простор на железничким објектима (зградама, надвожњацима, мостовима и др.).
Члан 3.
Пословни и рекламни простор даје се у закуп на основу
одлуке Одбора директора, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Одбор директора доноси ценовник о давању у закуп пословног и рекламног простора (у даљем тексту: Ценовник).
Изузетно, у случајевима када то процес рада захтева и
на основу посебне одлуке Одбора директора, пословни
простор (канцеларије, радионице, магацини и др.), као и
постројења и опрема (окретнице, ваге, рампе и слично) који
су у активној употреби, могу се давати у закуп.
У случајевима из става 3. овог члана, висину закупнине за конкретан случај утврђује Одбор директора посебном
одлуком.
Поступак давања у закуп пословног и рекламног простора спроводи Сектор за правне послове (у даљем тексту:
Сектор).
Члан 4.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 6.5.2016. године)
Број: 4/2016-89-41
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15), Одбор директора „Србија
Карго“, а.д. је, на седници одржаној 6.5.2016. године, донео

ПРАВИЛНИК
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ И
РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин, услови и
поступак давања у закуп пословног и рекламног простора
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд (у даљем тексту: Друштво).
Члан 2.
Под пословним простором, у смислу овог правилника,
подразумева се: канцеларијски простор, локали, ресторани,
хотели, амбуланте, домови здравља, магацински простор,
делови вестибила станица, хале, радионице, хангари, надстрешнице, постројења, кућице, подруми, тавани, шупе и
други простори и објекти, а који нису пренамењени у стамбени простор, гараже у склопу стамбених зграда (гараже,
гаражно место и гаражни бокс).

Сектор покреће поступак давања у закуп пословног и
рекламог простора на основу писаног захтева лица заинтересованог за давање у закуп (организациони део Друштва,
трећа лица и др.).
Члан 5.
Промена намене пословног простора који се даје у закуп
могућа је на основу одлуке Одбора директора која се доставља Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије
на сагласност.
Промену намене пословног простора може иницирати
закупац који нема заостала дуговања за закупнину, под условима из претходног става.
Члан 6.
Пословни и рекламни простор се даје у закуп у поступку
прикупљања понуда путем јавног оглашавања.
Пословни и рекламни простор се даје у закуп на неодређено време или одређено време (годишње, месечно или
дневно) физичким и правним лицима, а што се појединачно
регулише уговором о закупу.
Члан 7.
Прикупљање писаних понуда врши се објављивањем огласа у средствима јавног информисања (штампани медији).
Почетна висина закупнине утврђује се у складу са Ценовником.
Трошкове поступка оглашавања сноси изабрани најповољнији понуђач. Уколико се оглас састоји од више понуђених различитих простора, трошкови оглашавања се деле
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пропорцијално према броју изабраних најповољнијих
понуђача.
Члан 8.
Избор најповољније понуде по огласу врши се између
понуда које су благовремене и уредне.
Уредна понуда је понуда која садржи:
- податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име
и презиме, фотокопија личне карте са очитаним подацима, копија очитаних података код личне карте са
чипом; за предузетнике: име и презиме предузетника,
са адресом пребивалишта, назив радње, матични број,
копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о
извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копију уговора о отварању и вођењу рачуна
код пословне банке; за правна лица: пословно име, седиште и адреса, копију решења о упису правног лица
у регистар код надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а и копију
уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне
банке);
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;
- делатност која ће се у пословном простору обављати;
- доказ о ликвидности на текућим рачунима;
- доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину,
уколико је већ закупац пословног и рекламног простора Друштва.
- идејни пројекат код оглашавања простора за које је
техничким условима прописано постојање истог.
Члан 9.
Уредна понуда тј. захтев за закуп гараже у склопу стамбених зграда је понуда која садржи:
- податке о подносиоцу понуде (за физичка лица: име
и презиме, фотокопија личне карте са очитаним подацима, копија очитаних података код личне карте са
чипом, копија саобраћајне дозволе, доказ о својини
на стану, односно праву коришћења на стану; за предузетнике: име и презиме предузетникаса адресом
пребивалишта и копијом личне карте са очитаним подацима, назив радње, матични број, копија решења о
додељеном ПИБ-у, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ-а, копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне
банке, копија саобраћајне дозволе, доказ о обављању
пословне делатности у стану односно пословној просторији у згради, доказ о ликвидности на текућем рачуну; за правна лица: пословно име, седиште и адреса,
копија решења о упису правног лица у регистар код
надлежног органа, копија решења о додељеном ПИБу, копија потврде о извршеном евидентирању за ПДВ,
уколико је у систему ПДВ-а и копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке, копија саобраћајне дозволе, доказ о обављању пословне делат-

