ГОДИНА XXXVIII БРОЈ 49
29. септембар 2018.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 25.9.2018. године)
Број: 4/2018-678-198
На основу члана 24. тачка 18) Статута Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“,
Београд („Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), а у складу са
Планом оптимизације броја запослених у Акционарском
друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“,
Београд у периоду 2016-2020. године (Службени гласник
„Железнице Србије“, бр. 41/16, 60/16, 27/17 и 64/17) и
Плана о изменама и допунама Плана оптимизације броја
запослених у Акционарском друштву за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд у периоду 2016.2020. године, број 5/2018-88-48 од 20.9.2018. године,
Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници
одржаној 25.9.2018. године, донео

ОДЛУКУ
о покретању поступка утврђивања вишка
запослених у 2018. години
1. Покреће се поступак утврђивања вишка запослених
запослених у Акционарском друштву за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд у 2018. години.
2. Услед технолошких, економских и организационих
промена у Друштву стекли су се услови за доношење
Програма решавања вишка запослених, у складу са
чланом 153. Закона о раду.
3. Одбор директора ће утврдити Предлог Програма
решавања вишка запослених у 2018. години до 12.10.2018.
године.
4. У складу са Законом о раду Предлог Програма
решавања вишка запослених у 2018. години, доставиће
се Националној служби за запошљавање и синдикатима.
5. Након прибављеног мишљења до 9.11.2018. године,
Скупштина Друштва ће донети Програм решавања вишка
запослених у 2018. години.
6. Одлука ступа на снагу даном доношења.
7. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Скуштина „Србија Карго“ а.д. је донела План
оптимизације броја запослених у Акционарском друштву
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
у периоду 2016–2020. године (Службени гласник
„Железнице Србије“, бр. 41/16, 60/16, 27/17 и 64/17) и
План о изменама и допунама Плана оптимизације броја
запослених у Акционарском друштву за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд у периоду 2016–
2020. године, број 5/2018-88-48 од 20.9.2018. године
У складу са Програмом пословања „Србија Карго“
а.д. за 2016. годину реализовано је смањење за 775
запослених, док је у складу са Програмом пословања
,,Србија Карго“ а.д. за 2017. годину реализовано смањење
за 614. Наставак процеса оптимизације броја запослених
планиран је и у 2018. години, као једним од најважнијих
сегмената наставка процеса реструктурирања, ради
унапређења ефикасности и довођења Друштва у положај
да пружа услуге високог нивоа, тако да на крају године у
Друштву буде 2340 запослених.
У вези са наведеним, потребно је тежити реализацији
смањења броја запослених у Друштву у периоду 2016–
2020. године према усвојеном Плану оптимизације броја
запослених у Акционарском друштву за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд у периоду 2016–
2020. године, као једном од најважнијих сегмената
наставка процеса реструктурирања и обавеза утврђеним
аранжманом Републике Србије са Међународним
монетарним фондом.
Све активности у циљу унапређења пословања
Друштва се спроводе у оквиру финансијских ограничења
Друштва.
На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 25.9.2018. године)
Број: 4/2018-679-198

Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 25.9.2018. године)
Број: 4/2018-679-198

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС
и 113/17) 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
„Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 25.9.2018.
године донео

На основу члана 24. Закона о раду („Сл. гласник РС“,
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС
и 113/17) 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
„Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 25.9.2018.
године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд.
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 25.12.2018. године.
4. Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Образложење
Правилником о организацији и систематизацији посло
ва утврђују се организациони делови у „Србија Карго“ а.д.
врста послова, врста и степен стручне спреме и други по
себни услови за рад на тим пословима, као и потребан број
извршилаца у циљу наставка процеса реструктурирања, а у
циљу реализације Плана оптимизације броја запослених у
Акционарском друштву за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд у периоду 2016–2020. године (Службени
гласник „Железнице Србије“, бр. 41/16, 60/16, 27/17 и
64/17) и Плана о изменама и допунама Плана оптимизације
броја запослених у Акционарском друштву за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд у периоду 2016–2020.
године, број 5/2018-88-48 од 20.9.2018. године
На основу наведеног донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРАВИЛНИК
о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд
I. Основне одредбе
Члан 1.
Правилником о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд (у даљем тексту: Правилник), утврђују се
организациони делови у Акционарском друштву за же
лезнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (у даљем
тексту: Друштво), назив и опис послова, врста и степен
захтеване стручне спреме, односно образовања и други
посебни услови за рад на тим пословима, као и потребан
број извршилаца.
II. Организација Друштва
Члан 2.
У Друштву се, ради обављања делатности железничког
превоза терета, утврђује организација у циљу обезбеђења
непрекидног и уредног функционисања процеса рада, ра
ционалног управљања кадровским и другим ресурсима
Друштва, побољшања квалитета пружања услуга и оства
ривања планираних пословних циљева и резултата.
Друштво се организује по пословима, и то:
- послови вуче возова и техничко колских послова,
- послови одржавања возних средстава,
- саобраћајно транспортни послови,
- послови унутрашње контроле,
- послови управљања квалитетом пословања,
- комерцијално-транспортни послови,
- послови контоле прихода,
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- послови интерне ревизије,
- правни и кадровски послови,
- финансијски послови и послови плана,
- рачуноводствени послови,
- послови набавки и стоваришног пословања,
- послови информационих технологија.
Члан 3.
Послови у Друштву обављају се у оквиру организацио
них делова:
1. Кабинет генералног директора
2. Центар за унутрашњу контролу
3. Центар за управљање квалитетом пословања
4. Комерцијално-Транспортни центар
5. Центар за контролу прихода
6. Центар за интерну ревизију
7. Сектор за правне и кадровске послове
8. Сектор за вучу возова и ТКП
9. Сектор за одржавање возних средстава
10. Сектор за саобраћај и транспорт
11. Сектор за финансијске послове и план
12. Сектор за рачуноводствене послове
13. Сектор за набавке и централна стоваришта
14. Сектор за информационе технологије
У оквиру Сектора образују се ниже организационе
јединице – Секције и Одељења, док се у оквиру Центара
образују ниже организационе јединице – Одељења.
У оквиру Секција се образују нижи организациони
делови – Организационе јединице (ОЈ) и Станице.
Члан 4.
Кабинет генералног директора и послови који су
организационо везани за Кабинет и органе Друштва,
Скупштину и Одбор директора, обухватају послове оства
ривања пословодне, стручне и административне функције
у Друштву.
За Кабинет генералног директора организационо су
везани послови унутрашње контроле, послови управљања
квалитетом пословања, послови контроле прихода,
послови интерне ревизије, комерцијално-транспортни
послови, правни и кадровски послови.
Центар за унутрашњу контролу
Члан 5.
Центар зa унутрaшњу кoнтрoлу извршaвa свoje зaдaткe
нa oснoву зaкoнa и Прaвилникa o рaду унутрaшњe кoн
трoлe. Унутрaшњa кoнтрoлa врши сталну кoнтрoлу при
мeне oдрeдaбa Зaкoнa o безбедности у железничком
саобраћају и Закона о интероперабилности железничког
система, примeну зaкoнских прoписa у oблaсти приврeднoг
и прaвнoг пoслoвaњa, кao и примeну oпштих aкaтa.
Унутрaшњa кoнтрoлa нaрoчитo oбaвљa слeдeћe пoслoвe:

Koнтрoлу бeзбeднoсти и урeднoсти oдвиjaњa
жeлeзничкoг сaoбрaћaja; Koнтрoлу примeнe сaoбрaћajнo
трaнспoртних и тeхничких прoписa; Koнтрoлу испрaв
нoсти жeлeзничких вoзилa; Koнтрoлу примeнe прoписa o
кoчeњу вoзилa; Koнтрoлу примeнe прoписa o прeвoзу пo
шиљaкa пoд пoсeбним услoвимa; Koнтрoлу oпрeмљeнoсти
вoзa пoтрeбним срeдствимa и прибoрoм; Koнтрoлу при
мeнe прoписa из oблaсти сигнaлизaциje; Koнтрoлу при
мeнe зaкoнa и других oпштих aкaтa o oргaнизaциjи, рe
гулисaњу и oбaвљaњу жeлeзничкoг сaoбрaћaja; Koнтрoлу
испуњeњa услoвa жeлeзничких рaдникa у пoглeду прo
писaнe стручнe спрeмe и здрaвствeнe спoсoбнoсти зa
сaмoстaлнo oбaвљaњe пoслoвa нa oдрeђeним рaдним
мeстимa; Koнтрoлу примeнe упoтрeбe службeнe oдeћe
и обуће и зaштитних срeдстaвa; Koнтрoлу примeнe
прoписa o рaднoм врeмeну жeлeзничких рaдникa; Koн
трoлу спрoвoђeњa мeђунaрoдних угoвoрa кojи сe oднoсe
нa бeзбeднoст жeлeзничкoг сaoбрaћaja; Koнтрoлу примeнe
oпштих и интeрних прoписa, oдлукa и других нoрмaтив
них - oпштих aкaтa кojимa сe рeгулишe мaтeриjaлнoфинaнсиjскo пoслoвaњe или урeђуjу eкoнoмски oднoси
у Друштву. Прaти и кoнтрoлишe кoришћeњe цeлoкупних
мaтeриjaлних и нoвчaних срeдстaвa сa глeдиштa њихoвe
нaмeнскe и цeлисхoднe упoтрeбe.
Пoслoви унутрaшњe кoнтрoлe се врше нa свим посло
вима у оквиру Друштва. Сeдиштe Унутрaшњe кoнтрoлe сe
нaлaзи у Бeoгрaду.
Центар за управљање квалитетом пословања
Члан 6.
У Центру за управљање квалитетом пословања обављају
се следећи послови:
Вођења надзора, усклађивања, контроле и развојног
усмеравање
активности
у
вези
успостављања,
документовања, примене, одржавања и побољшавања
система управљања квалитетом пословања на свим нивоима
и пословним сегментима друштва у складу са захтевима
стандарда SRPS EN ISO 9001:2015, као и свим системима
безбедности, заштите и финансијског управљања и
контроле за које друштво поседује сертификате или има
законску обавезу примене и спровођења њихових захтева
у оквиру своје делатности а према законом прописаним
процедурама и правилима или посебно дефинисаним
активностима наведеним кроз успостављање посебних
интерних документа или општих аката; Усклађивања,
ажурирања и праћења стања лиценци и сертификованих
система - управљања безбедношћу (СУБ), система за тела
која се баве одржавањем теретних кола (ЕЦМ), система за
испитивање техничке исправности железничлих возила;
Заштите здравља и безбедности на раду; Заштите животне
средине; Заштите од пожара; Заштите у ванредним
ситуацијама; Система безбедности објеката и возила и
њихове заштите од крађа и других противправних радњи;
Праћење законских прописа, предлагање и учествовање у
доношењу интерних прописа.
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Комерцијално-Транспортни Центар
Члан 7.
Комерцијално-Транспортни Центар на основу утврђене
пословне политике преговара и закључује уговоре са
корисницима транспортних услуга и предлаже мере и
стратегију наступања на тржишту.
У Комерцијално-Транспортном Центру обављају се
следећи послови:
Стратегије и мере за наступање на транспортном тржишту
и израда предлога и смерница комерцијалне политике;
Преговарања и закључивања уговора са корисницима
транспортних услуга; Праћење реализације закључених
уговора и предузимање мера у случају дуговања;
Уговарање послова који нису регулисани уговорима ради
повећања обима прихода и превоза; Израда платформе и
анализа за потребе постојећих и потенцијалним корисника
превоза робе; Контролисања обрачуна унутрашњег и
међународног саобраћаја; Израда спискова пријава Р-22
по страним превозницима, спискова КП-91, табела 18 и
18б; Израда дефинитивних обрачуна по врсти саобраћаја
за отправљања, приспећа и транзит; Израда табеларних
прегледа транспортних прихода - узорак б и прилог уз
узорак б; Рачунске контроле дневних и месечних рачуна
благајни; Контроле унутрашњег отправљања к-140,
унутрашњег приспећа к-165, међународног приспећа
к-165м, међународног отправљања к-140м; Контроле
утрошка строгоурачунатих образаца и евиденција о стању
залиха истих; Одобравања требовања к-1б, употребе и
позајмице железничких пломби; Креирања извештаја по
основу упита из сап система и сачињавање извештаја на
основу статистичких и аналитичких података; Праћења
прописа у вези међународног и унутрашњег саобраћаја
како из транспортних, комерцијалних области тако и из
области тарифа; Сарадње са царинским и инспекцијским
органима;
Центар за контролу прихода
Члан 8.
У Центру за контролу прихода обављају се следећи
послови:
Контрола достављених обрачуна превозних трошкова
по корисницима превоза; Надзор и евиденција о
наручивању, испоруци, употреби и залихама контролних
налепница и строгоурачунатих образаца; Решавање
рекламационих захтева корисника превоза за повраћај
више наплаћених превозних трошкова; Достава Сектору
за финансијске послове и план „Сумарника“ - налога за
исплату по решеним рекламационим захтевима, као и
достава Решења рекламационих захтева корисницима
превоза; Издавања калкулацијских и рачунских
контролних примедби; Разматрања и одлучивања по
приспелим објашњењима издатих контролних примедби
(оснажење, смањење, напуштање, обрада предлога за
тужбу); Контрола ажурности и комплетности рачунске
документације која се у прописаним роковима доставља
ЦКПУ од стране железничких станица односно Контрола
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прихода иностраних железница; Рачунска контрола,
тарифска контрола и раздвајање транспортних прихода по
превозним исправама и другој рачунској документацији;
Израда и достава међународних обрачуна иностраним
железничким предузећима према Објави UIC 304; Пријем,
контрола и обрада међународних обрачуна примљених од
иностраних железничких предузећа; Обрада, обједињавање
и исказивање месечних података о реализованим и
раздвојеним транспортним приходима потребних за
салдацију са иностраним железничким предузећима;
Достава извештаја надлежним службама Србија Карга по
свакој утврђеној неуредности у благајничком пословању
и руковању превозним исправама и строгоурачунатим
обрасцима;
Центар за интерну ревизију
Члан 9.
У Центру за интерну ревизију обављају се следећи
послови:
Oткривања слабих места у систему управљања
Друштвом и предлагања мера и активности за отклањање
уочених недостатака или слабости у систему управљања;
Проверавања, испитивања и анализирања одређених
података и информација у циљу побољшања организације
и успешности пословања; Испитивања функционисања
рачуноводственог система и уграђених рачуноводствених
контрола; Унутрашња ревизија финансијских и других
извештаја који служе пословодству за доношење
одговарајућих пословних одлука; Испитивање тачности
и поузданости финансијских и других информација које
се припремају у Друштву за потребе пословодства, на
основу којих се доносе кључне пословне одлуке; Контроле
примене закона, прописа и општих аката Друштва у
вези вођења финансијско-материјалног пословања;
Врши одређене специфичне контролне поступке који
обухватају проверавање рачуноводствене тачности
евиденција; контролисање апликација и окружења
компјутерских информационих система у смислу провера
адекватног раздвајања дужности и контроле приступа
одређеним датотекама података; Упоређивање и анализа
оствареног финансијског резултата са планираним
износима; Упоређивање и анализа резултата пописа са
рачуноводственим подацима; Специјална испитивања и
провере, према посебним захтевима пословодства.
Сектор за правне и кадровске послове
Члан 10.
У Сектору за правне и кадровске послове обављају се
следећи послови:
Заступања друштва у свим поступцима пред судовима
и другим државним органима; Прикупљања, обраде и
евидентирања документације од значаја за покретање и
вођење судских и других поступака, сачињавања предлога
уговора о вансудском поравнању; Контроле правне
исправности и основаности испостављених пореских
решења, накнада за комуналне таксе за истицање фирме
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на пословном простору и за заштиту и унапређење
животне средине и изјављивање правних лекова на исте;
Нормативно-техничке редакције општих и појединачних
аката Друштва и њихово усаглашавање са законима и дру
гим прописима; Израде, контроле, оцене правне ваљаности
и овера уговора који се закључују у Друштву; Учешћа у
изради конкурсне документације у поступцима јавних
набавки које се покрећу у Друштву и усаглашавања конач
ног текста уговора; Вођења евиденције непокретности
Друштва и учествовање у имовинскоправним поступцима;
Планирања мера енергетске ефикасности у оквиру текућег
и инвестиционог одржавања објеката и возних средстава;
Обављања кадровских послова и извршавања радно правних
послова у складу са Законом о раду и другим законским
прописима из области радних односа; Вођења евиденција
одлука и других евиденција везане рад и одлучивање
органа управљања; Вођења послова безбедности и
здравља на раду; Спровођења поступка утврђивања ризика
на радном месту; Пријема и експедиције службене поште;
Праћења одлагања отпада на прописан начин и праћење
примене донетог плана управљања отпадом; Израђивања
предлога стратегије и политике заштите животне средине
на целој територији рада Друштва; Обрада свих захтева
који се упућују Управи за јавне набавке и надлежним
министарствима ради давања мишљења.
Сектор за вучу возова и ТКП
Члан 11.
Сектор за вучу возова и ТКП организује и оперативно
обављања вучу возова на основу уговерених и очекиваних
потреба превоза робе и обавља технички преглед кола и
возова у унутрашњем као и у међународном саобраћају
код примопредаје кола и возова.
У Сектору за вучу возова и ТКП обављају се следећи
послови:
Организације вуче возова, oрганизације станичних
маневра; Обављања вуче возова, oбављања станичних
маневра; Оперативни послови у вези са коришћењем
вучних возила и особља вучног возила; Унапређења и
развоја послова вуче возова; Истраживања и анализирања
параметара експлоатације вучних возила; Израде турнуса
вучних возила и особља вучног возила; Контроле
исправности вучних возила; Израда норматива трошкова
вуче, израда ценовника вуче и праћење трошкова вуче;
Израда месечних планова контролних прегледа вучних
возила, израда годишњих планова редовних оправки
вучних возила; Припрема уговора у вези обављања
вуче возова и станичних маневра; Дефинисања потреба
за израду планова набавке и реконструкције возних
средстава и планова инвестиција у стабилне капацитете;
Израда планова инвестиција и инвестиционог одржавања;
Контроле безбедности и исправности кола и њиховог
товара у саобраћају; Пријема и пуштања кола у саобраћај
после извршене оправке кола; Надзора над техничком
исправношћу кола у саобраћају; Одређивања поступка
са неисправним колима, Одржавања-текућа оправка без
откачивања; Праћења и анализа техничког стања, техничких