ности у стану, односно пословној просторији у згради,
доказ о ликвидности на текућем рачуну);
- пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде;
- доказ да је подносилац пријаве, односно захтева измирио закупнину, уколико је већ закупац пословног и рекламног простора Друштва.
Члан 10.
Поступак давања у закуп пословног и рекламног простора и избор најповољнијег понуђача врши комисија у складу
са одредбама овог правилника.
Комисију именује генерални директор Друштва или лице
које овласти генерални директор. Комисију чини председник и чланови, од којих су најмање два члана дипломирани
правник и економиста, а остали чланови из других организационих делова Друштва.
Задатак комисије је да у складу са одлуком Одбора директора спроведе поступак отварања понуда и избора најповољнијег понуђача за давање у закуп пословног и рекламног простора.
О раду комисије води се записник који садржи: датум
разматрања понуде, имена присутних чланова комисије, податке о учесницима у поступку за доделу пословног и рекламног простора, податке о простору који је предмет доделе, предлог одлуке о избору закупца пословног и рекламног
простора, као и податке о начину гласања и одлучивања.
Примедбе присутних учесника у поступку за доделу пословног, рекламног и простора за смештај уређаја зе телекомуникационе оператере на рад комисије уносе се у записник.
Одлука комисије, из става 1. овог члана, доноси се
већином гласова укупног броја чланова комисије.
Члан 11.
Комисија ће, најкасније у року од 7 дана од дана доношења одлуке о избору најповољније понуде, обавестити сва
лица која су доставила понуду о одлуци, а изабраног понуђача и о року у којем је обавезан да се јави Сектору, ради
закључења и потписивања уговора о закупу, и достављања
неопходне гаранције плаћања.
Комисија, у року утврђеном у ставу 1. овог члана, доставља Сектору одлуку о избору најповољније понуде са пратећом документацијом, ради припреме уговора о закупу.
Члан 12.
Пословни и рекламни простор могу се дати у закуп и
ван поступка прикупљања писмених понуда у случајевима
дефинисаним Уредбом о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број 24/12).
Члан 13.
Уговори о закупу пословног и рекламног простора
закључени пре доношења овог правилника остају на снази до спровођења поступка уступања уговора „Србија
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Карго“ а.д., до истека времена на које су закључени, односно до отказа уговора.

Број 23

бени гласник РС“, број 60/15), Одбор директора „Србија
Карго“, а.д. је, на седници одржаној 6.5.2016. године, донео

Члан 14.

ОДЛУКУ

Поступци за давање у закуп пословног и рекламног
простора започети пре ступања на снагу овог правилника,
наставиће се у складу са одредбама овог правилника.
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

1. Усваја се Ценовник о давању у закуп пословног и рекламног простора за 2016. годину.
2. Ценовник из тачке 1. је саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Члан 16.
Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 6.5.2016. године)
Број: 4/2016-90-41

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 6.5.2016. године)
Број: 4/2016-90-41
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Служ-

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(“Службени гласник РС”, број 60/15), Одбор директора
„Србија Карго“, а.д. је, на седници одржаној 6.5.2016.
године, донео

ЦЕНОВНИК
o давању у закуп пословног и рекламног простора за 2016. годину
А)

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Зона

Локација

1
1.
2.