неисправности и узрока неисправности и предузимање
мера за побољшања стања; Израда прописа и сарадња са
другим службама у изради дела прописа који се односе
на карактеристике, коришћење и поступке са колима;
Сарадња са другим железницама на доношењу прописа
из домена ОУК, РИЦ, прописа за товарење, обучавање и
оспособљавање кадрова за обављање техничко-колских
послова.
Послови из става 3. овог члана организују се у Управи
Сектора, Секцијама и Организационим јединицама у
оквиру Секција.
Сектор за одржавање возних средстава
Члан 12.
Сектор за одржавање возних средстава организује
одржавање возних средстава (вучних и вучених) на
основу дефинисаних и планираних потреба превоза,
као и унапређењa возних средстава на основу планова
инвестиција.
У Сектору за одржавање возних средстава обављају се
следећи послови:
Организација одржавања возних средстава (вучних и
вучених); Вршење контролних техничких прегледа возних
средстава; Вршење редовних и ванредних оправки мањег
и већег обима; Израда планова одржавања и планова
материјалног обезбеђења одржавања возних средстава;
Отклањање последица ванредних догађаја помоћним
возовима; Процесна контрола на одржавању возних
средстава; Контрола и технички пријем возних средстава
из редовних и ванредних оправки; Израда норматива
одржавања, израда ценовника одржавања и пратећих
трошкова одржавања; Припрема уговора о пружању
услуга трећим лицима у вези одржавања и оправке возних
средстава и одржавања стабилних постројења и уређаја;
Одржавање стабилних постројења и уређаја; Унапређење
и развој система и послова одржавања; Истраживање и
анализа параметара исправности вучних и вучених возила;
Израда плана набавки из области одржавања возних
средстава; Реконструкција возних средстава и израда
плана инвестиција у стабилне и возне капацитете.
Опис послова радионице за одржавање возних
средстава:
Радионице за одржавање возних средстава организују и
обављају планске и ванпланске послове одржавање возних
средстава (вучних и вучених). У радионицама за одржавање
возних средстава обавља се: Организација одржавања
возних средстава (вучних и вучених); Вршење контролних
техничких прегледа возних средстава; Вршење редовних и
ванредних оправки мањег и већег обима; Израда подлога
за припрему материјалног обезбеђења одржавања возних
средстава; Отклањање последица ванредних догађаја
помоћним возовима; Процесна контрола на одржавању
возних средстава; Контрола и технички пријем возних
средстава из редовних и ванредних оправки; Одржавање
стабилних постројења и уређаја; Истраживање и анализа
параметара исправности вучних и вучених возила и
реконструкција возних средстава.
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Послови за одржавање возних средстава организују се у
Управи Сектора за одржавање возних средстава, Секцијама
и Организационим јединицама, односно Радионицама.
Сектор за саобраћај и транспорт
Члан 13.
Сектор за саобраћај и транспорт обавља послове на ос
нову пројектованог и креираног реда вожње за теретни
саобраћај, систематизује податке о станичним и колским
капацитетима у циљу њиховог рационалног коришћења
ради организовања послова транспортног превоза робе за
потребе корисника услуга и обавља послове маневрисања
возним средствима.
У Сектору за саобраћај и транспорт обављају се следећи
послови:
Пројектовања и креирања реда вожње за теретни
саобраћај; Праћења, реализације и анализа извршења реда
вожње; Предлагања мера за измене у важећем реду вожње;
Припремања материјала за израду новог реда вожње;
Систематизовање података о станичним капацитетима;
Рационалног коришћење колских капацитета, и то: вођење
евиденција о коришћењу колских капацитета, ажурирање
базе података теретног колског парка, анализа колског
парка у циљу припреме теретних кола за текућу и редовну
оправку, као и кола за расходовање; Анализе стања
страних теретних кола на нашој мрежи; Процес пописа
теретних кола; Обрачун колске најамнине за бављење
страних кола на нашој мрежи; Израда годишњег плана
поправки и набавки нових теретних кола; Праћења измена
и израда нових прописа и упутстава; Праћења извршења
превоза; Предузимања мера и отклањања проблема у
извршењу реда вожње; Сарадње са страним управама
у области оперативног планирања теретног саобраћаја
и испостављања захтева страним управама за помоћ у
колима; Достављања захтева страним управама за убрзано
враћање теретних кола; Давања диспозиције за скретање
теретних кола; Оперативног праћења пошиљаки опасног
терета; Предузимања хитних мера при несрећама или
незгодама које могу да угрозе безбедност у току транспорта,
утовара или истовара опасног терета; Организације
превоза робе од наручивања кола за утовар од стране
пошиљаоца до издавања пошиљке примаоцу; Вагање
кола на захтев корисника или по службеној дужности; Из
мена уговора о превозу и реекспедицији; Узорковања робе
ради инспекцијског прегледа; Ангажовања око претовара
пошиљке и око поправке товара; Израде тарифа за пре
воз робе и остале тарифске послове; Израде правилника и
упутстава и њихових измена и допуна; Давање сагласности
за признавање пошиљаочевих пломби; Учествовања у
раду међународних организација и радних група (CIT,UIC
и сл.); Припрема и праћења међународних споразума и
уговора о превозу робе; Процесна контрола (оперативно
праћење процесних услуга); Израде предлога за промену
статуса службених места; Потражно рекламациони и
иследни послови; Сарадње са државним органима (царина,
погранична полиција и инспекције); Растављања кола и
локомотива на колосеку за рад; Закачивања и откачивања
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возила при размештању; Маневрисање; Састављања и
растављања ваздушног вода; Праћења локомотивских
вожњи и руковање скретницама и исклизницама при
размештању возила;
Послови из става 2. овог члана организују се у Управама
Сектора, Секцијама, Одељењима и Станицама.
Сектор за финансијске послове и план
Члан 14.
У Сектору за финансијске послове и план обављају се
следећи послови:
Финансисјки послови који обухватају: Праћење
законских прописа и интерних аката из делокруга
финансијског пословања; Обрачун зарада и остала
примања; Послови финасирања инвестиција; Послови
повлачења и отплате дугорочних кредита и зајмова;
Послови са међународним финасијским институцијама и
учешће на преговорима и у изради и праћењу реализације
уговора; Послови са пословним банкама у земљи и
иностранству; Послови праћења и ургирања наплате
потраживања по основу уговора о централном обрачуну са
домаћим и иношпедитерима и праћење и напалта осталих
потраживања; Послови наплате и реализације инструмента
безготовинског плаћања насталих потраживања и обавеза
по свим основама на нивоу Друштва; Послови девизног
платног промета; Праћење расположивих финансијских
средстава; Сарадња са надлежним министарствима као и
остали послови из домена финансијске функције.
Послови планирања обухватају: Израду годишњих
и вишегодишњих планова Друштва; Учешће у изради
планова организационих делова Друштва и усклађивање
парцијалних циљева и планова са општим циљевима
и планом Друштва; Послови праћења реализације
постављених планских оквира и циљева, израда кварталних
и годишњег извештаја о пословању и анализа извршења
финансијског плана; Израда економско-финансијских
анализа и информација, статистичка обрада показатеља о
стању и коришћењу капацитета, обиму и структури рада, о
финансијским и другим пословним резултатима.
Сектор за рачуноводствене послове
Члан 15.
У Сектору за рачуноводтсвене послове обављају се
следећи послови:
Информисања и рачуноводственог извештавања у
складу са националном и међународном регулативом;
Састављања и достављања финансијских извештаја
за ревизију; Рачуноводства трошкова по сегментима
и фактурисање за Друштво; Рачуноводства залиха;
Послови рачуноводственог надзора и контрола; Вођења
главних и помоћних књига и евиденција; Обрачуна
свих пореза; Књижења промена по текућим рачунима и
усаглашавање стања са банкама на прокњиженим контима;
Књижења и евидентирања промена по реализованим
судским споровима на основу издатих налога; Вођења
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аналитичких евиденција по комитентима (купци и
добављачи) и усаглашавање стања обавеза и потраживања
са комитентима на нивоу друштва; Усаглашавања промета
главне књиге са аналитичким евиденцијама; Провера
исправности докумената добијених из магацина (свих
улазних и излазних докумената почев од МАТ 1 до МАТ 30)
као и сравњења листа и матова; Састављања записника о
пријему материјала од добављача; Припреме и достављања
електронске извештаје о обрачунатом пдв-у и осталим
порезима на прописаним обрасцима; Контролиcaња
правилне примене упутстава и контног плана; Праћења
стања на прелазним рачунима банака;
Сектор за информационе технологије
Члан 16.
Сектор за информационе технологије врши послове
управљања, контроле одржавања и развоја информационе
технологије.
У Сектору за информационе технологије обављају се
следећи послови:
Управљање Сектором и информатичким пројектима;
Послови развоја информационих система (ИС);
Пројектовање
ИС;
Апликативно
програмирање;
Имплементација, праћење и увођење нових информационих
технологија; Одржавања постојећих информационих
система (ИС); Репројектовање и репрограмирање
постојећих апликација; Подршка корисницима (извођење,
обрада, анализа и контрола....); Хардверско-софтверска
подршка; Системско програмирање и управљање
ресурсима на MAIN FRAME систему; Пројектовање,
администрирање и управљање базама података;
Пројектовање, изградња и одржавање рачунарске
мреже у Друштву; Подршка корисницима у Друштву;
Послови експлоатације централног рачунарског система;
Оператерски послови, послови надзора; Логистичка
подршка; Припрема, контрола и унос података. Достава
свих потребних извештаја и анализа за потребе Друштва.
Сектор за информационе технологије у оквиру својих
одељења обавља послове за све организационе делове
Друштва са седиштем у Београду.
Сектор за набавке и централна стоваришта
Члан 17.
У Сектору за набавке и централна стоваришта обављају
се послови набавке и стоваришног пословања и пописа
имовине и обавеза.
Послови набавки обухватају планирање и припрему
набавке, спровођење поступка јавне набавке добара, услуга
и радова у име и за рачун Друштва у складу са позитивним
законским прописима и подзаконским актима.
Стоваришно материјално пословање обухвата пријем
робе, складиштење, чување и издавање добара кориснику,
организацију и продају секундарних сировина и
неактивних залиха и послове редовног пописа имовине и
обавеза у току године.

Сви послови у Сектору за набавке и централна
стоваришта обављају се кроз следеће активности:
Планирања набавки (израда годишњег плана),
укључујући инвестиције, међународне кредите и све
материјалне и нематеријалне трошкове; Сарадња са
организационим јединицама Друштва при изради плана
потреба и плана набавке; Истраживање тржишта набавке
(потенцијални добављачи, цене); Израда предлога
конкурсне документације и спровођење поступка јавних
набавки за потребе целог Друштва (централизовано у
складу са планом); Спровођење поступка набавки по
основу кредитних аранжмана по правилима и процедурама
међународних финансијских организација и институција.
Израда законом прописаних извештаја (периодични и
годишњи) о спроведеним јавним набавкама и слање свих
стандардизованих образаца за објаве о јавној набавци;
Администрирање Порталом јавних набавки, координација
са Управом за јавне набавке и другим регулаторним телима
везаним за јавне набавке; Израда свих предлога одлука о
покретању поступка јавне набавке (наруџбенице, ЈНМВ,
тендери), израда предлога решења о образовању комисија
за спровођење поступка јавне набавке; Вођење регистра
уговора, праћење реализације уговора, евидентирање
улазних и излазних рачуна, контрола улазних рачуна,
оверавање рачуна, усклађивање и израда неопходних аката
друштва за ову област и њихова адекватна примена; Врши
и друге стручне послове у области јавних набавки.
Обављања спољнотрговинских послова за потребе
друштва (увоз и извоз добара и услуга, царински послови),
управљање и праћење залиха свих материјалних средстава
Друштва; Продаја непотребних и неупотребљивих залиха
и секундарних сировина насталих у процесу рада; Продаја
расходованих основних средстава, организација и вођење
стоваришне службе, као и свих неопходних послова (са
акцентом на рационализацију људства и средстава ради
квалитетнијег и ефикаснијег обављања посла и смањења
трошкова пословања; Израда предлога интерних аката у
области набавке и магацинског пословања. Планирање
инвестиција у сарадњи са стручним службама Друштва, а у
оквирима дефинисаних стратешких циљева; Обезбеђивање
свих потребних сагласности и дозвола; Коресподенција са
надлежним државним органима.
Послови набавки у оквиру Сектора за набавке и
централна стоваришта организовани су на нивоу Друштва
као целине са седиштем у Београду, а материјално
стоваришни послови се одвијају у оквиру централних
стоваришта у Београду, Краљеву, Ужицу, Нишу, Новом
Саду, Суботици и Панчеву – Кикинди.
Секције
Члан 18.
Секције су образоване у Сектору за вучу возова и ТКП,
Сектору за одржавање возних средстава и Сектору за
саобраћај и транспорт, и обухватају следеће организационе
делове:
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Секција
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Организација секције
ОЈ ЗА ВВ БЕОГРАД (СЕКЦИЈА ЗА ВВ БЕОГРАД)

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА
БЕОГРАД

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА
НИШ
СЕКТОР ЗА ВУЧУ
ВОЗОВА И ТКП

СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА
НОВИ САД
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА
ПАНЧЕВО
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА
УЖИЦЕ

ОЈ ЗА ВВ ПОЖАРЕВАЦ (СЕКЦИЈА ЗА ВВ
БЕОГРАД)
ОЈ ЗА ВВ РУМА (СЕКЦИЈА ЗА ВВ БЕОГРАД)
ОЈ ЗА ВВ НИШ (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НИШ)
ОЈ ЗА ВВ ЛАПОВО (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НИШ)
ОЈ ЗА ВВ ЗАЈЕЧАР (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НИШ)
ОЈ ЗА ВВ НОВИ САД (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НОВИ САД)
ОЈ ЗА ВВ СУБОТИЦА (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НОВИ
САД)
ОЈ ЗА ВВ ЗРЕЊАНИН (СЕКЦИЈА ЗА ВВ ПАНЧЕВО)
ОЈ ЗА ВВ УЖИЦЕ (СЕКЦИЈА ЗА ВВ УЖИЦЕ)
ОЈ ЗА ВВ КРАЉЕВО (СЕКЦИЈА ЗА ВВ УЖИЦЕ)
УПРАВА
ОЈ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ

СЕКЦИЈА ЗОВС БЕОГРАД

ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКОМОТИВА
ОЈ СЕРВИС ЛОКОМОТИВА
ОЈ ЗА РОС И ТЕРЕТНА КОЛА БЕОГРАД
ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОЧНИХ УРЕЂАЈА- В. ПЛАНА
УПРАВА

СЕКТОР ЗА
ОДРЖАВАЊЕ
ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА

ОЈ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ
СЕКЦИЈА ЗОВС НИШ

ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКОМОТИВА НИШ
ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА НИШ
ОЈ СЕРВИС ЛОКОМОТИВА НИШ
УПРАВА

СЕКЦИЈА ЗОВС НОВИ САД

ОЈ ЗОВС НОВИ САД
ОЈ ЗОВС СУБОТИЦА
ОЈ ЗОВС РУМА
УПРАВА

СЕКЦИЈА ЗОВС КРАЉЕВО

ОЈ ЗОВС КРАЉЕВО
ОЈ ЗОВС ПОЖЕГА
УПРАВА
ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА СУРЧИН (ТО ТОПЧ.,БГ ДУНАВ,ЗЕМУН)

СЕКТОР ЗА
САОБРАЋАЈ И
ТРАНСПОРТ

СЕКЦИЈА ЗА СТ БЕОГРАД

СТАНИЦА БЕОГРАД РАНЖ.(ТО РЕСНИК,МЛАД.)
ОЈ ЗА СТ ПОЖАРЕВАЦ
УПРАВА
ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА РАДИНАЦ (ТО ПОЖ.,СМЕД.,М.КРСНА)
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СТАНИЦА ЛАПОВО РАНЖ (ТО
В.ПЛ,БАТ,ЈАГ,СВИ)
ОЈ ЗА СТ РУМА
УПРАВА
ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА РУМА(ТО СТ.ПАЗОВА)И
СР.МИТРОВИЦА
СТАНИЦА ШИД
СТАНИЦА БРАСИНА(Т.О.ЗВОРНИК)
СТАНИЦА ШАБАЦ
УПРАВА
ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА ДИМИТРОВГРАД (Т.О. ПИРОТ)
СТАНИЦА НИШ РАНЖИРНА (ТО ЛЕСКОВАЦ)
СТАНИЦА РИСТОВАЦ (ТО ВРАЊЕ)
СЕКЦИЈА ЗА СТ НИШ

СТАНИЦА Ц. КРСТ(ТО. АЛЕКС., ТО. СВРЉИГ)
ОЈ ЗА СТ ЗАЈЕЧАР
УПРАВА
ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА БОР ТЕР. (ТО МАЈДАНПЕК,ЗАЈЕЧАР)
СТАНИЦА ПРАХОВО ПРИСТАНИШТЕ(ТО
ПРАХОВО)
УПРАВА
ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТ.НОВИ САД РАНЖ.
(Т.О.ЖАБАЉ,ПЕТРОВАРАДИН)
СТАНИЦА ВРБАС И ОЏАЦИ

СЕКЦИЈА ЗА СТ НОВИ САД

ОЈ ЗА СТ СУБОТИЦА
УПРАВА
ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА СУБОТИЦА(ТО НАУМ.,СЕНТА,Б.
ТОП.)
СТАНИЦА СОМБОР (ТО.ЦРВЕНКА,ТО.
БОГОЈЕВО)
УПРАВА

СЕКЦИЈА ЗА СТ ПАНЧЕВО

ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА ПАНЧЕВО ГЛ (ТО ПАНЧ.
ВАРОШ,ОВЧА)
СТАНИЦА ВРШАЦ
СТАНИЦА КИК.,ЗРЕЊ.(ТО.
ЗР.ФАБРИКА,ЕЛЕМИР)
УПРАВА

СЕКЦИЈА ЗА СТ УЖИЦЕ

ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА ВРЕОЦИ( Т.О.ЛАЈКОВАЦ,ВАЉЕВО)
СТАНИЦА ПОЖЕГА(ТО УЖИЦЕ ТЕР.) И ЧАЧАК
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СТАНИЦА ПРИЈЕПОЉЕ ТЕРЕТНА
ОЈ ЗА СТ КРАЉЕВО
УПРАВА
ПОДУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО
ОДЕЉЕЊЕ
СТАНИЦА КРАЉЕВО(ТО РАШКА, ЈОШАНИЧКА
БАЊА)
СТАНИЦА КРАГУЈЕВАЦ (Т.О. КРУШЕВАЦ)

III. Систематизација послова
Члан 19.
Назив, опис и шифра описа посла, врста и степен
захтеване стручне спреме, односно образовања у складу
са законом, посебна знања, посебни здравствени услови
и радно искуство за обављање посла, као и потребан број
извршилаца за обављање посла утврђени су Табеларним
прегледом (у даљем тексту: Табеларни преглед) који чини
саставни део Правилника.
Члан 20.
За обављање свих послова утврђује се један од степена
стручне спреме, односно образовања у складу са законом.
У Табеларном прегледу Правилника, у рубрици „струч
на спрема“ употребљене ознаке имају следеће значење:
„7“ - стечено високо образовање на студијама првог или
другог степена и то на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама, спе
цијалистичким струковним студијама, односно на основ
ним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету, по прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом об
разовању (2005. година);
„6“ - високо образовање стечено на студијама првог
степена (основне академске студије у обиму од најмање

Ознака
СФ
ВШСС
МФ
ВШМС
ГФ
ВШГС
ЕТФ
ВШЕТС
АФ
ФОН
ШФ
ФТС
ВШТС
ВШСС

Факултет или школа по ранијим
прописима
Саобраћајни факултет
Виша школа саобраћајне струке
Машински факултет
Виша школа машинске струке
Грађевински факултет
Виша школа грађевинске струке
Електротехнички факултет
Виша школа електротехничке струке
Архитектонски факултет
Факултет организационих наука
Шумарски факултет
Факултет техничког смера
Виша школа техничке струке
Висока школа струковних студија

180 ЕСПБ бодова, основне струковне студије), односно на
студијама у трајању до три године, по прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању
(2005. година);
„5“ - специјализација на нивоу средњег образовања (V
степен стручне спреме);
„4 - средње образовање у четворогодишњем трајању (IV
степен стручне спреме);
„3“ - средње образовање у трогодишњем трајању (III
степен стручне спреме);
„2“ - образовање за рад у трајању од две године (II сте
пен стручне спреме);
„1“ - стручно оспособљавање у трајању до једне године
(I степен стручне спреме).
Изузетно у случају објективних потреба, када то захте
ва процес рада могу се утврдити највише два узастопна
степена стручне спреме, односно образовања у складу са
законом.
Члан 21.
За обављање свих послова утврђује се једна или више
врста стручне спреме, односно образовања.
У Табеларном прегледу Правилника за послове за чије
обављање се тражи високо образовање (ознаке: 7/6), у ру
брици „назив школе“, употребљене ознаке имају значење
одговарајућих научних, односно стручних области у окви
ру образовно-научних поља, и то:

Научна или стручна
област по важећим
прописима

Oбласт саобраћајно
ижењерство, железнички
одсек

Назив образовно
научног поља по
важећим прописима

Област машинско ижењетство
Област грађевинско
инжерењство
Област елетротехничко
инжењерство
Област архитектура
Област организационе науке
Област биотехничких наука,
шумарство
Све области

Образовно-научно
поље Техничкотехнолошких наука

Број 49
ЕФ
ВШЕС
ПФ
ВШПС
ФПН
ФФ
ФДС
ВШДС
ВШСС
ФИС
ФЗР
ВШЗР
ХФ
ВШХС
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Економски факултет
Виша школа економске струке
Правни факултет
Виша школа правне струке
Факултет политичких наука
Филолошки факултет
Факултет друштвеног смера
Виша школа друштвеног смера
Висока школа струковних студија
Факултет информатичке струке ЕТФ,
ПМФ и ФОН са информатичким смером
Факултет заштите на раду
Виша школа заштите на раду
Хемијски факултет
Виша школа хемијске струке
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Област економских наука
Област правних наука
Област политичке науке
Област - филолошке науке,
филолог

Образовно-научно
поље Друштвенохуманистичких наука

Све области
Област рачунарства, односно
Електротехничко и рачунарско
инжењерство
Област инжењерство заштите
на раду
Област хемијске науке

Образовно научно
поље природноматематичких наука,
односно Техничкотехнолошких наука
Образовно научно
поље природноматематичких наука

За послове за које се тражи средња школа у Табеларном прегледу у рубрици „назив школе“,употребљене ознаке имају
следеће значење:
Ознака

Назив школе

СШСС

Средња школа саобраћајне струке

СШМС

Средња школа машинске струке

СШГС

Средња школа грађевинске струке

СШЕТС

Средња школа електротехничке струке

СШЕС

Средња школа економског смера

СШПС

Средња школа правног смера

СШДПС

Средња школа дрвно-прерађивачког смера

СШДС

Средња школа друштвеног смера

СШТС

Средња школа техничког смера

ГИМ

Гимназија
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За називе појединих организационих јединица и радних места употребљене су скраћенице са значењем датим у
табеларном приказу.
Скраћеница

Објашњење

ИНЖ

ИНЖЕЊЕР

ГЛ.