3.

4.
5.
6.

2
Београд (главна станица) и у
граду, Вуков споменик
Нови Сад путничка и простор
у граду, Београд (остали
простор)
Београд Дунав, Београд Доњи
град, Нови Београд, Београд
Ранжирна, Београд Центар,
Карађорђев парк, Панчевачки
мост, Топчидер, Раковица,
Земун,Мокра Гора
Нови Сад (остали простор) и
Рума (у граду)
Ниш (главна станица)
Ниш (остали простор), Нови
Сад ранжирна, Суботица
(главна станица)

Почетна цена, без ПДВ-а, (дин/м² месечно)

3

Магацински
простор
и ваге
4

1.127,00

464,00

280,00

994,00

265,00

160,00

663,00

238,00

143,00

536,00

203,00

122,00

462,00

188,00

100,00

380,00

150,00

96,00

Канцеларијски
простор

Надстрешнице
5
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1

3

4

5

7.

Краљево, Ужице, Крушевац,
Лесковац, Чачак, Панчево,
Ваљево,Бјељина,Шабац и
Крагујевац и Суботица (остали
простор)

310,00

90,00

60,00

8.

Зајечар, Вршац, Пожаревац,
Зрењанин, Црвени Крст, Ресник,
Младеновац, Пожега, Параћин,
Јагодина, Неготин, Батајница,
Ужице теретна, Аранђеловац

300,00

77,00

55,00

9.

Смедеревска Паланка, Лајковац,
Сомбор, Кикинда, Хоргош,
Сремска Митровица, Шид,
Врање, Зрењанин теретна

280,00

60,00

48,00

245,00

55,00

41,00

180,00

45,00

36,00

110,00

35,00

28,00

80,00

30,00

21,00

-

20,00

-

10.

11.

12.

13.
14.
15.

2

Бор, Велика Плана, Ћуприја,
Смедерево, Рашка, Пријепоље,
Кучево, Пирот, Мали Зворник,
Лазаревац, Лозница, Лапово,
Палић, Ристовац, Алексинац,
Зрењанин фабрика, Свилајнац,
Деспотовац, Прибој, Бољевци,
Врњачка бања, Сурчин,
Остружница, Рипањ
Сента, Бачка топола, Вреоци,
Прокупље, Сталаћ, Куршумлија,
Нова Пазова, Стара Пазова,
Трстеник, Књажевац,
Димитровград, Петроварадин,
Стопања, Костолац, Грошница,
Краљево (остале станице),
Зајечар (остале станице),
Параћин (остале станице), Врбас
и Рума (остало)
Мајданпек, Ушће, Инђија,
Дољевац, Косјерић, Сремски
Карловци, Прешево, Сврљиг,
Мала Крсна, Радинац, Бања
Ковиљача, Бечеј, Бујановац,
Владичин Хан, Римски Шанчеви,
Ужице (остале станице), Бачка
Паланка, Кошеви
Остале станице
Житни магацини на свим
локацијама
Подруми, тавани, ходници,
санитарни чворови, шупе и
остали помоћни простори

50% од закупнине из колоне II

16.

Гараже

140,00

17.

Гаражна места и бокс гараже

120,00

18.

Јавни станични WC-и

20% од закупнине из колоне I, са обавезом одржавања
и правом наплате за пружање услуга по цени за коју је
добијена сагласност закуподавца
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Б)

РЕКЛАМНИ ПРОСТОР

Зона

Локација

1

2

Број 23

Почетна цена, без ПДВ-а, (дин/м² месечно)
Светлећа реклама
"дисплеј"
3

Плаката "билборд"
4

1.

Београд - водоторањ

1.898,00

1.723,00

2.

Београд главна станица и
"Мостарска петља"

1.458,00

1.193,00

3.

Београд, Војводе Мишића и сл.

1.193,00

926,00

4.

Београд, простор унутар Сајма и сл.

1.060,00

796,00

5.