ГЛАВНИ

ВСС

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК

РУК.

ПП

РУКОВОДИЛАЦ
ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ И КОЛСКИ
ПОСЛОВИ
ПЛАТНИ ПРОМЕТ

ЦО

ЦЕНТРАЛНИ ОБРАЧУН

СС

СТРУЧНИ САРАДНИК

ФИН.МАТ

ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНО

ТКК

СТК

САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ

ОВС

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

ЕФ

ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ

ЗОВС

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

ОВС

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

ВВ

ВУЧА ВОЗОВА

СТ

САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

ТКП

ТЕХНИЧКО-КОЛСКИ ПОСЛОВИ

Члан 22.
Сви запослени који непосредно учествују у вршењу
делатности железничког саобраћаја настављају са
редовним радним обавезама према распореду рада, а у
складу са уговором о раду.
Члан 23.
За обављање послова запослених, који у складу са
Законом о железници („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018),
Законом о безбедности у железничком саобраћају („Сл.
гласник РС“, бр. 41/2018) и Законом о интероперабилности
железничког система („Сл. гласник РС“, бр.41/2018), не
посредно учествују у вршењу железничког саобраћаја, као
и запослени који раде на обучавању, увиђају и ислеђењу
несрећа и незгода, изради и тумачењу прописа, надзору и
контроли у вршењу саобраћаја и одржавању железничких
возила утврђују се посебна знања (колона „Посебна знања
у складу са Правилником 646“ Табеларног прегледа).
Посебна знања из става 1. овог члана прописана су
Правилником о стручној спреми радника који непосредно
учествују у вршењу железничког саобраћаја – Правилник
646 („Службени гласник ЗЈЖ“, бр. 10/86, 2/87 и 6/90).
Члан 24.
За обављање појединих послова утврђује се посебна
знања која произлазе из појединих прописа и стандарда
(колона „Посебна знања у складу са осталим прописима“
Табеларног прегледа), и то:
1. запослени којима су у опису послова и послови за
ступања - положен правосудни испит;
2. у Центру за интерну ревизију – положен испит за

3.

4.
5.

6.

стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном
сектору;
за послове из безбедности и здравља на раду за које
је прописано – положен стручни испит за практично
обављање послова безбедности и здравља на раду у
складу са прописима из области безбедности и здра
вљу на раду;
за послове заштите од пожара за које је прописано
- положен стручни испит за практично обављање по
слова заштите од пожара;
за механичара или бравара за одржавање кочних
уређаја шинских возила из Упутства за одржавање
кочница железничких возила – Упутство 245 („Служ
бени гласник ЗЈЖ“, бр. 3/2001);
за универзалног заваривача из СРПС ЕН 287-1:2012.
Члан 25.

За обављање послова запослених који у складу са За
коном о железници („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018),
Законом о безбедности у железничком саобраћају („Сл.
гласник РС“, бр. 41/2018) и Законом о интероперабилности
железничког система („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018)
непосредно учествују у вршењу делатности железничког
саобраћаја утврђују се посебни здравствени услови
(колона „у складу са - Правилник о здравственим условима
које морају испуњавати железнички радници (“Службени
гласник РС”, бр. 24/2017)“ Табеларног прегледа).
Посебни здравствени услови из става 1. овог члана,
прописани су Правилником о здравственим условима које
морају испуњавати железнички радници – Правилник
о здравственим условима које морају испуњавати
железнички радници (“Службени гласник РС”, бр. 24/2017)
и Правилник о претходним и периодичним лекарским

Број 49
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прегледима запослених на радним местима са повећаним
ризиком („Службени гласник РС“, бр. 120/07, 93/08, 53/17).
Члан 26.
За обављање појединих послова утврђују се посебни
здравствени услови који произлазе из прописа којима се
уређује област безбедности и здравља на раду или других
прописа (колона „посебни здравствени услови у складу са
осталим прописима“ Табеларног прегледа), и то:
1. за возача друмског возила из Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (Службени гласник РС”, бр. 41
од 2. јуна 2009, 53 од 29. јула 2010, 101 од 30. децембра
2011, 32 од 8. априла 2013 - УС, 55 од 23. маја 2014, 96
од 26. новембра 2015 - др. закон, 9 од 5. фебруара 2016
- УС, 24 од 26. марта 2018, 41 од 31. маја 2018, 41 од 31.
маја 2018 - др. Закон);
2. за возача локотрактора аналогно машиновођи на ма
неври из - Правилника о здравственим условима које
морају испуњавати железнички радници (“Службени
гласник РС”, бр. 24/2017);
3. за запослене који послове обављају на висини преко
2 м према Правилнику о претходним и периодичним
лекарским прегледима запослених на радним местима
са повећаним ризиком („Службени гласник РС“, бр.
120/07, 93/08, 53/17);
4. за све запослене који обављају послове која су прог
лашена за радна места са повећаним ризиком према
Акту о процени ризика за радна места у радној
околини акционарског друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“ Београд (Одлука одбора
директора од дана 23.07.2018. године број 4/2018618-190) и Правилнику о претходним и периодичним
лекарским прегледима запослених на радним местима
са повећаним ризиком („Службени гласник РС“, бр.
120/07, 93/08, 53/17).
Члан 27.
За обављање појединих послова утврђује се радно ис
куство у годинама (колона „радно искуство“ Табеларног
прегледа).
Радно искуство из става 1. овог члана је искуство стечено
на послу у том степену стручне спреме.
Послодавац може да заснује радни однос са лицем које

први пут заснива радни однос, у својству приправника, ако
је услов за рад на одређеним пословима утврђено радно
искуство, као и уколико је приправнички стаж прописан
законом. Дужина трајања приправничког стажа се уређује
законом и Колективним уговором код послодавца.
Члан 28.
За обављање свих послова утврђује се потребан број
извршилаца (колона „број извршилаца“ Табеларног пре
гледа).
Члан 29.
Описи послова из Табеларног прегледа утврђени су у
Прегледу описа послова, који чини саставни део Правил
ника о организацији и систематизацији послова.
IV. Завршне одредбе
Члан 30.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи
Правилник о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Ср
бија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Ср
бије“, бр. 63/17, 72/17, 9/1/18, 17/18, 23/18, 32/18 и 42/18)
са изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Одлука
Одбора директора бр. 4/2018-677-197 од 20.9.2018. године).
Члан 32.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а при
мењиваће се од 25.12.2018. године.

4

Степен стручне спреме

5

1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011

1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

МЕНАЏЕР ЗА ВОЗНА СРЕДСТА И САОБРАЋАЈ

МЕНАЏЕР ЗА КОРПОРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

САВЕТНИК ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

САВЕТНИК ЗА ТОТ У КАБИНЕТУ

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

ГЛ. КООРДИНАТОР - ПРЕВОДИЛАЦ

СЕКРЕТАР-АДМИНИСТРАТОР У КАБИНЕТУ

ВОЗАЧ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

ВОЗАЧ У КАБИНЕТУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА

ГЛ. ИНСПЕКТОР ЗА СТК ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА СТК ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ОВС

ИНСПЕКТОР ЗА ЕФ ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА РЕВИЗИЈУ БЛАГАЈНИ И КП

ИНСПЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

4

4

6/4

7

6/4

7

7

7

7

7

7

СШТС

СШТС

ПФ

ЕФ,СФ,ФОН,ПМФ

СФ,ФОН,МФ, ФДС, ФТС

СФ,ФОН,МФ, ФДС, ФТС

СФ,ФОН,МФ, ФДС, ФТС / ВШДС,ВШТС

СФ,ФОН, МФ,ФДС, ФТС

СФ,ФОН,МФ,ФДС,ФТС

Правилник 646

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

6б

7а

ДА

ДА

7б

2

2

1

1

2

5

3

5

5

5

5

8

Радно искуство у годинама

ДА

ДА

ДА

3

3

3

3

3

5

5

10

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

УКУПНО КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА:

6а

Број извршилаца
14

1

2

2

2

4

1

1

1

19

2

1

2

3

1

1

4

1

1

1

1

1
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7

7

7

7

7/6

7

7

СФ,ФОН,МФ,ФДС, ФТС

10101 УПРАВА
7

Назив завршене школе или факултет
ВШДС, СШ СВИХ СТРУКА

фф

ВШДС, СШДС

СВИ ФАКУЛТЕТИ

СВИ ФАКУЛТЕТИ

СВИ ФАКУЛТЕТИ

СВИ ФАКУЛТЕТИ

ФДС

ФТС

СВИ ФАКУЛТЕТИ

10100 ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

1001

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ТРАНСПОРТ

3

7

10000 КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

3a

2

Редни број

1000

Назив посла

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036

1037
1038
1039

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА СИСТЕМЕ ЗАШТИТЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА КОРПОР. ОДГОВОРНОСТ

ВОДЕЋИ ИНЖ. ЗА КОРПОРАТИВНУ ОДГОВОРНОСТ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА УКП

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА СУБ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ЕЦМ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА НЕСРЕЋЕ И НЕЗГОДЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

ИНСПЕКТОР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА

КООРДИНАТОР ЗА ФУК

КООРДИНАТОР ЗА БЗР

ГЛ. КООРДИНАТОР-ЗАШТ.ПОЖ. И ВАНРЕД.СИТ.

КООРДИНАТОР СИГУР. ОБЈ, ВОЗИЛА И РОБЕ

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПРОДАЈУ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

7/6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

8

7

7

7

7

ФТС,ФДС,ВШТС,ВШДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,

ЕТФ, ФТС

ФТС,

ФТС,

ФТС,

ФТС,

ФТС,

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,

ФТС,

ФТС,

СФ,ЕФ

СФ, ЕФ

СФ, ЕФ

Правилник 646

Остали прописи
6б

7а

7б

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

5

7

8

Радно искуство у годинама

да

да

да

1

3

3

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПОСЛОВАЊА:

6а

Број извршилаца
2

1

1

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

7

10301 УПРАВА ЦЕНТРА

10300 KОМЕРЦИЈАЛНO-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР

1020

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА СИСТЕМЕ БЕЗБЕДНОСТИ

Редни број

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

Назив посла

1

10201 УПРАВА ЦЕНТРА

10200 ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПОСЛОВАЊА

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1042
1043
1044
1045
1046

1047
1048
1049

1050
1051
1052
1053

1054
1055

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПРОПИСЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА МОНИТОРИНГ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА БАЗУ ПОДАТАКА

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА БАЗУ ПОДАТАКА

СЕКРЕТАР-АДМИНИСТРАТОР

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

ВОДЕЋИ СТРУЧНИ САРАДНИК

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ОБРАЧУН

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ДЕФИНИТИВНИ ОБРАЧУН

СТРУЧНИ САРАДНИК

НАЧЕЛНИК

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЗА СТАТИСТИКУ

ВОДЕЋИ СТРУЧНИ САРАДНИК

6

7

8

9

10

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

Степен стручне спреме
7,6

6,4

7,6

7

7

7

7

4

ФДС, ВШДС

СШТС, СШДС, ВШДС

ТФ,ЕТФ,ФИС,ФОН,ЕФ,СФ,ФДС,ВСЖС

СФ, ЕФ

ЕФ, СФ

ЕФ, СФ, ФДС

СФ, ЕФ

5

Назив завршене школе или факултет
ВШСС,ВШЕС ВШДС, ВИСОКА ШСС, СШТС,СШДС

ЕФ/СФ

ЕФ,СФ,ТФ

ВШСС, ВШЕС, ВШТС, СШСС,СШЕС, СШТС,

ВШСС, ВШЕС, ВШТС, СШСС,СШЕС, СШТС,

ЕФ,СФ,ТФ, ФОН, ФИС

ЕФ,СФ,ТФ, ФОН, ФИС

7
7,6

СФ,ФДС,ФТС/ВШСС,ВШЕС,ВИСОКА ШСС

ЕФ,СФ

ЕФ,СФ,ТФ

Правилник 646
6а

Остали прописи
да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

6б

7а

7б

Радно искуство у годинама

2
4

УКУПНО:

1
1

1

1

11

УКУПНО:

1

7

1

2
1

1

1

1

10

УКУПНО:

1

2

7
1

1

1

11

УКУПНО:

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Број извршилаца
1

1

1

1

1

1

1

8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

10305 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТРАНСПОРТНЕ ПОСЛОВЕ

1049

7

10304 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

4/6

4/6

7

7

10303 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЧУН

6,4

7

7

10302 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЦЕНА ПРЕВОЗА

1041

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ТРАНСПОРТНЕ ПОСЛОВЕ

3a

5

Редни број

1040

Назив посла

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА

2

Шифра описа посла

4

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1058

1059
1060
1061
1062

1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР - ТРАНСПОРТНИ ПОСЛОВИ

НАЧЕЛНИК

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЗА АНАЛИЗУ ТРОШКОВА

КОРДИНАТОР ЗА РАД СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

КОРДИНАТОР ЗА ПРОПИСЕ И ТАРИФЕ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ ПРИХОДА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР'-АДМИНИСТРАТОР

ГЛ. КООРДИНАТОР

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА КОНТРОЛУ ОБРАЧУНА

КОНТРОЛОР ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

КОНТРОЛОР ОБРАЧУНА

НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

7/6

7

7

4

Степен стручне спреме
7

СФ,ФДС

СФ,ФЕС, ФДС

СФ,ЕФ.ФДС

ЕФ,СФ

ЕФ,СФ,ТФ

7

ЕФ,ФТС,ФДС

2

1

1

3

3

3

5

3

ДА

1

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ПРИХОДА:

ДА

ДА

ДА

ДА

5

5

1

12

3

3

2

1

1

1

1

8

1

1

1

1

5
1

2

1

2

1

10

УКУПНО:

1

1

8

49

7б

УКУПНО:

7а

УКУПНО KОМЕРЦИЈАЛНO-ТРАНСПОРТНИ ЦЕНТАР:

да

да

да

да

да

да

да

да

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

1071

Остали прописи
6б

Радно искуство у годинама

3

ВШСС, ВШЕС, ВШТС, СШСС, СШЕС, СШТС

10501 УПРАВА ЦЕНТРА

Правилник 646
6а

Број извршилаца
1

ВШСС, ВШЕС, ВШТС, СШСС, СШЕС, СШТС

ЕФ, СФ, ФОН, ФИС, ВШСС

ЕФ, СФ, ФОН, ФИС, ВШСС

СШЕС,СШСС,СШДС,ГИМ

ЕФ,СФ,ФОН,ФИС,ВШСС

ЕФ,СФ,ФОН,ФИС,ВШСС

10500 ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

6,4

6,4

7

7

4

7

7

10401 УПРАВА ЦЕНТРА

10400 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ПРИХОДА

1063

7

7

7

7

Назив завршене школе или факултет
ЕФ,СФ, ПФ / ВШСС,ВШДС

ЕФ,СФ ,ФДС

ЕФ,СФ,ТФ

5

10306 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОПИСЕ И ТАРИФЕ

1057

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР - ТРАНСПОРТНИ ПОСЛОВИ

3a

2

Редни број

1056

Назив посла

НАЧЕЛНИК

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081

1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

ПОВЕРЕНИК ЗА ЕТИКУ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

СЕКРЕТАР ОРГАНА УПРАВЉАЊА

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ

РЕФЕРЕНТ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ

СЕКРЕТАР-АДМИНИСТРАТОР

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ЗАСТУПАЊЕ

КООРДИНАТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА НОРМАТИВУ И УГОВАРАЊЕ

ГЛ. КОРДИНАТОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ И ЕНЕР ЕФИК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

ГЛ. КОНТРОЛОР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

Степен стручне спреме
7

7

4
ЕФ,ФТС,ФДС

ЕФ,ФТС,ФДС

5

Назив завршене школе или факултет
СШДС

СШДС

ВШДС. СШДС

ПФ, ЕФ

ФДС

СФ, ФДС, ПФ, ЕФ

сви факултети

ПФ

7

6/4

ПФ, ФДС

ВШГС, ВШТС, СШЕС, СШТС

ЕТФ, ФТС

ФТС, ФДС, ФОН

ПФ

ПФ,

ПФ

ПФ

Правилник 646

6б

Остали прописи
ДА

7а

7б

1

1

8

Радно искуство у годинама

ДА

ДА

1
10

УКУПНО :

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

1

3

3

1

10

УКУПНО :

3

1

3

1

1

1

1

1

1

3

1

1

10

Број извршилаца
1

1

1

2

2

3

2

3

УКУПНО ЦЕНТАР ЗА ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ:

6а

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

11300 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ-САП СИСТЕМ

1089

7

7

7

7

7

7

11200 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И НЕКРЕТНИНЕ

4

6/4

6/4

7

7

7

7

7

11100 УПРАВА СЕКТОРА

11000 СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

1073

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

3a

3

Редни број

1072

Назив посла

ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1092
1093

1094
1095
1096

1097
1098
1099
1100
1101
1102

1104
1105
1106

КООРДИНАТОР ОДРЖАВ. ИНФО ТИПОВА У САП-У

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЗА БЗР

НАЧЕЛНИК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПОВРЕДЕ И ОСПОС.ЗА БЗР

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ЛОГИСТИКУ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

СЕКРЕТАР - АДМИНИСТРАТОР

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ПРОЈЕКТАНТ РЕДА ВОЖЊЕ И ЕВ-40

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЕКСП.ВУЧНИХ ВОЗИЛА

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЕКСП. ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ТКП

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

Степен стручне спреме
7/6

7

7

7

4

ФДС, ВШДС

ФДС, ФТС

ФДС, ФТС

ФДС, ФТС

5

Назив завршене школе или факултет
ФЗР, ФДС

ФЗР, ФДС, ФТС

ФЗР, ФДС, ФТС

ВШТС,ВШДС,СШДС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

1103

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

6а

Правилник 646

Остали прописи

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

2

2

2

3

УКУПНО :

3

3

3

3

3

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

28

1

УКУПНО СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ:

3

1

5

УКУПНО :

3

1

1

1

2

10

1

1

1

1

8

3

7б

УКУПНО :

7а

Радно искуство у годинама

1

ДА

ДА

6б

Број извршилаца
2

ДА

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

7

7

12200 ОДЕЉЕЊЕ ОПЕРАТИКЕ И РЕДА ВОЖЊЕ ВВ

6/4

7

7

7

7

7

12100 УПРАВА СЕКТОРА

12000 СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

7

7

7

11400 ОДЕЉЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ

1091

ГЛ. КОНТРОЛОР КАДРОВСКЕ ДОКУМ. У САП-У

3a

2

Редни број

1090

Назив посла

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ У САП-У

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121

1111
1112
1113

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

6/4

7/6

4

Степен стручне спреме

ВШТС,СШТС

7

МФ,ЕТФ,ФТС

СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС

СШТС,СШДС

ВШТС,СШТС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

1110

6/4

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

6а

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи
ДА

ДА

6б

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

ДА

7б

Радно искуство у годинама
5

1

3

УКУПНО:

1

5

1

5

1

1

1

125

15

6

8

80

1

5

1

1

5

1

1

1

1
3

1

3

11

УКУПНО :

УКУПНО :

6

1

10

Број извршилаца
2

2

8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

7

12302 ОЈ ЗА ВВ РУМА (СЕКЦИЈА ЗА ВВ БЕОГРАД)

4

3

3

4

4

4

4

4/6

6/4

7

7

7

12301 ОЈ ЗА ВВ БЕОГРАД (СЕКЦИЈА ЗА ВВ БЕОГРАД)

1109

Назив завршене школе или факултет
ФДС,ФТС,ВШДС,ВШТС

5

12300 СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА БЕОГРАД

1108

ГЛ. ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ

3a

6

Редни број

1107

Назив посла

В.СТРУЧНИ САРАДНИК ЕК.ПОСЛ. И ОСИГУРАЊА

2

Шифра описа посла

5

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1116
1117
1118
1119
1120
1121

1110
1122
1115
1118
1119
1121

1110
1111
1112

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

НАДЗОРНИК ВУЧЕ И ТКП

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

4

Степен стручне спреме
4

3

3

4

4

4

4

4/6

СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС

СШТС,СШДС

ВШТС,СШТС

5

Назив завршене школе или факултет
СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШТС,СШДС

СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

7

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

6а

Правилник 646

6б

Остали прописи

3

УКУПНО:

1

8

25

3

21

1

3

1

98

30

1

7

44

1

5

1

1

10

ДА

ДА

ДА

ДА

1

1

1

1

1

УКУПНО:

3

1

3

54

ДА

7б

278

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

Радно искуство у годинама

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА БЕОГРАД:

ДА

ДА

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

7

12401 ОЈ ЗА ВВ НИШ (У СЕКЦИЈИ ЗА ВВ НИШ)

1109

12400 СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА НИШ

4

3

4

4

4

7

12303 ОЈ ЗА ВВ ПОЖАРЕВАЦ (СЕКЦИЈА ВВ БЕОГРАД)

1115

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

3a

6

Редни број

1114

Назив посла

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

2

Шифра описа посла

5

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1122
1115
1116
1117
1118
1119
1120

1110
1111
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120

НАДЗОРНИК ВУЧЕ И ТКП

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

Степен стручне спреме
4

3

3

4

4

4

4

4

4/6

6/4

СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС

СШТС,СШДС

СШТС

ВШТС,СШТС

ВШТС,СШТС

5

Назив завршене школе или факултет

4

3

СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС

СШТС,СШДС

ВШТС,СШТС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

6а

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

6б

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

ДА

ДА

7б

Радно искуство у годинама
УКУПНО:

1

5

1

3

УКУПНО:

1

5

8

Број извршилаца
100

10

2

15

63

1

1

1

1

4

1

1

158

35

7

19

77

1

5

1

5

1

4

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

12403 ОЈ ЗА ВВ ЗАЈЕЧАР (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НИШ)

1121

3

4

4

4

4

4/6

6/4

7

7

12402 ОЈ ЗА ВВ ЛАПОВО (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НИШ)

1121

1114

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

3a

5

Редни број

1113

Назив посла

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

2

Шифра описа посла

4

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1113
1115
1117
1116
1118
1119
1120

1110
1111
1112
1113
1115
1116
1117
1118
1119

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4

3

3

4

4

4

4

6/4

7

7

4

Степен стручне спреме

СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС,СШДС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

5

7

МФ,ЕТФ,ФТС

Назив завршене школе или факултет
3Г.СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС

СШТС,СШДС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

6а

Правилник 646

Остали прописи

5

1

3

8

10

6

8

21

1

1

1

4

1

1

10

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

5

1

3

35

1

4

1

4

1

1

1

1
3

1

3
УКУПНО:

54

ДА

7б

313

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

Радно искуство у годинама
УКУПНО:

ДА

6б

Број извршилаца

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА НИШ:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

3

4

4

4

4

6/4

7

7

7

12501 ОЈ ЗА ВВ НОВИ САД (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НС)

1109

12500 СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА НОВИ САД

1121

1111

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

3a

2

Редни број

1110

Назив посла

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1110
1111
1112
1113
1122
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121

1110
1113
1114

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

НАДЗОРНИК ВУЧЕ И ТКП

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

2

3

Степен стручне спреме
4

3

4
СШТС

2Г.СШТС

5

Назив завршене школе или факултет
СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС

СШТС,СШДС

СШТС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

7

МФ,ЕТФ,ФТС

4/6

ВШТС,СШТС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

6а

Правилник 646

Остали прописи

7а

5

1

3

УКУПНО:

8

20

6

8

32

1

1

1

4

5

1

1

1

67

10

6

10

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

1

5

1

3

1

1

УКУПНО:

3

1

3

81

ДА

7б

149

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Радно искуство у годинама

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА НОВИ САД:

ДА

6б

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

6/4

7

12601 ОЈ ЗА ВВ ЗРЕЊАНИН(СЕКЦИЈА ЗА ВВ ПАНЧЕВО)

1109

12600 СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА ПАНЧЕВО

4

3

3

4

4

4

4

4

6/4

7

7

7

12502 ОЈ ЗА ВВ СУБОТИЦА (СЕКЦИЈА ЗА ВВ НС)

1121

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

3a

11

Редни број

1120

Назив посла

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

2

Шифра описа посла

10

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1118
1120
1121

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1118
1119
1120
1121

МАШИНОВОЂА

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

6

7

8

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

4

3

4

4

4

4

Степен стручне спреме

СШТС

2Г.СШТС

СШТС

СШТС,СШДС

СШТС

5

7

МФ,ЕТФ,ФТС

Назив завршене школе или факултет
СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШТС

СШТС,СШДС

ВШТС,СШТС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

7

МФ,ЕТФ,ФТС

6а

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи
ДА

ДА

6б

7а

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

3

УКУПНО:

1

5

1

1

91

20

12

1

44

5

1

1

4

1

1

1

1

УКУПНО:

3

1

3

63

15

14

25

1

2

10

62

8

Радно искуство у годинама

УКУПНО СЕКЦИЈА ПАНЧЕВО:

7б

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

ДА

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

1110

12702 ОЈ ВВ КРАЉЕВО (СЕКЦИЈА ЗА ВВ УЖИЦЕ)

4

3

3

4

4

4

4/6

6/4

7

7

7

12701 ОЈ ЗА ВВ УЖИЦЕ (СЕКЦИЈА ЗА ВВ УЖИЦЕ)

1109

12700 СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА УЖИЦЕ

1115

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

3a

5

Редни број

1122

Назив посла

НАДЗОРНИК ВУЧЕ И ТКП

2

Шифра описа посла

4

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121

1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЛОКОМОТИВЕ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЛОКОМОТИВЕ И СУБ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗОВС

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

ГЛ. КОНТРОЛОР

ГЛ. ИНЖЕЊЕР

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Степен стручне спреме
4

3

3

4

4

4

4

4/6

6/4

7

7

4

СШТС

2Г.СШТС

3Г.СШТС

СШТС

СШСС,СШЕС

СШТС

СШТС,СШДС

ВШТС,СШТС

ВШТС,СШТС

МФ,ЕТФ,ФТС

МФ,ЕТФ,ФТС

5

Назив завршене школе или факултет

7,6

ФТС,ВШТС

ФДС, ФТС

МФ ИЛИ ЕТФ

МФ, ЕТФ, ФТС ИЛИ ПФ

МФ ИЛИ ЕТФ

МФ ИЛИ ЕТФ

МФ ИЛИ ЕТФ

МФ ИЛИ ЕТФ

МФ ИЛИ ЕТФ

6а

Правилник 646

Остали прописи

1

5

1

8

5

1

7

64

1

2

1

1

5

1

1

10

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

4

1

1

1

1

1

УКУПНО СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП: 1002

182

ДА

7б

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА УЖИЦЕ:

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

Радно искуство у годинама

90

ДА

ДА

6б

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

7

7

7

7

7

7

13100 УПРАВА СЕКТОРА

13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

1112

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

3a

3

Редни број

1111

Назив посла

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1134
1135

1136
1137

1138
1139
1140
1141

1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149

РЕФЕРЕНТ ЗА КОНТРОЛУ ТРОШКОВА ОДРЖАВАЊА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗОВС-НЕСРЕЋЕ, НЕЗГОДЕ

НАЧЕЛНИК

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ДРУМСКА ВОЗИЛА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ЛОКОМОТИВЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

ШЕФ OJ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР-СПЕЦИЈАЛИСТА

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

КОНТРОЛОР

ДИСПЕЧЕР ЗА ОВС

РЕФЕРЕНТ-ИСЛЕДНИК

ПОСЛОВОЂА

12

13

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

7

4

6,4

6,4

4

Степен стручне спреме

МФ, ЕТФ, ФТС ИЛИ ПФ

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС, или 4 СШТС,СШДС

ВШМС,4СШТС,СШДС

ФТС,ВШТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС, СШЕТС, СШДС

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС, ВШЕТС, ВШДС

ПМФ,МТФ

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ, ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ ИЛИ ЕТФ

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи
6б

7а

7б

Радно искуство у годинама

2

1

4

1

1

4

1

1

4

УКУПНО:

3

1

1

1

1

3

2

3

3

3

3

УКУПНО:

1

21

УКУПНО:

3

1

2

1

2

10

Број извршилаца
3

8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

4

4

4

6

7

7

7

7

13302 OJ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ

7

7

7

7

13301 УПРАВА

13300 СЕКЦИЈА ЗОВС БЕОГРАД

6,4

7,6

Назив завршене школе или факултет
ВШМС, или 4 СШТС,СШДС

5

13200 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУМСКА ВОЗИЛА

1133

ИНЖЕЊЕР ЗА ОДРЖАВАЊЕ

3a

11

Редни број

1132

Назив посла

ГЛ. ДИСПЕЧЕР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

2

Шифра описа посла

10

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158

1161
1162
1149
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172

ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТРОЈЕЊА

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ТЕХНИЧАР НА МЕРЕЊУ БАНДАЖА

ТЕХНИЧАР У ЛАБОРАТОРИЈИ

РУКОВАОЦ СТАБИЛНОГ КОМПРЕСОРА

РУКОВАОЦ КОТЛА СА АУТОМАТСКОМ КОМАНДОМ

АЛАТНИЧАР

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ ПОСТРОЈЕЊА

ШЕФ ОЈ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

ПОСЛОВОЂА

ДЕФЕКТАТОР

БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОЧНУ ОПРЕМУ

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

ЕЛЕКТРОНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

МЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

МЕХАНИЧАР ПРЕЦИЗНИ

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

4,3

4

4,3

4

4

4,3

4,3

4

4

4

Степен стручне спреме

3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС

СШХС

СШМС ИЛИ СШТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

3

3Г. СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШЕТС ИЛИ 3Г. СШЕТС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

Правилник 646
ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

6б

7а

7б

Радно искуство у годинама
3

УКУПНО:

8

Број извршилаца
2

2

2

3

3

3

2

2

3

3

5

1

1

33

2

1

1

1

2

2

1

1

4

3

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

4

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4

4

4

4

7

7

Назив завршене школе или факултет
СШЕТС ИЛИ 3 Г. СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС,СШЕТС

5

13303 ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКОМОТИВА

1159

1151

ПРОЦЕСНА КОНТРОЛА НА ОВС

3a

10

Редни број

1150

Назив посла

ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

2

Шифра описа посла

9

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1161
1147
1149
1163
1167
1177
1176
1175

1161
1162
1146
1147
1149
1178
1167
1171

ШЕФ ОЈ

ДИСПЕЧЕР ЗА ОВС

ПОСЛОВОЂА

ДЕФЕКТАТОР

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

САРАДНИК ЗА СНИМАЊЕ РАДОВА

БРАВАР

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

ШЕФ ОЈ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

КОНТРОЛОР

ДИСПЕЧЕР ЗА ОВС

ПОСЛОВОЂА

ПАРТИВОЂА

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

СТОЛАР

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1175

17

3Г. СШМС

3Г. СШЕТС

3Г. СШМС

3Г. СШМС

5

3

3

4

4,3

4

4

4

7

3Г. СШЕТС

3Г. СШМС

СШДС ИЛИ СШТС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

4,3

3

УКУПНО:

3

УКУПНО:

8

1

3

3

2

3

2

1

20

2

3

1

4

4

4

1

1

44

7

2

2

1

10

2

ДА

7б

СШДПС ИЛИ 3Г. СШДПС, СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

ДА

ДА

7а

Радно искуство у годинама

1

ДА

ДА

Остали прописи
6б

Број извршилаца

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС, ВШЕТС, ВШДС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

Правилник 646
6а

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

1179

4,3

4,3

4,3

4

4

6

7

7

Назив завршене школе или факултет
МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

13304 ОЈ СЕРВИС ЛОКОМОТИВА

3

3

3

3

4

Степен стручне спреме

13305 ОЈ ЗА РОС И ТЕРЕТНА КОЛА БЕОГРАД

1176

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

БРАВАР

16

1174

МЕХАНИЧАР

3a

15

Редни број

1173

Назив посла

ЕЛЕКТОМЕХАНИЧАР ЗА ВУЧНЕ МОТОРЕ

2

Шифра описа посла

14

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1181
1182

1183
1184
1149
1185
1167
1186

1138
1139
1140
1141

1142
1143
1131

МЕТАЛОСТРУГАР НА ОБРАДИ ТОЧКОВА

КОВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ШЕФ РАДИОНИЦЕ ЗА КОЧНУ ОПРЕМУ

ИНЖЕЊЕР ЗА ОВС

ПОСЛОВОЂА

БРАВАР-СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОЧНИЦУ

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

ШЕФ СЕКЦИЈЕ

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ЛОКОМОТИВЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

ШЕФ OJ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР-СПЕЦИЈАЛИСТА

ГЛ. ИНЖЕЊЕР

12

13

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

Степен стручне спреме
4

4

3,1

3

4

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

3Г. СШТС ИЛИ ДО 1 Г. СШ

3Г. СШМС

5

Назив завршене школе или факултет
СШМС ИЛИ СШЕТС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС ИЛИ ВШЕТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

7,6

ФТС,ВШТС

МФ, ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ ИЛИ ЕТФ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи

1

5

5

1

1

1

28

1

6

1

2

10

3

1

1

4

УКУПНО:

3

1

1

1

1

3

3

3

3

143

3

УКУПНО:

8

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗОВС БЕОГРАД:

7б

Радно искуство у годинама

14

7а

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

ДА

6б

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

13402 OJ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ НИШ

7

7

7

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

13401 УПРАВА
7

6а

Правилник 646

МФ, ЕТФ, ФТС, ИЛИ ВШМС, ВШЕТС ИЛИ ВШТС ДА

13400 СЕКЦИЈА ЗОВС НИШ

4

4,3

4

4

6

7,6

13306 ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОЧНИХ УРЕЂАЈА- В. ПЛАНА

1180

ФАРБАР ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

3a

11

Редни број

1176

Назив посла

БРАВАР

2

Шифра описа посла

10

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1186
1155
1187
1176
1188

1131
1144
1146
1184
1149
1163
1164
1165
1167
1168
1169
1170
1171
1186
1172

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

ТЕХНИЧАР У ЛАБОРАТОРИЈИ

ВОЗАЧ

БРАВАР

МЕТАЛОСТРУГАР

ШЕФ ОЈ

ГЛ. ИНЖЕЊЕР

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР

КОНТРОЛОР

ИНЖЕЊЕР ЗА ОВС

ПОСЛОВОЂА

ДЕФЕКТАТОР

БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

ЕЛЕКТРОНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

МЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

МЕХАНИЧАР ПРЕЦИЗНИ

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Степен стручне спреме
4,3

3

4,3

4

4

4,3

6

4

СШТС ИЛИ 3Г.СШТС

3Г. СШМС

СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

СШХС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

ВШМС, ВШЕТС, ВШДС

5

Назив завршене школе или факултет

1161

3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШЕТС ИЛИ 3Г. СШЕТС

СШЕТС ИЛИ 3Г. СШЕТС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС ИЛИ ВШЕТС

ВШМС, ВШЕТС, ВШДС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

ФТС,ВШТС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

Правилник 646
ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

6б

7а

да

7б

Радно искуство у годинама
3

УКУПНО:

8

Број извршилаца
1

2

5

3

6

1

4

2

2

6

5

1

1

8

2

1

17

1

2

1

1

2

2

3

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

3

4

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4

4

4

4

6

6

7

7,6

7

13403 ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛОКОМОТИВА НИШ

1153

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

3a

5

Редни број

1146

Назив посла

КОНТРОЛОР

2

Шифра описа посла

4

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1161
1144
1146
1184
1149
1189
1186
1179
1171

БРАВАР

ШЕФ ОЈ

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР

КОНТРОЛОР

ИНЖЕЊЕР ЗА ОВС

ПОСЛОВОЂА

БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОЧНУ ОПРЕМУ

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

СТОЛАР

19

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Степен стручне спреме
3

3

4,3
3Г. СШМС

3Г. СШМС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

5

Назив завршене школе или факултет

1161
1144
1149
1167
1174
1175

ШЕФ ОЈ

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР

ПОСЛОВОЂА

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

БРАВАР

МЕХАНИЧАР

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

10

1

2

3

4

5

6

7

3

4,3

1176

УКУПНО:

3

УКУПНО:

8

5

2

2

1

1

1

56

2

2

2

10

3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

3Г. СШЕТС

3Г. СШМС

3Г. СШМС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

ДА

УКУПНО:

3

17

4

2

2

3

4

1

1

23

4

3

2

ДА

7б

СШДПС ИЛИ 3Г. СШДПС, СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

ДА

7а

Радно искуство у годинама

2

ДА

ДА

6б

Остали прописи
ДА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

3

3

3

4,3

4

7

7

Правилник 646
6а

Број извршилаца

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС И СПЕЦ. ИСПИТ

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС ИЛИ ВШЕТС

ВШМС, ВШЕТС, ВШДС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

13405 ОЈ СЕРВИС ЛОКОМОТИВА НИШ

1176

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

БРАВАР

9

4,3

4

4

4

6

6

7

7

13404 ОЈ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА НИШ

1176

1174

МЕХАНИЧАР

3a

18

Редни број

1167

Назив посла

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

2

Шифра описа посла

17

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1140
1141

1162
1149
1163
1190
1165
1164
1167
1170
1171
1169
1186

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ЛОКОМОТИВЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

ШЕФ ОЈ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

ПОСЛОВОЂА

ДЕФЕКТАТОР

МЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

МЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

СТОЛАР

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1153

1179

1161

1139

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ

3a

2

Редни број

1138

Назив посла

ШЕФ СЕКЦИЈЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Степен стручне спреме

5

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

8

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

ДА
УКУПНО:

20

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

2

2

1

4

УКУПНО:

3

1

1

1

1

3

3

3

3

10
117

СШДПС ИЛИ 3Г. СШДПС, СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

ДА

ДА

ДА

7б

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗОВС НИШ:

7а

Радно искуство у годинама

1

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи
6б

Број извршилаца

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШЕТС ИЛИ 3Г. СШЕТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

Правилник 646
6а

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

13503 ОЈ ЗОВС СУБОТИЦА

4,3

4,3

4

4,3

4,3

4,3

4,3

4

4

4

4

4

7

7

Назив завршене школе или факултет
СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

13502 ОЈ ЗОВС НОВИ САД

7

7

7

7

13501 УПРАВА

13500 СЕКЦИЈА ЗОВС НОВИ САД

4

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1149
1163
1164
1167
1170
1171
1169
1186
1179
1153

1161
1149
1163
1167
1171
1169

1138
1139

ПОСЛОВОЂА

ДЕФЕКТАТОР

БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

МЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

СТОЛАР

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ШЕФ ОЈ

ПОСЛОВОЂА

ДЕФЕКТАТОР

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

1

2

3a

2

Редни број

1161

Назив посла

ШЕФ ОЈ

2

Шифра описа посла

1

1

Степен стручне спреме

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШДПС ИЛИ 3Г. СШДПС, СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШЕТС ИЛИ 3Г. СШЕТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШЕТС ИЛИ 3Г. СШЕТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

7

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

6а

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи

2

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

3

3

1

1

42

3

УКУПНО:

3

8

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗОВС НОВИ САД:

7б

Радно искуство у годинама

7

7а

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

13601 УПРАВА

13600 СЕКЦИЈА ЗОВС КРАЉЕВО

4,3

4,3

4,3

4

4

7

Назив завршене школе или факултет
МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

5

13504 ОЈ ЗОВС РУМА

3

4,3

4

4,3

4,3

4,3

4,3

4

4

4

7

4

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1191
1153
1188
1192
1148

ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

МЕТАЛОСТРУГАР

ЛОЖАЧ ПАРНОГ КОТЛА

РЕФЕРЕНТ-ИСЛЕДНИК

ШЕФ ОЈ

15

16

17

18

1

Степен стручне спреме

СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

СШМС, СШЕТС, СШДС

ДО 1Г СШМС

СШТС ИЛИ 3Г.СШТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШЕТС

3Г. СШЕТС

3Г СШМС

3Г СШМС

СШЕТС,3Г СШЕТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС,3Г СШМС

СШХС

СШМС,СШЕТС,СШДС

СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС, ВШЕТС, ВШДС

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

7

МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

13603 ОЈ ЗОВС ПОЖЕГА

4

3

4,3

4,3

4

3

3

3

4,3

4,3

4,3

4

4

4

4

6

7

7

Назив завршене школе или факултет
СФ,МФ,ЕТФ,ЕФ,ФЗС,ФЕС,ФТС

5

13602 ОЈ ЗОВС КРАЉЕВО

7

7

4

6а

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи
ДА

ДА

6б

7а

7б

Радно искуство у годинама
3

УКУПНО:

1

31

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

3

1

4

УКУПНО:

3

1

1

10

Број извршилаца
3

3

8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

1161

1175

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

1169

14

1170

МЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

9

13

1171

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

8

1174

1155

ТЕХНИЧАР У ЛАБОРАТОРИЈИ

7

МЕХАНИЧАР

1186

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

6

12

1190

МЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

5

1176

1149

ПОСЛОВОЂА

4

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

1146

КОНТРОЛОР

3

БРАВАР

1162

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

2

11

1161

ШЕФ ОЈ

1

10

1141

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

3a

4

Редни број

1140

Назив посла

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ЛОКОМОТИВЕ

2

Шифра описа посла

3

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1149
1163
1167
1186
1153
1170
1171

1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201

ПОСЛОВОЂА

ДЕФЕКТАТОР

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

МЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

СТОЛАР

БРАВАР

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

САВЕТНИК ЗА ТОТ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР-ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОБРАЧУН

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РЕДА ВОЖЊЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПРОПИСЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР - ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР НАБАВКЕ

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4,3

4,3

4,3

4,3

4

4,3

4

4

6

7

4

Степен стручне спреме

3Г. СШМС

6/4

ВШСС,ВШДС,СШСС,СШДС,

ВШДС,ВШЕС

ЕФ, СФ, ПФ

СФ

СФ

СФ

СВИ ФАКУЛТЕТИ

СФ

СФ

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

1

1

1

1

5

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

382

2

1

2

2

1

1

2

3

3

2

1

10

УКУПНО СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА

8

56

7б

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗОВС КРАЉЕВО:

7а

Радно искуство у годинама

21

ДА

ДА

ДА

6б

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

6

7

7

7

7

7

7

Правилник 646
6а

Број извршилаца
УКУПНО:

СШДПС ИЛИ 3Г. СШДПС, СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШДС ИЛИ СШТС

СШТС, СШМС ИЛИ 3Г. СШМС

СШМС ИЛИ СШЕТС

СШМС ИЛИ СШЕТС

ВШМС, ВШЕТС, ВШДС

14010 УПРАВА
7

Назив завршене школе или факултет
МФ,ЕТФ ИЛИ ОСТАЛИ ФАК.

5

14000 СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

1176

1179

1146

КОНТРОЛОР

3a

3

Редни број

1162

Назив посла

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1203
1204
1205
1206

1207
1208
1209
1210

1211
1212
1213
1214

1216
1217
1218

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА РЕД ВОЖЊЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА РЕД ВОЖЊЕ

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РЕДА ВОЖЊЕ

НАЧЕЛНИК

КООРДИНАТОР ЗА ОБРАЧУН

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ОБРАДУ ДОКУМЕНАТА

КООРДИНАТОР ЗА НЕСРЕЋЕ И НЕЗГОДЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊA КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОПЕРАТИКЕ

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ ОПЕРАТИКУ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ВЕЛИКЕ КОРИСНИКЕ

ГЛ. ДИСПЕЧЕР

НАЧЕЛНИК

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА ОПЕРАТЕРСКЕ УГОВОРЕ

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА КОМБИНОВАНИ САОБРАЋАЈ

ГЛ. ДИСПЕЧЕР ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

7

7/6

7

7

7

СФ жЕЛ. СМЕР

СФ / ВШСС

СФ ЖЕЛ. СМЕР

СФ ЖЕЛ. СМЕР

СФ ЖЕЛ. СМЕР

СФ

ТФ

СФ ЖЕЛ. СМЕР

СФ ЖЕЛ. СМЕР

ВШСС / СШСС, СШЕС ЖЕЛ. СМЕР

СФ / ВШСС

СФ

СФ / ВШСС

1215

ВШСС,СШСС,СШСС жел смер

СФ жЕЛ. СМЕР / СФ ЛО.

СФ жЕЛ. СМЕР

СФ ЖЕЛ. СМЕР

Правилник 646
6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

7а

7б

1

1

1

1

УКУПНО:

1

1

УКУПНО:

1

1

1

УКУПНО:

1

5

1

1

1

13

10

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

9
1

10

Радно искуство у годинама
8

Број извршилаца
УКУПНО:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

6/4

7

7

7

14050 ОДЕЉЕЊЕ-ПРЕВОЗ ОМ И ОПЕРАТЕРСКИ УГОВОРИ

6/4

7

7

7

14040 ОДЕЉЕЊЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОПЕРАТИКЕ

7

7

7

7

14030 ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАКНАДЕ ИЖС,НЕСРЕЋЕ И НЕЗГОДЕ

1202

РУК. ПРОЈЕКТА-САОБ. И СТАНИЧНИ КАПАЦИТЕТ

Редни број

НАЧЕЛНИК

Назив посла

1

14020 ОДЕЉЕЊЕ-САОБРАЋАЈ И ПЛАНИРАЊЕ РЕДА ВОЖЊЕ

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1220
1221
1222
1223
1224

1225
1226
1227
1228
1229

1230
1231

1232
1233
1234

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА ПРОПИСЕ И ЕКСПЛ. КОЛА

РУК. ПРОЈЕКТА ИНФОРМАЦИОНИХ АПЛ ПРОГРАМА

КООРДИНАТОР ОБРАЧУНА И САЛД.СТРАНИХ КОЛА

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ОБРАЧУНА И САЛД. КОЛА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

ОРГАНИЗАТОР ОБРАДЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

НАЧЕЛНИК

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ВОЗОВОЂА

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

СФ, ЕФ, ФДС, ФТС / ВШСС

СФ, ЕФ, ФДС, ФТС

СФ

СФ, ФТС

СФ

7

7

4

7

7

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ФТС , ВШСС

СШТС,СШДС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

14071 УПРАВА

14070 СЕКЦИЈА ЗА СТ БЕОГРАД

7/6

7

7

7

7

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

СФ,ЕФ

3,4

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

ДА

ДА

ДА

7а

7б

3

УКУПНО:

1

УКУПНО:

1

3

УКУПНО:

1

4

6

1

6

5

1

7

3

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

8
1

10

Радно искуство у годинама
8

Број извршилаца
УКУПНО:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

4

7

14073 СТАНИЦА СУРЧИН (ТО ТОПЧ.,БГ ДУНАВ,ЗЕМУН)

4

7

14072 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

1219

14060 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ОБРАЧУН КОЛА

3a

РУК.ПРОЈЕКТА РАЦИОНАЛНОГ КОРИШЋЕЊА КОЛА

Редни број

НАЧЕЛНИК

Назив посла

1

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1235
1233
1236
1237
1234
1238

1239
1240
1228
1229

1230
1231

1232
1235

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

РОБНИ БЛАГАЈНИК

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАГАЦИОНЕР

МАНЕВРИСТА

ШЕФ ОЈ

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

НАЧЕЛНИК

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

ШЕФ СТАНИЦЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

1

2

1

2

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СФ, ФТС, ВШСС

7

7

7

7

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ФТС , ВШСС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

14081 УПРАВА

14080 ОЈ ЗА СТ ПОЖАРЕВАЦ

1

3,4

3,4

4

4

4

7

7

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

СФ,ЕФ

СФ, ФТС, ВШСС

СФ, ФТС, ВШСС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

7б

2

3

УКУПНО:

1

УКУПНО:

3

УКУПНО:

2

1

1

7

6

1

4

1

1

1

1

39

5

5

16

5

3

3

1

1

11
3

10

Радно искуство у годинама
8

Број извршилаца
УКУПНО:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

14083 СТАНИЦА РАДИНАЦ (ТО ПОЖ.,СМЕД.,М.КРСНА)

4

7

14082 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

1160

1232

14074 СТАНИЦА БЕОГРАД РАНЖ.(ТО РЕСНИК,МЛАД.)

3a

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

Редни број

ШЕФ СТАНИЦЕ

Назив посла

1

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1234
1238
1233
1243
1160

1232
1235
1233
1237
1234
1160

1239
1229

ВОЗОВОЂА

МАГАЦИОНЕР

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ ОЈ

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

1

2

1

Степен стручне спреме
1

1

4

3,4

3,4

4

4

4

ОШ

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

5

Назив завршене школе или факултет
ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

ВШСС,ВШЕС/СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ЕФ,ФТС

4

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

6б

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

7б

Радно искуство у годинама
УКУПНО:

УКУПНО:

3

УКУПНО:

2

3

УКУПНО:

8

Број извршилаца
5

5

3

2

1

35

5

8

5

15

1

1

55

10

5

3

14

5

5

11

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

14093 СТАНИЦА РУМА(ТО СТ.ПАЗОВА)И СР.МИТРОВИЦА

1231

14092 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

7

7

14091 УПРАВА

14090 ОЈ ЗА СТ РУМА

1

3,4

4

4

6/4

7

14084 СТАНИЦА ЛАПОВО РАНЖ(ТО В.ПЛ,БАТ,ЈАГ,СВИ)

1237

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

3a

4

Редни број

1236

Назив посла

РОБНИ БЛАГАЈНИК

2

Шифра описа посла

3

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања

- 40 Број 49

1234
1160
1236
1238

1232
1233
1237
1234
1238
1160

1232
1233
1160

1232
1236
1238

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

РОБНИ БЛАГАЈНИК

МАГАЦИОНЕР

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАГАЦИОНЕР

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

РОБНИ БЛАГАЈНИК

МАГАЦИОНЕР

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

3

1

3,4

3,4

4

4

7

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

3,4

4

7

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

14096 СТАНИЦА ШАБАЦ

1

4

7

Назив завршене школе или факултет
СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

5

14094 СТАНИЦА ШИД

3,4

4

1

3,4

4

7

4

Степен стручне спреме

14095 СТАНИЦА БРАСИНА(Т.О.ЗВОРНИК)

1233

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

3a

2

Редни број

1232

Назив посла

ШЕФ СТАНИЦЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

6б

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови

7б

Остали прописи

Посебна знања
Радно искуство у годинама
УКУПНО:

3

УКУПНО:

3

УКУПНО:

3

УКУПНО:

3

8

Број извршилаца

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

9

5

3

1

11

5

5

1

26

5

5

5

5

5

1

23

2

2

5

7

6

1

10

Број 49
- 41 -

1226
1227
1228

1230
1231

1232
1235
1233
1237
1234
1238
1160

ОРГАНИЗАТОР ОБРАДЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ РАДА СТАНИЦА,
ЛОГИСТИКУ И РЕД ВОЖЊЕ

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

НАЧЕЛНИК

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

ШЕФ СТАНИЦЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАГАЦИОНЕР

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

6

7

1

Степен стручне спреме

5

7

7

4

7

7

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ ЖЕЛ. СМЕРА,ФТС

СШТС,СШДС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

14101 УПРАВА

14100 СЕКЦИЈА ЗА СТ НИШ

4

Назив завршене школе или факултет
СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

СФ,ЕФ

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

ВШСС,ВШЕС

СФ, ФТС, ВШСС

1232

7

СФ, ФТС, ВШСС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи

7а

7б

8

Радно искуство у годинама

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

3

УКУПНО:

2

3

УКУПНО:

1

УКУПНО:

1

3

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА СТ БЕОГРАД:

6б

Број извршилаца
1

26

5

5

4

5

5

1

1

6

5

1

7

3

1

1

1

1

241

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

14104 СТАНИЦА НИШ РАНЖИРНА (ТО ЛЕСКОВАЦ)

1

3,4

3,4

4

4

6

7

14103 СТАНИЦА ДИМИТРОВГРАД (Т.О. ПИРОТ)

4

7

14102 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

1229

1225

3a

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

Редни број

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

Назив посла

1

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1236
1237
1234
1160

1233
1237
1234
1160

1232
1233
1234
1160

1240
1229

РОБНИ БЛАГАЈНИК

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ ОЈ

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

3,4

4

4

4

6,4

4

Степен стручне спреме

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

1

3,4

4

4

7

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

1239

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

6а

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

7а

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7б

Радно искуство у годинама
3

УКУПНО:

3

УКУПНО:

3

УКУПНО:

2

8

Број извршилаца
1

1

1

19

5

5

8

1

26

5

5

5

10

1

38

5

15

5

5

6

1

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

7

14201 УПРАВА

14200 ОЈ ЗА СТ ЗАЈЕЧАР

1

3,4

4

7

14106 СТАНИЦА Ц. КРСТ(ТО. АЛЕКС., ТО. СВРЉИГ)

1232

Назив завршене школе или факултет
ВШСС,ВШЕС/СШСС,СШЕС жел.смер

5

14105 СТАНИЦА РИСТОВАЦ (ТО ВРАЊЕ)

1233

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

3a

3

Редни број

1235

Назив посла

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

2

Шифра описа посла

2

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања

Број 49
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1232
1242
1233
1234

1232
1233
1160

1225
1226
1227
1228
1229

ШЕФ СТАНИЦЕ

ОПЕРАТИВНИ ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

ОРГАНИЗАТОР ОБРАДЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

4

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

1

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

ВШСС,ВШЕС

СФ, ФТС, ВШСС

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ФТС , ВШСС

СШТС,СШДС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

УКУПНО:

1

3

6

1

2

1

1

1

165

5

4

1

27

5

11

9

1

1

10

3

УКУПНО:

1

3

3

3

3

УКУПНО:

10

8
УКУПНО:

Радно искуство у годинама
УКУПНО:

7б

Број извршилаца

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА СТ НИШ:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

4

7

7

14301 УПРАВА

14300 СЕКЦИЈА ЗА СТ НОВИ САД

1

4

7

14204 СТАНИЦА ПРАХОВО ПРИСТАНИШТЕ(ТО ПРАХОВО)

1160

3,4

4

6

7

14203 СТАНИЦА БОР ТЕР. (ТО МАЈДАНПЕК,ЗАЈЕЧАР)

1231

2

Редни број

1

Назив посла

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

14202 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1232
1235
1233
1237
1234
1160

1232
1233

1239
1240
1228
1229

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ШЕФ ОЈ

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

2

3

4

5

6

1

2

1

2

3

4

1

4

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

ВШСС,ВШЕС/СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ФТС , ВШСС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

1231

4

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

14402 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

7

7

7

7

14401 УПРАВА

14400 ОЈ ЗА СТ СУБОТИЦА

4

7

14304 СТАНИЦА ВРБАС И ОЏАЦИ

1

3,4

4

4

6,4

7

14303 СТ.НОВИ САД РАНЖ.(ТО.ЖАБАЉ,ПЕТРОВАРАДИН)

1231

ШЕФ СТАНИЦЕ

Редни број

1

Назив посла

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

14302 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови

7б

Остали прописи

Посебна знања
Радно искуство у годинама
УКУПНО:

УКУПНО:

3

УКУПНО:

3

УКУПНО:

2

3

УКУПНО:

8

Број извршилаца

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

5

5

5

2

1

1

1

7

6

1

37

10

12

5

8

1

1

5

5

10
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1242
1233
1236
1237
1234
1243

1232
1236
1238

1225
1226
1227
1228
1229

ОПЕРАТИВНИ ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

РОБНИ БЛАГАЈНИК

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

РОБНИ БЛАГАЈНИК

МАГАЦИОНЕР

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

ОРГАНИЗАТОР ОБРАДЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

4

5

6

7

8

9

1

2

3

1

2

3

4

5

1

1

3,4

4

4

4

6

7

ОШ

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

ВШСС,ВШЕС

СФ/Висока ЖШСС,ФТС

СФ, ФТС, ВШСС

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ФТС , ВШСС

СШТС,СШДС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

7б

УКУПНО:

3

УКУПНО:

1

1

3

8

Радно искуство у годинама

ДА

ДА

УКУПНО:

1

3

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА СТ НОВИ САД:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

Број извршилаца
5

1

1

1

1

1

105

5

3

1

1

35

5

5

4

4

3

9

3

1

1

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

4

7

7

14501 УПРАВА

14500 СЕКЦИЈА ЗА СТ ПАНЧЕВО

3,4

4

7

14404 СТАНИЦА СОМБОР (ТО.ЦРВЕНКА,ТО.БОГОЈЕВО)

1160

1241

ШЕФ ТРАНСПОРТНЕ СЛУЖБЕ

3

7

14403 СТАНИЦА СУБОТИЦА(ТО НАУМ.,СЕНТА,Б.ТОП.)