Нови Сад, путничка станица и у
граду

1.060,00

796,00

6.

Ниш, Суботица, Нови Сад, остало
и локације уз регионалне друмске
саобраћајнице

840,00

530,00

7.

Краљево, Крагујевац, Ужице,
Ваљево, Крушевац, Сремска
Митровица, Сомбор, Зрењанин,
Чачак, Пожаревац, Панчево,
Јагодина и локације уз локалне
друмске саобраћајнице

420,00

310,00

8.

Остале станице и локације

350,00

200,00

1. При понављању оглашавања пословног простора, за који
није било ниједне понуде или је једини понуђач у првом
поступку оглашавања одустао од уговора, почетна цена
се може умањити до 30%, а искључиво по одлуци Одбора
директора.
2. Изузетно по одобрењу Одбора директора, цена закупа
пословног и рекламног простора може бити умањена у
односу на овај ценовник, уколико је реч о непрофитабилним организацијама, организацијама од значаја за културу, здравство и слично.
3. У накнаду закупа не могу бити урачунати трошкови редовног одржавања, електричне енергије, воде и канализације, грејања, ПТТ услуга, изношења смећа, чишћења,
одводњавања као и других услуга, такси и пореза. Све те
накнаде морају у уговору бити посебно назначене и исте
сноси закупац.
4. За довођење пословног простора у фукционално стање,
према железничкој намени истог, закупцу се могу признати трошкови улагања на основу Уговора о суфинансирању, чија вредност не може бити већа од максималног
износа јавне набавке мале вредности нити већа од износа 12 месечних закупнина, а све у складу са одредбама

Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној
својини и поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда.
Уговор о суфинансирању се закључује уз претходно добијену сагласност Одбора директора.
5. Током примене овог Ценовника цене се могу повећавати
у складу са пословном политиком „Србија Карго“ а.д. и
општим условима пословања у Републици Србији.
6. Овај Ценовник ступа на снагу даном доношења.
7. На закључене уговоре који се преузимају од „Железнице
Србије“ ад, овај Ценовник ће се примењивати по окончању поступка примопредаје и прибављања сагласности
Закупца.
Овај Ценовник је саставни део Одлуке Одбора директора
„Србија Карго“ а.д., број 4/2016-90-41од 6.5.2016. године.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 10.5.2016. године)
Број: 4/2016-93-42
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), Одбор директора „Србија Карго“, а.д. је, на седници
одржаној 10.5.2016. године, донео
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
15/15, 20/15, 25/15, 28/15, 31/15, 32/15, 3/16 и 10/16).
2. Правилник из тачке 1. је саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Oдлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 10.5.2016. године)
Број: 4/2016-93-42
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), Одбор директора „Србија Карго“, а.д. је, на седници
одржаној 10.5.2016. године, донео
ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама 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 15/15, 20/15, 25/15, 28/15, 31/15, 32/15, 3/16 и 10/16), Табеларни преглед, који је саставни део Правилника,
мења се и допуњује, тако да гласи:
1. Сектор за вучу возова
Секција за вучу возова Београд
- 20100 - Управа
- код послова под редним бројем 01 – „шеф Секције“, код