2

Редни број

1232

Назив посла

ШЕФ СТАНИЦЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1232
1235
1233
1236
1237
1234
1160

1232
1234
1233

1232
1233
1234
1160

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

РОБНИ БЛАГАЈНИК

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ВОЗОВОЂА

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

4

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

ВШСС,ВШЕС/СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи

5

6

7

1

7

3

3

1

29

5

8

5

3

6

1

1

4

4

10

64

3

УКУПНО:

3

УКУПНО:

2

3

УКУПНО:

8

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА СТ ПАНЧЕВО:

7б

Радно искуство у годинама

19

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

14600 СЕКЦИЈА ЗА СТ УЖИЦЕ

1

3,4

4

7

14505 СТАНИЦА КИК.,ЗРЕЊ.(ТО.ЗР.ФАБРИКА,ЕЛЕМИР)

4

3,4

7

14204 СТАНИЦА ВРШАЦ

1

3,4

4

4

4

6,4

7

14503 СТАНИЦА ПАНЧЕВО ГЛ (ТО ПАНЧ. ВАРОШ,ОВЧА)

1231

ШЕФ СТАНИЦЕ

Редни број

1

Назив посла

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

14502 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања

Број 49
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1227
1228
1229
1244

1232
1235
1233
1234
1160

1232
1233
1234
1243
1160

ОРГАНИЗАТОР ОБРАДЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА БЗР

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

ШЕФ СТАНИЦЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

ВОЗОВОЂА

РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ

МАНЕВРИСТА

4

5

6

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

Степен стручне спреме

5

7/6

7

7

4

7

7

ФЗР,ФДС,ФТС,

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ФТС , ВШСС

СШТС,СШДС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

14601 УПРАВА

Назив завршене школе или факултет

4

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

СФ, ФТС, ВШСС

ОШ

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

7б

Радно искуство у годинама
УКУПНО:

3

УКУПНО:

2

3

УКУПНО:

6

УКУПНО:

27

10

5

4

7

1

16

5

4

5

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

10

Број извршилаца
2

1

3

8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

1

1

3,4

4

7

14604 СТАНИЦА ПОЖЕГА(ТО УЖИЦЕ ТЕР.) И ЧАЧАК

1

3,4

4

7

7

14603 СТАНИЦА ВРЕОЦИ( Т.О.ЛАЈКОВАЦ,ВАЉЕВО)

1231

14602 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

1226

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

3

3a

2

Редни број

1225

Назив посла

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања

- 48 Број 49

4

Степен стручне спреме

5

1236
1238
1160

1240
1228
1229

1232
1233
1237
1234

РОБНИ БЛАГАЈНИК

МАГАЦИОНЕР

МАНЕВРИСТА

ШЕФ ОЈ

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

ШЕФ СТАНИЦЕ

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

КОЛСКИ ОТПРАВНИК

ВОЗОВОЂА

МАНЕВРИСТА

4

5

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смера

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

7

7

7

7

СФ ЖЕЛ.СМЕРА

СФ,ФТС , ВШСС

СФ,ЕФ,ФТС

СФ,ЕФ,ФТС

14701 УПРАВА

14700 ОЈ ЗА СТ КРАЉЕВО

1

3,4

4

4

СФ, ФТС, ВШСС

Назив завршене школе или факултет

4

СШСС,СШЕС ЖЕЛ.СМЕР

1

3,4

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

Правилник 646
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6а

Остали прописи
ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

6б

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

7а

7б

Радно искуство у годинама
УКУПНО:

3

УКУПНО:

УКУПНО:

3

УКУПНО:

3

8

Број извршилаца
21

5

5

4

6

1

3

3

4

1

1

1

1

13

3

3

3

3

1

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

14704 СТАНИЦА КРАГУЈЕВАЦ (Т.О. КРУШЕВАЦ)

1160

4

4

7

14703 СТАНИЦА КРАЉЕВО(ТО РАШКА,ЈОШАНИЧКА БАЊА)

1231

14702 ПОДРУЧНО САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ

1239

1233

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

7

14605 СТАНИЦА ПРИЈЕПОЉЕ ТЕРЕТНА

3

3a

2

Редни број

1232

Назив посла

ШЕФ СТАНИЦЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1160

1246
1247
1116

1248
1249
1250
1251
1252

1254
1255

МАНЕВРИСТА

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА РЕАЛ. ОБАВЕЗА

ГЛ. КОНТРОЛОР ЗА РЕАЛ. ПОТРАЖ. И ОБАВЕЗ.

РУКОВОДИЛАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОТРАЖИВАЊА

КООРДИНАТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОТРАЖИВАЊА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ЗАЈМОВЕ

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА СТРАНЕ ШПЕДИТЕРЕ

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

Степен стручне спреме
1

4

7

4

ОШ

СШСС,СШЕС жел.смер

СФ, ФТС, ВШСС

5

Назив завршене школе или факултет

4

6/4

7

7

СШТС

ВШЕС, СШЕС, ГИМ

ЕФ,ФДС

ЕФ,ФОН,ОСТАЛИ

15100 УПРАВА СЕКТОРА

ВШДС, ВШТС

ЕФ,ФТС,ФДС

ЕФ,ФТС,ФДС

ЕФ, ФТС, ФДС

ЕФ,ФТС,ФДС/ВШЕС

1253

ЕФ,ФДС,ФТС

ЕФ,ФДС,ФТС

ЕФ

Правилник 646

6б

Остали прописи

7а

ДА

ДА

1
4

1

1
УКУПНО:

1

2

6
1

1

1

1

1

2

1

5

1

1

2

1

УКУПНО:

1

1

1

1

УКУПНО:

3

3

728

7

6

1

10

108

3

8

УКУПНО СЕКЦИЈА ЗА СТ УЖИЦЕ:

7б

УКУПНО СЕКТОР ЗА СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ:

ДА

ДА

ДА

Радно искуство у годинама

14

ДА

ДА

Број извршилаца
УКУПНО:

ДА

ДА

6а

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

7

7

7

15300 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ ПРОМЕТ

6

7

7

7

7

15200 ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕАЛИЗ. ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗЕ

1245

15000 СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПЛАН

1233

ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР

3a

2

Редни број

1232

Назив посла

ШЕФ СТАНИЦЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1258

1259
1260
1261

1265
1266
1267
1268
1269
1270

ГЛ. БЛАГАЈНИК У ПРЕДУЗЕЋУ

ГЛ. КООРДИНАТОР

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПЛАН И ФИНАНСИЈЕ

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И ПДВ

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА ФИН- МАТ РАЧУНОВОДСТВО

КООРДИНАТОР ПРАЋЕЊА ПРОМЕТА И ЕВИДЕНЦИЈА

ШЕФ СЛУЖБЕ У РАЧУНОВОДСТВУ

ВОДЕЋИ ЕКОНОМИСТА ЗА РАЧУНОВОДСТВО

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА УНОС ПОТРАЖИВАЊА

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

6/4

6/4
ГИМ/ВШС,СШЕС

ГИМ/ВШС,СШЕС

ЕФ,ФТС,ФДС

ЕФ, ФТС, ФДС, ВШЕС

ЕФ,ФТС,ФДС

ЕФ,ФТС,ФДС

6/4

7

7

ВШЕС,СШЕС,ГИМ

ЕФ,ФТС,ФДС

ЕФ,ФТС,ФДС

6

7

7

7

7

7

ВШЕС,СШЕС,ГИМ

ЕФ,ФТС,ФДС,ВШЕС

ЕФ,ФДС,ФТС,ВШЕС

ЕФ

ЕФ, ФТС, ФДС, ВШЕС

ЕФ

16200 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕЊЕ ОБАВЕЗА

1264

1263

1262

16100 УПРАВА СЕКТОРА

16000 СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

7

7

7

15500 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАН И СТАТИСТИКУ

1257

ВОДЕЋИ СС ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА И ДР.ПРИМАЊА

3

7

15400 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЧ. ЗАРАДА И ОСТ. ПРИМАЊА

2

Редни број

1256

Назив посла

ГЛ. КООРДИНАТОР

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник 646

Остали прописи

1
6

1

1

1

1

1

УКУПНО:

1

1

1

1

1

3
1

1

1

1

1

УКУПНО:

1

1

23

1

УКУПНО СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПЛАН:

1

1

5

УКУПНО:

1

1

2

2

10

1

1

1

8

3

7б

УКУПНО:

7а

Радно искуство у годинама

1

6б

Број извршилаца
1

6а

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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3a

Степен стручне спреме
4

5

Назив завршене школе или факултет

1273
1274
1270

1276
1277
1278

1279
1280
1281
1282
1283
1284

ВОДЕЋИ СС ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КРЕДИТЕ

ВОДЕЋИ СС ЗА КУПЦЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА УНОС ПОТРАЖИВАЊА

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ГЛ.ОРГАНИЗАТОР ЗА АДМ. ПОСЛОВЕ И НАБАВКЕ

ВОДЕЋИ СС ЗА ПЛАН

ГЛ. КООРДИНАТОР

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА НАБАВКУ ИЗ УВОЗА

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР НАБАВКЕ ДОБАРА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ПЛАН НАБАВКИ И ПОРТАЛ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА НАБАВКЕ ЕНЕРГЕНАТА

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР НАБАВКЕ ДОБАРА

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

6

6

6

7

ВШЕС,СШЕС,ГИМ

ВШЕС

ВШЕС, СШЕС, ГИМ

ЕФ

ЕФ

6/4

7

7

7

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

6

7

ВШЕС,ВШГС,ВШМС,ВШЕТС,ВШДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

ФТС,ФДС

Правилник 646

Остали прописи

УКУПНО:

УКУПНО:

3

3

9

1

1

1

2

1

2

1

4

1

1

1

1

14

1

1

1

1

10

УКУПНО ЗА СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ:

1

1

1

1

8

5

7б

1

7а

Радно искуство у годинама
1

6б

Број извршилаца
УКУПНО:

6а

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

17300 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПОПИС

1285

7

7

7

7

7

17200 ОДЕЉЕЊЕ НАБАВКЕ, ДОБАРА УСЛУГА И РАДОВА

1275

17100 УПРАВА СЕКТОРА

17000 СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

1272

КООРДИНАТОР ОБРАЧ.ТРОШКОВА И ФАКТУРИСАЊА

3

7

16300 ОДЕЉЕЊЕ ЗА КЊИЖЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И НПО

2

Редни број

1271

Назив посла

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КРЕДИТЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1289
1288

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА СТОВАРИШНЕ ПОСЛОВЕ

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

1

1

2

1

1

1

4

Степен стручне спреме
7/6

ФДС, ФТС, ВШДС

5

Назив завршене школе или факултет

7

ФДС, ФТС

4

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

4

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

ФТС,ФДС

4

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

4

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

4

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

Правилник 646
6а

Остали прописи
6б

7а

7б

Радно искуство у годинама
УКУПНО:

УКУПНО:

УКУПНО:

УКУПНО:

УКУПНО:

УКУПНО:

УКУПНО:

УКУПНО:

8

Број извршилаца
1

1

1

1

3

3

2

1

1

3

3

1

1

1

1

1

1

10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

17407 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ - ПАНЧЕВО (КИКИНДА)

1288

17406 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ - НОВИ САД

1288

17405 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ - СУБОТИЦА

1288

17404 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ - НИШ

4

7

17403 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ БЕОГРАД - В. ПЛАНА

1288

17402 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ БЕОГРАД - МАКИШ

1288

17401 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ БЕОГРАД - БАТАЈНИЦА

1287

17400 ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТОВАРИШНЕ ПОСЛОВЕ

1

3a
1286

НАЧЕЛНИК ЗА СТОВАРИШНЕ ПОСЛОВЕ

Редни број

1

Назив посла

НАЧЕЛНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПОПИС

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1289
1288

1291
1292
1293
1294
1295

1296
1297

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА СТОВАРИШНЕ ПОСЛОВЕ

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

САВЕТНИК

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА СИСТ. И АПЛ. ПОДРШКУ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ИМПЛ. САП И ПОДРШКУ

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ПРОЈЕКТАНТ

НАДЗОРНИК У ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

1

2

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6

4

Степен стручне спреме

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

ФТС,ФДС

4

4

7

ЕФ,ПФ,ЕТФ,ФИС,ФОН,СФ,ФТС,МФ
СШТС ИЛИ 3Г. СШТС

ТФ,ЕТФ,ФИС,ФОН,СФ,ФТС,МФ

УКУПНО:

УКУПНО:

8

1

2

1

1

2

1

1

10

1
4

УКУПНО:

2
3

3

1

5

УКУПНО:

3

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

18300 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ ИС

1298

7

7б

31

7а

УКУПНО СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА:

ТФ,ЕТФ,ФИС,ФОН,СФ,МФ,ФТН
ЕФ,ТФ,ЕТФ,ФИС,ФОН,СФ,МФ

Остали прописи
6б

Радно искуство у годинама

1

ПМФ,ЕТФ,ФОН,СФ,МФ,ФТС,ФИС

ЕТФ,ФИС,ФОН,СФ,МФ

ЕТФ,ФИС,ФОН,СФ,МФ

18200 ОДЕЉЕЊЕ ЗА СИСТЕM. И АПЛИКАТИВНУ ПОДРШКУ

7

7

7

7

7

18100 УПРАВА

Правилник 646
6а

Број извршилаца
УКУПНО:

СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

18000 СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

1288

17409 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ - УЖИЦЕ - ПОЖЕГА

4

7

Назив завршене школе или факултет
СШЕС,СШПС,СШДС,СШТС,ГИМ

ВШЕС

5

17408 СТОВАРИШНИ ПОСЛОВИ - КРАЉЕВО

1288

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

3a

2

Редни број

1290

Назив посла

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА СТОВАРИШНЕ ПОСЛОВЕ

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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1300
1301

1302
1303
1304
1305

НАДЗОРНИК У ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ПРОЈЕКТАНТ

КООРДИНАТОР ЗА ПОДРШКУ САП СИСТЕМА

НАДЗОРНИК У ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА

3

1

2

3

4

Степен стручне спреме
4

7

7

4

СШТС,СШДС,ГИМ

ТФ,ЕТФ,ФИС,ФОН,ЕФ,СФ,ФДС

ЕТФ,ФТС,ФОН,ЕФ,СФ,ФДС,МФ

5

Назив завршене школе или факултет

4

7

7

7

СШТС,СШДС,ГИМ

ТФ,ЕТФ,ФИС,ФОН,ЕФ,СФ,ФДС,ВСЖС

Правилник 646

Остали прописи

1

1

УКУПНО СРБИЈА КАРГО: 2340

18

1

1

1

4
3

1

3

2

1

10

УКУПНО:

1

3

8

УКУПНО СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ:

7б

5

7а

2

6б

Радно искуство у годинама
3

6а

Број извршилаца
УКУПНО:

ЕТФ,ФИС,ФОН,СФ,ГФ,АФ,МФФТС,ЕФ

ЕФ,ЕТФ,ГФ,ФИС,ФОН,СФ,МФ

18400 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ САП СИСТЕМА

1299

3a

ГЛ. ПРОЈЕКТАНТ ЗА РАЗВОЈ ИС

Редни број

НАЧЕЛНИК

Назив посла

2

2

Шифра описа посла

1

1

Правилник о
здравственим
условима које морају

Посебни здравст.
услови
Остали прописи

Посебна знања
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ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ТРАНСПОРТ

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ
ПОСЛОВЕ

МЕНАЏЕР ЗА ВОЗНА СРЕДСТА И
САОБРАЋАЈ

МЕНАЏЕР ЗА КОРПОРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

САВЕТНИК ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

САВЕТНИК ЗА ТОТ У КАБИНЕТУ

1001

1002

1003

1004

1005

1006

НАЗИВ ПОСЛА

1000

ШИФРА
ПОСЛА

ИЗВРШАВА ОБАВЕЗЕ САВЕТНИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ТРАНСПОРТУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА: ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА И
КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА ИСТИХ; ПРИСУСТВУЈЕ У РАДНИМ ТЕЛИМА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРОБЛЕМИМА ТРАНСПОРТА
ОПАСНОГ ТЕРЕТА ЖЕЛЕЗНИЦОМ; ДАЈЕ САВЕТЕ, ПРЕПОРУКЕ И УПУСТВА ВЕЗАНЕ ЗА ТРАНСПОРТ И МАНИПУЛАЦИЈУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА; ИЗРАЂУЈЕ
ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА И НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (НА ЗАХТЕВ) О АКТИВНОСТИМА ПРЕДУЗЕЋА У ВЕЗИ
ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА; УСТАНОВЉАВАЊЕ ПОСТУПАКА И НАЧИН КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА И
УСЛОВА ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА; УТВРЂИВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И МЕТОДА ЗА НАБАВКУ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ
ИСКЉУЧИВО ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА, УТВРЂИВАЊЕ ПОСТУПАКА И НАЧИНА КОНТРОЛЕ УТОВАРНО ИСТОВАРНИХ СРЕДСТАВА НА
МАНИПУЛАТИВНИМ МЕСТИМА ЗА ОПАСАН ТЕРЕТ И САМИХ МАНИПУЛАТИВНИХ МЕСТА; УВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА КОЈЕ ТРЕБА ДА СПРЕЧЕ
ПОЈАВУ НЕСРЕЋА, НЕЗГОДА ИЛИ ТЕШКИХ ПРЕСТУПА; ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ВЕЗАНО ЗА ИЗМЕНЕ ПРОПИСА И ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНАТА О
ОБУЦИ; СПРОВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ХИТНИХ МЕРА ПРИ ЕВЕНТУАЛНИМ НЕСРЕЋАМА ИЛИ НЕЗГОДАМА КОЈЕ, ПОД ОДРЕЂЕНИМ ОКОЛНОСТИМА,
МОГУ ДА УГРОЗЕ БЕЗБЕДНОСТ У ТОКУ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА ИЛИ У ТОКУ УТОВАРА ИЛИ ИСТОВАРА; ПРИСУСТВУЈЕ ПЕРИОДИЧНИМ
САСТАНЦИМА СА КОРИСНИЦИМА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ; СТАЛНО КОНТАКТИРА СА ДРЖАВНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ОРГАНИМА И ИНИЦИРАЊЕ

ИЗРАЂУЈЕ ПРЕДЛОГ И УЧЕСТВУЈЕ У ЗАКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА О КОМЕРЦИЈАЛНИМ УСЛОВИМА ЗА ПРЕВОЗ РОБЕ СА ВЕЛИКИМ КОРИСНИЦИМА
ПРЕВОЗА; АКТИВНО САРАЂУЈЕ СА ОРГАНИМА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И СВИМ ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ЧИЈИ РАД БИТНО УТИЧЕ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
МЕЂУНАРОДНИХ КРЕДИТА; АКТИВНО САРАЂУЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА У ЦИЉУ ПРИЛАГОЂАВАЊА РАЗВОЈНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА СА
ЕВРОПСКОМ; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА И ОБЛИКЕ САРАДЊЕ СА КОРИСНИЦИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.

РУКОВОДИ, ИЗДАЈЕ НАЛОГЕ, ВРШИ КОНТРОЛУ У ДОМЕНУ ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА У ДРУШТВУ; ЗАСТУПА И ИЗДАЈЕ ПИСАНО ПУНОМОЋЈЕ
ЗА ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА У СВИМ СУДСКИМ, УПРАВНИМ, ПРЕКРШАЈНИМ И ДРУГИМ ПОСТУПЦИМА У СПОРОВИМА ПРЕД УНУТРАШЊОМ И
МЕЂУНАРОДНОМ АРБИТРАЖОМ, ПОДНОСИ ЖАЛБЕ, ТУЖБЕ, КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ, ПРИЈАВЕ СУДИЈИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ, РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ПРАВНЕ
ЛЕКОВЕ, И ЗАКЉУЧУЈЕ СУДСКА И ВАНСУДКА ПОРАВНАЊА; СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА, ПРОПИСА И АКАТА; ПРИПРЕМА И ИЗРАЂУЈЕ ПРЕДЛОГЕ
ОПШТИХ АКАТА И ДОНОСИ УПУТСТВА ИЗ СВОГ ДОМЕНА РАДА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.

ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ ПРОЦЕСОМ РАДА ДРУШТВА ИЗ ДОМЕНА ПРЕВОЗА; СТАРА СЕ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА, КАО И ОДЛУКА
И ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ И ОДБОРА ДИРЕКТОРА; ВРШИ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, СТАТУТОМ И ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.
ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ ПРОЦЕСОМ РАДА ДРУШТВА ИЗ ДОМЕНА СТРАТЕГИЈЕ, РАЗВОЈА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА; СТАРА СЕ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА
ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА, КАО И ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ И ОДБОРА ДИРЕКТОРА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ,
СТАТУТОМ И ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.
ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ ПРОЦЕСОМ РАДА ДРУШТВА ИЗ ДОМЕНА ВУЧЕ И ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; СТАРА СЕ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА
ДРУШТВА, КАО И ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ И ОДБОРА ДИРЕКТОРА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, СТАТУТОМ И ПО
НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.

ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ ПРОЦЕСОМ РАДА ДРУШТВА; КООРДИНИРА РАД ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ДРУШТВА; СТАРА СЕ О ИЗВРШЕЊУ
ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА, КАО И ОДЛУКА И ЗАКЉУЧАКА СКУПШТИНЕ И ОДБОРА ДИРЕКТОРА; ПРЕДСТАВЉА ДРУШТВО, ОДНОСНО ИСТУПА У
ЊЕГОВО ИМЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ВРШЕЊЕ ДРУГИХ РАДЊИ У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА; ПРЕДСТАВЉА ДРУШТВО ПРЕД
СУДОВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА; ДАЈЕ ДРУГОМ ЛИЦУ ПИСАНО ПУНОМОЋЈЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА; ЗАКЉУЧУЈЕ ОДРЕЂЕНЕ УГОВОРЕ И
ПРЕДУЗИМА ОДРЕЂЕНЕ ПРАВНЕ РАДЊЕ; ДОНОСИ ПОЈЕДИНАЧНА АКТА И ОДЛУКЕ КОЈЕ СТАТУТОМ И ЗАКОНОМ НИСУ СТАВЉЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТ
СКУПШТИНЕ И ОДБОРА ДИРЕКТОРА; ВРШИ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И СТАТУТОМ.
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ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРА

ГЛ. КООРДИНАТОР - ПРЕВОДИЛАЦ

СЕКРЕТАР-АДМИНИСТРАТОР У КАБИНЕТУ

ВОЗАЧ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

ВОЗАЧ У КАБИНЕТУ ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРА

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА

1008
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1010

1011
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1013

НАЗИВ ПОСЛА

1007

ШИФРА
ПОСЛА

ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ; ОДОБРАВА НАЛОГЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ; ПЛАНИРА И
КОНТРОЛИШЕ РАД ИНСПЕКТОРА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ МЕСЕЧНИХ И ГОДИШЊИХ ПЛАНОВА РАДА; КОНТРОЛИШЕ
ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА; КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ И ДАЈЕ
УПУТСТВА ЗА РАД ИНСПЕКТОРА И ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ; КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНИХ , ТРАНСПОРТНО-КОМЕРЦИЈАЛНИХ И КОЛСКИХ
ПРОПИСА; КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ВАЖЕЋИХ ПРАВИЛНИКА УПУТСТАВА И ИЗДАТИХ НАРЕДБИ ЗА БЕЗБЕДНО ОБАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА;
УЧЕСТВУЈЕ У КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА; НОСИЛАЦ ЈЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ УСПОСТАВЉАЊУ И
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ; ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА УЧЕСТВУЈЕ У ИСЛЕЂЕЊУ НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И КООРДИНАЦИЈЕ ПРЕВОЂЕЊА; БАВИ СЕ СИМУЛТАНИМ И КОНСЕКУТИВНИМ ПРЕВОЂЕЊЕМ, ПРЕВОЂЕЊЕМ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, КАО И ОСТАЛИХ ДОКУМЕНТА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ
ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.
ПРИМА, ЗАВОДИ И ОТПРЕМА СЛУЖБЕНУ ПОШТУ; ЗАКАЗУЈЕ САСТАНКЕ И ВРШИ ПРИЈЕМ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА; ОБАВЉА СЕКРЕТАРСКЕ ПОСЛОВЕ;
ПРИМА И ОТПРЕМА ЕЛЕКТРОНСКУ ПОШТУ; ИЗДАЈЕ НАЛОГЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.
ПРЕГЛЕДА, ПРИПРЕМА, ОДРЖАВА И УПРАВЉА ДРУМСКИМ ВОЗИЛОМ; ВОДИ ПУТНЕ НАЛОГЕ И ПРЕДВИЂЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ; СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ
И ОДРЖАВАЊУ ВОЗИЛА; ОДГОВАРА ЗА ИСПРАВНОСТ САОБРАЋАЈНИХ ДОКУМЕНАТА;ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
ДРУШТВА.
ПРЕГЛЕДА, ПРИПРЕМА, ОДРЖАВА И УПРАВЉА ДРУМСКИМ ВОЗИЛОМ; ВОДИ ПУТНЕ НАЛОГЕ И ПРЕДВИЂЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ; СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ
И ОДРЖАВАЊУ ВОЗИЛА; ОДГОВАРА ЗА ИСПРАВНОСТ САОБРАЋАЈНИХ ДОКУМЕНАТА.ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У ОКВИРУ СТЕПЕНА И ВРСТЕ СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ КОЈУ ПОСЕДУЈЕ, ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ОРГАНИЗУЈЕ И УПРАВЉА РАДОМ ЦЕНТРА; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА РАДА У ЦЕНТРУ; ПРЕДЛАЖЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЦЕНТРА; КОНТРОЛИШЕ СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА, КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА, ПРАВИЛНИКА, УПУТСТАВА И ДРУГИХ АКАТА ДРУШТВА;
ОДОБРАВА НАЛОГЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ; ПРАТИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ, УСПОСТАВЉАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ
СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ; ИЗВЕШТАВА ПОСЛОДАВЦА О СВАКОЈ ВРСТИ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ОПАСНОСТИ ЗА ЖИВОТ, ЗДРАВЉЕ И
НАСТАНАК МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.

КООРДИНИРА РАД КАБИНЕТА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА; ПРИМА, ЗАВОДИ И ОТПРЕМА СЛУЖБЕНУ ПОШТУ; ОБАВЉА СЕКРЕТАРСКЕ ПОСЛОВЕ;
ОРГАНИЗУЈЕ И ОБАВЉА ТЕЛЕФОНСКУ, ПИСАНУ И ЕЛЕКТРОНСКУ КОМУНИКАЦИЈУ ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА; КООРДИНИРА КОНТАКТЕ
ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА СА СВИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ; ВРШИ СВЕ НЕОПХОДНЕ ПРИПРЕМЕ
ЗА САСТАНКЕ СА ПАРТНЕРИМА, ПОСЕТЕ ПАРТНЕРИМА, ПО ПОТРЕБИ УЧЕСТВУЈЕ НА САСТАНЦИМА И ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВНЕ
САСТАНКЕ И ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛЕ ЗА ИСТЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРОТОКОЛА КАБИНЕТА, ОРГАНИЗУЈЕ ПУТОВАЊА, СМЕШТАЈ И СВЕ
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА КАО И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА.
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ГЛ. ИНСПЕКТОР ЗА СТК ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА СТК ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ОВС

ИНСПЕКТОР ЗА ЕФ ПОСЛОВЕ

ИНСПЕКТОР ЗА РЕВИЗИЈУ БЛАГАЈНИ И КП

ИНСПЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

1015

1016

1017

1018

1019

НАЗИВ ПОСЛА

1014

ШИФРА
ПОСЛА

ПРАТИ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА; ПРАТИ ПРИМЕНУ ДОНЕТИХ ПРАВИЛНИКА, УПУТСТАВА И ДРУГИХ АКАТА ДРУШТВА ;
ПРАТИ СУДСКУ ПРАКСУ, РЕДОВНО АЖУРИРА БАЗУ ВАЖЕЋИХ ЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА И ИНТЕРНИХ АКАТА ДРУШТВА; ВРШИ КОНТРОЛУ
ПРИМЕНЕ ЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА У ДРУШТВУ; ВРШИ НОРМАТИВНО ТЕХНИЧКУ РЕДАКЦИЈУ ИНТЕРНИХ АКАТА ПРЕДЛОЖЕНИХ ОД СТРАНЕ
ЦЕНТРА; ДАЈЕ ПРАВНА МИШЉЕЊА У ВЕЗИ ТУМАЧЕЊА ЗАКОНСКИХ И ДРУГИХ ПРОПИСА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА
ДРУШТВА У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА И ДОНЕТИХ АКАТА У ДРУШТВУ; ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК О ИЗВРШЕНИМ КОНТРОЛАМА И ДОНОСИ РЕШЕЊА О
НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА И КОНТРОЛИШЕ РЕВИЗИЈУ БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗВРШЕЊУ РАДНИХ ЗАДАТАКА ВЕЗАНИХ ЗА
РЕВИЗИЈУ БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА И КОНТРОЛУ ОБРАЧУНА ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА У ОДЕЉЕЊУ ЗА ОБРАЧУН ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА;
ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК О КОМПЛЕКСНИМ, ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА И ДОНОСИ РЕШЕЊА О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ
УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.

КОНТРОЛИШЕ РАД НАБАВНО-СТОВАРИШНИХ ПОСЛОВА; КОНТРОЛИШЕ РАД СТОВАРИШТА; КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИХ
ПРОПИСА; УЧЕСТВУЈЕ У КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА; ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК О КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И
ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА И ДОНОСИ РЕШЕЊА О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ
НАЛОЖЕНИХ МЕРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНИХ И ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА У ОКВИРУ МАШИНСКЕ СЛУЖБЕ; КОНТРОЛИШЕ ИСПРАВНОСТ И ОПРЕМЉЕНОСТ
ВУЧНИХ И ВУЧЕНИХ ВОЗИЛА ПО ПИТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ И УРЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА; КОНТРОЛИШЕ ИСПУЊЕЊЕ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У
ПОГЛЕДУ ПРОПИСАНЕ СТРУЧНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У МАШИНСКОЈ СЛУЖБИ И СЛУЖБИ
ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; УЧЕСТВУЈЕ У КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА; ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК О
КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА И ДОНОСИ РЕШЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ;ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ
НАЛОЖЕНИХ МЕРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНИХ ТРАНСПОРТНО-КОМЕРЦИЈАЛНИХ И КОЛСКИХ ПРОПИСА; КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ВАЖЕЋИХ ПРАВИЛНИКА,
УПУТСТАВА И ИЗДАТИХ НАРЕДБИ ЗА БЕЗБЕДНО ОБАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА; КОНТРОЛИШЕ ИСПУЊАВАЊE УСЛОВА ОД СТРАНЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ПОГЛЕДУ ПРОПИСАНЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ, ОСПОСОБЉЕНОСТИ И ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА
У ТРАНСПОРТНО-КОМЕРЦИЈАЛНОЈ И КОЛСКОЈ СЛУЖБИ; КОНТРОЛИШЕ УСЛОВЕ ПРЕВОЗА РОБЕ; УЧЕСТВУЈЕ У КОМПЛЕКСНИМ И ДЕЛИМИЧНИМ
КОНТРОЛАМА; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ НАЛОЖЕНИХ МЕРА; ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК О КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА И
ДОНОСИ РЕШЕЊА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНИХ ТРАНСПОРТНО-КОМЕРЦИЈАЛНИХ И КОЛСКИХ ПРОПИСА, ВАЖЕЋИХ ПРАВИЛНИКА, УПУТСТАВА И ИЗДАТИХ
НАРЕДБИ ЗА БЕЗБЕДНО ОБАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА; КОНТРОЛИШЕ ИСПУЊАВАЊЕ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОГЛЕДУ
ПРОПИСАНЕ СТРУЧНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ СПОСОБНОСТИ ЗА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У ТРАНСПОРТНО-КОМЕРЦИЈАЛНОЈ И КОЛСКОЈ
СЛУЖБИ; САСТАВЉА МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА И УСКЛАЂУЈЕ РАД ИНСПЕКТОРА У ЦЕНТРУ; ПРИПРЕМА И КОНТРОЛИШЕ ИЗРАДУ ЗАПИСНИКА О
КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА; ДОНОСИ РЕШЕЊА О НАЛОЖЕНИМ МЕРАМА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ
НЕПРАВИЛНОСТИ; КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ТРАНСПОРТНО-КОМЕРЦИЈАЛНИХ И КОЛСКИХ ПРОПИСА У ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА;
УЧЕСТУЈЕ У КОМПЛЕКСНИМ ДЕЛИМИЧНИМ И ВАНРЕДНИМ КОНТРОЛАМА; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ НАЛОЖЕНИХ МЕРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
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ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ВОЂЕЊА, УСКЛАЂИВАЊА И ПРАЋЕЊА СТАЊА ЛИЦЕНЦИ И
СЕРТИФИКОВАНИХ СИСТЕМА - УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ (СУБ), СИСТЕМА ЗА ТЕЛА КОЈА СЕ БАВЕ ОДРЖАВАЊЕМ ТЕРЕТНИХ КОЛА (ЕЦМ), СИСТЕМА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА; ВРШИ АНАЛИЗЕ ИЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗВРШЕЊА ЗАХТЕВА КАО И НАДЗОРА НАД
ИСПУЊЕЊЕМ ПРОПИСАНИХ ЗАХТЕВА И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА ЊЕГОВЕ ИЗМЕНЕ, ВОЂЕЊЕ, НАДЗОР УСКЛАЂИВАЊЕ И РАЗВОЈНО УСМЕРАВАЊЕ
АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ, ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СВИХ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И КОНТРОЛЕ
ЗА КОЈЕ ДРУШТВО ПОСЕДУЈЕ СЕРТИФИКАТЕ ИЛИ ИМА ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ ПРИМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊА У ОКВИРУ СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ, А ПРЕМА
ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИМ ПРОЦЕДУРАМА И ПРАВИЛИМА ИЛИ ПОСЕБНО ДЕФИНИСАНИМ АКТИВНОСТИМА НАВЕДЕНИМ КРОЗ УСПОСТАВЉАЊЕ
ПОСЕБНИХ ИНТЕРНИХ ДОКУМЕНТА ИЛИ ОПШТИХ АКАТА; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА РАДА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ; ПРИПРЕМА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ И ПРОУЧАВА ПРОБЛЕМАТИКУ БЕЗБЕДНОСТИ И КВАЛИТЕТА КОД ПОСЛОДАВЦА; ПРЕДЛАЖЕ
МЕРЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНИХ И ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА У ОКВИРУ ОДНОСНИХ ЗАКОНА ИЗ ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ; ВОДИ, УСКЛАЂУЈЕ И ПРАТИ СТАЊА СИСТЕМА – ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ,
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА, ЗАШТИТЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА, СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА И ВОЗИЛА И
ЊИХОВЕ ЗАШТИТЕ ОД КРАЂА И ДРУГИХ ПРОТИВПРАВНИХ РАДЊИ; ВРШИ РЕАЛИЗАЦИЈУ И АНАЛИЗУ ИЗВРШЕЊА ЗАХТЕВА ИЗ НАДЗОРА НАД
ИСПУЊЕЊЕМ ПРОПИСАНИХ ЗАХТЕВА И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА ИЗМЕНЕ; ВОДИ, НАДЗИРЕ И УСМЕРАВА АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА,
ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ, ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СВИХ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И ЊИХОВЕ КОНТРОЛЕ ЗА КОЈЕ ДРУШТВО ИМА ЗАКОНСКУ
ОБАВЕЗУ ПРИМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊА У ОКВИРУ СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ; ПРИПРЕМА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И ПРОУЧАВА
ПРОБЛЕМАТИКУ ЗАШТИТЕ И ЊЕНОГ КВАЛИТЕТА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ ОДНОСНИХ ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА И ЗАКОНА ИЗ
НАВЕДЕНИХ ОБЛАСТИ У ДЕЛАТНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
КОРДИНИРА ПОСЛОВЕ КОРПОРАТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА УПРАВЉАЊА
КВАЛИТЕТОМ ПОСЛОВАЊА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И
ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА; АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У РАДУ; ИНИЦИРА И УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ
ИНТЕРНИХ АКАТА ИЗ СВОЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ; САРАЂУЈЕ СА НАДЛЕЖНИМ МИНИСТАРСТВИМА, АГЕНЦИЈАМА И ОВЛАШЋЕНИМ УСТАНОВАМА;
КООРДИНИРА И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ВОЂЕЊА И УСКЛАЂИВАЊЕ ПАРЦИЈАЛНИХ И ГЛОБАЛНИХ АНАЛИЗА, ПОКАЗАТЕЉА И ИЗВЕШТАЈА, КАО И ВОЂЕЊЕ
СТАТИСТИЧКИХ И АНАЛИТИЧКИХ ПОДАТАКА; РЕАЛИЗУЈЕ ПЛАН ПОСЛОВАЊА, ПРАТИ И АНАЛИЗИРА КРЕТАЊЕ И СТАЊЕ НА ТРАНСПОРТНОМ
ТРЖИШТУ; РАДИ НА УТВРЂИВАЊУ ПЛАНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОСЛОВНУ ПОЛИТИКУ; ОРГАНИЗУЈЕ ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ И ПОЛУГОДИШЊИХ
ИЗВЕШТАЈА; САРАЂУЈЕ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ СЛУЖБАМА ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА ТРЖИШТА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА СИСТЕМЕ
БЕЗБЕДНОСТИ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА СИСТЕМЕ
ЗАШТИТЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА КОРПОР.
ОДГОВОРНОСТ
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ОПИС ПОСЛА

1020

НАЗИВ ПОСЛА

ВОДИ, НАДЗИРЕ, УСКЛАЂУЈЕ И РАЗВОЈНО УСМЕРАВА АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ, ОДРЖАВАЊА И
ПОБОЉШАВАЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ПОСЛОВАЊА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА SRPS EN ISO 9001:2015 КАО И СВИМ
СИСТЕМИМА БЕЗБЕДНОСТИ, ЗАШТИТЕ И ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ ЗА КОЈЕ ДРУШТВО ПОСЕДУЈЕ СЕРТИФИКАТЕ ИЛИ ИМА ЗАКОНСКУ
ОБАВЕЗУ ПРИМЕНЕ И СПРОВОЂЕЊА ЊИХОВИХ ЗАХТЕВА У ОКВИРУ СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ А ПРЕМА ЗАКОНОМ ПРОПИСАНИМ ПРОЦЕДУРАМА И
ПРАВИЛИМА ИЛИ ПОСЕБНО ДЕФИНИСАНИМ АКТИВНОСТИМА НАВЕДЕНИМ КРОЗ УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЕБНИХ ИНТЕРНИХ ДОКУМЕНТА ИЛИ ОПШТИХ
АКАТА; РУКОВОДИ РАДОМ ЦЕНТРА; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ МЕСЕЧНИХ ПЛАНОВА РАДА У ЦЕНТРУ; ПРАВИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА; ПРАТИ
СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕДАБА ЗАКОНА, КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА, ПРАВИЛНИКА, УПУТСТВА И ДРУГИХ АКАТА У ЦЕНТРУ; ИЗДАЈЕ НАЛОГЕ ЗА СЛУЖБЕНА
ПУТОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
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ВОДЕЋИ ИНЖ. ЗА КОРПОРАТИВНУ
ОДГОВОРНОСТ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА УКП

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА СУБ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ЕЦМ

1025

1026
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НАЗИВ ПОСЛА

1024

ШИФРА
ПОСЛА

БАВИ СЕ СИСТЕМОМ УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА ПРЕМА СЕРТИФИКАТУ ЕЦМ, ЊЕГОВИМ УВОЂЕЊЕМ, ОРГАНИЗОВАЊЕМ И
СПРОВОЂЕЊЕМ; ОБАВЉА НАДЗОР, УСКЛАЂИВАЊЕ И РАЗВОЈНО УСМЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ,
ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОДРЖАВАЊЕМ ВОЗИЛА НА СВИМ НИВОИМА И ПОСЛОВНИМ СЕГМЕНТИМА ПОСЛОДАВЦА У
СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА СЕРТИФИКАТА ЕЦМ, СЕРТИФИКАТА ЗА РАДИОНИЦЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ОДРЖАВАЊЕМ ВОЗИЛА И ПОСЕБНОГ СЕРТИФИКАТА ЗА
ИСПИТИВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА. ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ
РАДА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА;
АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ БЕЗБЕДНОСНИХ МЕТОДА И ПОСТУПАКА КВАЛИТЕТА У ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА, ОБАВЉА
КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНИЦИРА И КООРДИНИРА СВЕ ЗАДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМА
УПРАВЉАЊА ОДРЖАВАЊЕМ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