- -77-

услова завршенa школa или факултет: после речи „МФ,
ЕТФ“, уписују се речи:„ФТС“;
- код послова под редним бројем 02 – „заменик шефа
Секције“, код услова завршена школа или факултет:
после речи „МФ, ЕТФ“, уписују се речи:„ФТС“;
- 20102 – ОЈ за вучу возова Београд
- код послова под редним бројем 01 – „шеф ОЈ за вучу
возова“, код услова завршена школа или факултет: после речи „МФ, ЕТФ“, уписују се речи:„ФТС“;
2. Сектор за набавке и централна стоваришта
- 61312 - Одељење за набавно стоваришне послове
Нови Сад
- код послова под редним бројем 01 – „шеф одељења
набавних послова“, код услова степен стручне спреме:
број „7“ замењује се бројем „7/6“; код услова завршена
школа или факултет: после речи „ФТС, ФДС“, уписују
се речи: „ВШДС, ВШТС“.
3. Сектор за информационо комуникационе технологије
- 65006 – Одељење за системску и апликативну подршку корисницима интранет и интернет рачунарских
мрежа
- код послова под редним бројем 08 – „главни оператер“,
број извршилаца: број „0“ замењује се бројем „1“;
- код послова под редним бројем 09 – „надзорник у информационим системима“, код услова степен стручне
спреме: број „4“ замењује се бројем „4/3“; број извршиоца: број „0“ замењује се бројем „1“;
- После 65008 - Одељење за развој и експлоатацију ИС
у области кадровских, правних, економских и осталих заједничких послова, уписује се:
- 65009 – Одељење за развој и експлоатацију ИС у области финансијског и материјалног пословања:
- послови под редним бројем 01 – „надзорник у информационим системима“, са следећим условима: шифра
посла 4230; коефицијент 2,47; завршена школа или факултет: СШЕТС; СШТС; СШДС; ГИМ; број извршилаца: 2.
4. Сектор за транспортне послове
Секција за превоз робе Пожаревац
- 710003 – Станица Радинац (ТО: Мала Крсна)
- код послова под редним бројем 01 – „шеф станице,
мења се и гласи: „шифра посла 6180, коефицијент 3,15;
степен стручне спреме „6/4“; завршена школа или факултет: ВШСС, ВШЕС/СШСС, СШЕС“.
Секција за превоз робе Панчево
- 70802 – Одељење за комерцијалну логистику и
опште послове
- послови под редним 01: бришу се.
- код послова под редним бројем 02 – „водећи организатор за распоредне и опште послове“, код услова степен стручне спреме: број „6“ замењује се бројем „6/4“;
код услова завршена школа или факултет: после речи:
„ВШЕС, ВШДС“, уписују се речи: „СШСС, СШЕС“;
број извршилаца: број „1“ замењује се бројем „2“.
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ОЈ за превоз робе Рума
- 71205 – станица Сремска Митровица
- код послова под редним бројем 06 – „помоћни радник
на отвореном“, број извршилаца: број „1“ замењује се
бројем „2“.
5. Сектор за финансијско рачуноводствене послове и
план
- 61200 – Управа Сектора
- после редног броја 14. уписује се редни број 15. послови: „саветник директора сектора за послове плана
и анализе“, са следећим условима: шифра посла: 9008,
коефицијент 5,00; висока стручна спрема; завршена

Број 23

школа или факултет: ЕФ, ФДС, ПМФ, ФОН; број извршилаца „1“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Број 23

-9 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 10.5.2016. године)
Број: 4/2016-79-15

60/15), Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници,
одржаној 10.5.2016. године, донео

На основу чланa 24. став 1. тачка 1. Статута Aкционарског 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“, Београд је, на седници одржаној 10.5.2016. године, донео

ПРАВИЛНИК
о измени и допуни Правилника о организацији и
систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз
путника „Србија Воз“, Београд

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 15/2015;21/2015;24/2015, 26/2015, 31/2015, 34/2015,
4/2016, 9/2016 и 11/2016).
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 Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 10.5.2016. године)
Број: 4/2016-79-15
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 путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник РС“, број

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 80000 Сектор за саобраћајне
послове:
- после послова под редним бројем 07 систематизују
се нови послови под редним бројем 08 „руководилац
пројекта“ са следећим условима: у колони шифра
посла уписати број „7180“, у колони степен завршене
школе уписати број „7“, у колони завршена школа или
факултет уписати скраћеницу „СФ, ФДС“, у колони
радно искуство уписати број „5“, а у колони број извршилаца уписати број „1“.
2) У организационом делу 80102 Секција за саобраћајнотранспортне послове Београд, станица Београд:
- послови под редним бројем 21 „руководилац пројекта” се бришу.
Члан 2.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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