БАВИ СЕ СИСТЕМОМ УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ, ЊЕГОВИМ УВОЂЕЊЕМ, ОРГАНИЗОВАЊЕМ И СПРОВОЂЕЊЕМ; ОБАВЉА НАДЗОР, УСКЛАЂИВАЊЕ И
РАЗВОЈНО УСМЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ, ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СИСТЕМА
УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ НА СВИМ НИВОИМА И ПОСЛОВНИМ СЕГМЕНТИМА ПОСЛОДАВЦА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА СЕРТИФИКАТА О
БЕЗБЕДНОСТИ ПРЕВОЗА РОБЕ ЖЕЛЕЗНИЦОМ. ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; САРАЂУЈЕ СА
ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ЕФИКАСНОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА;
АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ БЕЗБЕДНОСНИХ МЕТОДА И ПОСТУПАКА У ПОСЛОВАЊУ САМОГ ДРУШТВА, ОБАВЉА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ И ИНИЦИРА И КООРДИНИРА СВЕ ЗАДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЕДНОШЋУ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

БАВИ СЕ УПРАВЉАЊЕМ КВАЛИТЕТОМ, ЊЕГОВИМ УВОЂЕЊЕМ, ОРГАНИЗОВАЊЕМ И СПРОВОЂЕЊЕМ; ОБАВЉА НАДЗОР, УСКЛАЂИВАЊЕ И РАЗВОЈНО
УСМЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ, ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА
КВАЛИТЕТОМ ПОСЛОВАЊА НА СВИМ НИВОИМА И ПОСЛОВНИМ СЕГМЕНТИМА ПОСЛОДАВЦА У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА SRPS EN ISO
9001:2015; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА; АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ
МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У ПОСЛОВАЊУ САМОГ ДРУШТВА; ОБАВЉА КОНТРОЛУ ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА; ИНИЦИРА И КООРДИНИРА
СВЕ ЗАДАТКЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА КОНТРОЛУ СПРОВОЂЕЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ПОСЛОВАЊА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ КОРПОРАТИВНЕ ОДГОВОРНОСТИ ДРУШТВА, УЧЕСТВУЈЕ У КОНТРОЛИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА, ПРОПИСА, СТАНДАРДА И ОПШТИХ
АКАТА ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У ПОСЛОВИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА ПОСЛОВАЊА, КВАЛИТЕТА ПРУЖАЊА УСЛУГЕ, КОНТРОЛЕ
ИСПОРУЧИЛАЦА И ПОДИЗВОЂАЧА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДРУШТВА; ПРАТИ ЗАКОНЕ И ДРУГЕ ПРОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕВОЗА РОБЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ И ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСВА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА У ОДНОСУ НА КОРПОРАТИВНУ ОДГОВОРНОСТ;
УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА ДРУШТВА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ОПИС ПОСЛА

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ

ИНСПЕКТОР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА

1030
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ИЗВРШАВА ОБАВЕЗЕ ИНСПЕКТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ И ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА: ОБАВЉА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА И КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА ИСТИХ; ПРЕДЛАЖЕ САВЕТЕ, ПРЕПОРУКЕ И УПУСТВА ВЕЗАНЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА РУКОВОДСТВО ДРУШТВА О АКТИВНОСТИМА НА ИСТРАЖИВАЊУ НЕСРЕЋА; РАДИ НА
УСТАНОВЉАВАЊУ ПОСТУПАКА И НАЧИНУ КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОПИСА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА И УВОЂЕЊУ МЕРА КОЈЕ
ТРЕБА ДА СПРЕЧЕ ПОЈАВУ НЕСРЕЋА, НЕЗГОДА ИЛИ ТЕШКИХ ПРЕСТУПА; ПРЕДЛАЖЕ СПРОВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ХИТНИХ МЕРА ПРИ ЕВЕНТУАЛНИМ
НЕСРЕЋАМА ИЛИ НЕЗГОДАМА КОЈЕ МОГУ ДА УГРОЗЕ БЕЗБЕДНОСТ У ТОКУ ПРЕВОЗА; ПРЕДЛАЖЕ ИНИЦИРАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ АКЦИЈА У СМИСЛУ
КОНТРОЛЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА; АНАЛИЗИРА ИЗВЕШТАЈЕ О ПРЕВОЗИМА И АКЦИДЕНТИМА У ПРЕВОЗУ И ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ ЗА УВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА
УРЕДАН И БЕЗБЕДАН ПРЕВОЗ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

БАВИ СЕ ПРОБЛЕМАТИКОМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, БЕЗБЕДНОСТИ ОКОЛИНЕ И ЕНЕРГЕТСКОМ ЕФИКАСНОШЋУ КАО И ПОСЛОВИМА НА
ПРИМЕНИ ЗАКОНА ИЗ ТЕ ОБЛАСТИ У ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА (ОТПАДНЕ ВОДЕ, ЧВРСТ ОТПАД, ОПАСАН ОТПАД, ТЕЧАН ОТПАД, АЕРО ЗАГАЂЕЊА, БУКА И
ТД); ОБАВЉА КОНТРОЛУ ПОСЛОВА У ОКВИРУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ЕНЕРГЕТСКОМ ЕФИКАСНОШЋУ; РАДИ НА
ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЊЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАХТЕВИМА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА; АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ
БЕЗБЕДНОСНИХ МЕТОДА И ПОСТУПАКА У ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА; КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ АКАТА О БЕЗБЕДНОСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1029

КОРДИНИРА ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ И ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА: ОБАВЉА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА И КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА ИСТИХ; ПРИСУСТВУЈЕ У РАДНИМ ТЕЛИМА МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ
БАВЕ ИСТРАЖИВАЊЕМ НЕСРЕЋА НА ЖЕЛЕЗНИЦИ; ДАЈЕ САВЕТЕ, ПРЕПОРУКЕ И УПУСТВА ВЕЗАНЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ;
ИЗРАЂУЈЕ ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА РУКОВОДСТВО ПОСЛОДАВЦА И НА ЗАХТЕВ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА О АКТИВНОСТИМА НА
ИСТРАЖИВАЊУ НЕСРЕЋА; ПРЕДЛАЖЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ВЕЗАНО ЗА ИЗМЕНЕ ПРОПИСА И СПРОВОЂЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ ХИТНИХ МЕРА ПРИ
ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА НЕСРЕЋЕ И НЕЗГОДЕ
ЕВЕНТУАЛНИМ НЕСРЕЋАМА ИЛИ НЕЗГОДАМА КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ БЕЗБЕДНОСТ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА; ИНИЦИРА ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ СА
ДРЖАВНИМ ИНСПЕКЦИЈСКИМ ОРГАНИМА, ДИРЕКЦИЈОМ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ НЕСРЕЋА И ПРЕДСТАВНИЦИМА СУСЕДНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УПРАВА;
ПРИЛИКОМ НАСТАЈАЊА ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ И УСКИХ ГРЛА ПРЕДЛАЖЕ МЕРА ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ; АНАЛИЗИРА ИЗВЕШТАЈЕ О ИЗВРШЕЊУ
РЕДА ВОЖЊЕ И АКЦИДЕНТИМА У ПРЕВОЗУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

НАЗИВ ПОСЛА

ОРГАНИЗУЈЕ РАД НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ; БАВИ СЕ СИСТЕМОМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКОМ ЕФИКАСНОШЋУ, ЊЕГОВИМ УВОЂЕЊЕМ, ОРГАНИЗОВАЊЕМ И СПРОВОЂЕЊЕМ; ОБАВЉА НАДЗОР, УСКЛАЂИВАЊЕ
И РАЗВОЈНО УСМЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ, ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И УПРАВЉАЊА ЕНЕРГЕТСКОМ ЕФИКАСНОШЋУ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ
ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И
ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА; АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У РАДУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ОРГАНИЗУЈЕ РАД НА ПОСЛОВИМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ПОСТУПАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА; БАВИ СЕ СИСТЕМОМ УПРАВЉАЊА
ЗАШТИТОМ ОД ПОЖАРА, ЊЕГОВИМ УВОЂЕЊЕМ, ОРГАНИЗОВАЊЕМ И СПРОВОЂЕЊЕМ; ОБАВЉА НАДЗОР, УСКЛАЂИВАЊЕ И РАЗВОЈНО УСМЕРАВАЊЕ
АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ, ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СИСТЕМА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И
ПОСТУПАЊЕМ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА И ИЗРАЂУЈЕ НОРМАТИВНЕ АКАТЕ;
ОРГАНИЗУЈЕ ОБУКЕ И ПРОВЕРЕ ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ; ДАЈЕ ПРЕДЛОГ НАБАВКЕ, ИНСТАЛИРАЊА И ПРАВИЛНОГ
РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА И НЕОПХОДНЕ ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; КОНТРОЛИШЕ ТЕХНИЧКУ ИСПРАВНОСТ И СЕРВИСИРАЊА
ПОСТОЈЕЋЕ ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ
ГРУПА; АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У РАДУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА, НАДЗИРЕ И КОНТРОЛИШЕ ПОСЛОВЕ СИГУРНОСТИ ОБЈЕКАТА, ВОЗИЛА И ЗАШТИТУ КВАНТИТЕТА И КВАЛИТЕТА РОБЕ У
ПРЕВОЗУ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ИНТЕРНЕ АКТЕ; СПРОВОДИ ОДЛУКЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА У ДРУШТВУ; ПРАТИ И РЕАЛИЗУЈЕ
ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА; АНАЛИЗИРА РАД И ПОСЛОВАЊЕ НАДЛЕЖНИХ СЛУЖБИ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДНИМ ТЕЛИМА МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРЕВЕНТИВОМ И САРАДЊОМ У ОБЛАСТИ ПРОТИВПРАВНИХ РАДЊИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ; ДАЈЕ САВЕТЕ, ПРЕПОРУКЕ И
УПУСТВА ВЕЗАНЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ СА ЖЕЛЕЗНИЧКИМ, ПОЛИЦИЈСКИМ И ИНСПЕКЦИЈСКИМ ОРГАНИМ;
ИЗРАЂУЈЕ ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ У ВЕЗИ ПРАЋЕЊА СЛУЧЈЕВА ПРОПТИВПРАВНИХ РАДЊИ У ТРАНСПОРТУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА. ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КООРДИНАТОР ЗА БЗР

ГЛ. КООРДИНАТОР-ЗАШТ.ПОЖ. И
ВАНРЕД.СИТ.

КООРДИНАТОР СИГУР. ОБЈ, ВОЗИЛА И
РОБЕ

ПОСЛОВНИ СЕКРЕТАР

1033

1034

1035

1036

ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВНЕ САСТАНКЕ И РАСПОРЕЂУЈЕ МАТЕРИЈАЛ ЗА САСТАНКЕ; ОБАВЉА ПОСЛОВНУ КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ У ОКВИРУ ЦЕНТРА И ЦЕЛОГ
ДРУШТВА КАО И СА ДРУГИМ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА И ЊЕГОВИХ ЗАМЕНИКА; ИЗРАЂУЈЕ БЕЛЕШКЕ,
ЗАПИСНИКЕ, ЗАКЉУЧКЕ И ОБАВЉА ЊИХОВО УМНОЖАВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ; ПРАТИ РОКОВЕ ЗА САСТАНКЕ И РОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА
ВЕЗАНИХ ЗА ДОНЕТЕ ЗАКЉУЧКЕ; ВРШИ ЕКСПЕДИЦИЈУ И АРХИВИРАЊЕ ПОШТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ СВИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУШТВУ; ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА
НА РАДУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕМ НА РАДУ И ДРУГИМ РЕЛЕВАНТНИМ ЗАКОНИМА; ОБАВЉА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У ДРУШТВУ; ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСТВА И СТРУЧНУ ПОМОЋ;
ПРАТИ ПРИМЕНУ ПРОПИСА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ; ИЗВРШАВА АНАЛИЗЕ ПОВРЕДА НА РАДУ; ИЗРАЂУЈЕ
ГОДИШЊЕ И КВАРТАЛНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ПОВРЕДАМА НА РАДУ И ВОДИ ПРОПИСАНУ ЕВИДЕНЦИЈУ; УЧЕСТВУЈЕ У УВИЂАЈИМА КОД ПОВРЕЂИВАЊА И
ПРЕДЛАЖЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ПРИКУПЉА РЕЛЕВАНТНЕ ПОДАТКЕ У ВЕЗИ ПОВРЕДА; УЧЕСТВУЈЕ У ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА
БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА..

ОРГАНИЗУЈЕ РАД НА ПОСЛОВИМА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ, ЊЕГОВИМ УВОЂЕЊЕМ, ОРГАНИЗОВАЊЕМ И
СПРОВОЂЕЊЕМ; ОБАВЉА НАДЗОР, УСКЛАЂИВАЊЕ И РАЗВОЈНО УСМЕРАВАЊЕ АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ УСПОСТАВЉАЊА, ДОКУМЕНТОВАЊА, ПРИМЕНЕ,
ОДРЖАВАЊА И ПОБОЉШАВАЊА СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА
ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И
ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА; АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У РАДУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

КООРДИНАТОР ЗА ФУК

НАЗИВ ПОСЛА
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ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПРОДАЈУ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА СПОРНА
ПОТРАЖИВАЊА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ТРАНСПОРТНЕ
ПОСЛОВЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПРОПИСЕ

1039

1040

1041

1042

1046

1045

1044

1043

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

1038

КООРДИНИРА И ПРАТИ ПРОПИСЕ И ТАРИФЕ; РУКОВОДИ ПОСЛОВИМА ОКО ОБЈАВЉИВАЊА ТАРИФА И ПРОПИСА; ОРГАНИЗУЈЕ, РУКОВОДИ И
КООРДИНИРА ПОСЛОВИМА ОКО ДОШЕЊА ПРОПИСА И ТАРИФА; ДАЈЕ ТУМАЧЕЊЕ И ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ ПРОПИСА И
ТАРИФА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КООРДИНИРА У ВЕЗИ ПОСЛОВА ИЗ ДОМЕНА ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ПОТРАЖНО-РЕКЛАМАЦИОНИХ ПОСЛОВА; ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ И
ДАЈЕ СТРУЧНА МИШЉЕЊА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИОНИХ ЗАХТЕВА; ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ
ПРОПИСА; ДАЈЕ ИНСТРУКЦИЈЕ И ВРШИ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ПРОВЕРЕ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ПЛАНИРА, КООРДИНИРА И КОНТРОЛИШЕ ПОСЛОВЕ ПРЕГОВАРАЊА И ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА ПРЕВОЗА; КОРДИНИРА
РАД ОДЕЉЕЊА ЗА ТРАНСПОРТ РОБЕ И ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРЕВОЗА; САРАЂУЈЕ СА ПРЕВОЗНИЦИМА ДРУГИХ ГРАНА САОБРАЋАЈА НА
КОМПЛЕТИРАЊУ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА И ОБЛИКЕ САРАДЊЕ СА КОРИСНИЦИМА
ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА; ОРГАНИЗУЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА ИЗ ОБЛАСТИ РАДА ОДЕЉЕЊА ЗА ПРОДАЈУ УСЛУГА ПРЕВОЗА РОБЕ У УНУТРАШЊЕМ
ПРЕВОЗУ, ТРАНЗИТУ, УВОЗУ И ИЗВОЗУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.
КООРДИНИРА РАД ПОСЛОВА ПРЕГОВАРАЊА И ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА ПРЕВОЗА; УЧЕСТВУЈЕ У ПРЕДЛАГАЊУ УСЛОВА
ПРЕВОЗА И УГОВАРАЊУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОВЛАСТИЦА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ РАДИ ПОБОЉШАЊА НИВОА КВАЛИТЕТА УСЛУГА; ОСТВАРУЈЕ
КОМУНИКАЦИЈУ СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
КООРДИНИРА И ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СПОРНИХ ПОТРАЖИВАЊА КОРИСНИКА ПРЕВОЗА; ПРЕДЛАЖЕ РЕШЕЊА ПОДНЕЕТИХ ПОТРАЖИВАЊА;
ДАЈЕ АНАЛИЗУ СИТУАЦИЈЕ КОЈА ЈЕ ДОВЕЛА ДО ПОТРАЖИВАЊА И СМЕРНИЦЕ ЗА ЊЕНО ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ; ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАЈЕ СТРУЧНА
МИШЉЕЊА ИЗ НАВЕДЕНЕ ОБЛАСТИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.

ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА И РУКОВОДИ РАДОМ ЦЕНТРА У ОБЛАСТИ ПРОДАЈЕ, ТРАНСПОРТА И ОБРАЧУНА ПРЕВОЗНИХ ТРОШКОВА; ПЛАНИРА И
КООРДИНИРА ПОСЛОВЕ ПРЕГОВАРАЊА И ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА СА КОРИСНИЦИМА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА; САРАЂУЈЕ СА ПРЕВОЗНИЦИМА
ДРУГИХ ГРАНА САОБРАЋАЈА НА КОМПЛЕТИРАЊУ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА И ДАВАЊУ ЈЕДИНСТВЕНЕ ПОНУДЕ КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЦЕНТРА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ИСТЕ СЛОЖЕНОСТИ, ЗНАЧАЈА И ОДГОВОРНОСТИ. ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА.

ОПИС ПОСЛА

СЕКРЕТАР-АДМИНИСТРАТОР

ОРГАНИЗУЈЕ РАД АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА ЦЕНТРА; ИСПОСТАВЉА НАЛОГЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ИСТИХ; ПРИПРЕМА
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА; САРАЂУЈЕ СА СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА У ДРУШТВУ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

КООРДИНИРА И ПРАТИ ТРАНСПОРТ РОБЕ ЗНАЧАЈНИХ ИНОСТРАНИХ КОРИСНИКА УГОВОРЕНИХ ПРЕВОЗА; ОБАВЕШТАВА О ПОЗИЦИЈАМА ПОШИЉАКА
НА ПРЕВОЗНОМ ПУТУ НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ У ДОГОВОРЕНИМ ТЕРМИНИМА; ИНФОРМИШЕ КОМИТЕНТЕ О СВИМ ЕВЕНТУАЛНИМ ПРОБЛЕМИМА У
ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА МОНИТОРИНГ
ЦИЉУ НЕСМЕТАНОГ ОБАВЉАЊА УГОВОРЕНОГ ПРЕВОЗА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ОРГАНИЗУЈЕ УНОС И КОНТРОЛИШЕ БАЗУ ПОДАТАКА У ЦЕНТРУ; САЧИЊАВА ИЗВЕШТАЈЕ У ЦИЉУ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА; КРЕИРА СВЕ
ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА БАЗУ ПОДАТАКА ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ ПО ОСНОВУ УПИТА ИЗ САП СИСТЕМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ВРШИ УНОС УГОВОРА, ТЕЛЕГРАМА, ПОНУДА, ОБРАЧУНА КАО И ОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЦЕНТРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА БАЗУ ПОДАТАКА
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА

НАЗИВ ПОСЛА

1037

ШИФРА
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ВОДЕЋИ СТРУЧНИ САРАДНИК

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ОБРАЧУН

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ДЕФИНИТИВНИ
ОБРАЧУН

СТРУЧНИ САРАДНИК

НАЧЕЛНИК

1049

1050

1051

1052

1053

1054

ОРГАНИЗУЈЕ РАД И УПРАВЉА РАДОМ ОДЕЉЕЊА; У САРАДЊИ СА СЛУЖБАМА ОВОГ ОДЕЉЕЊА УЧЕСТВУЈЕ У УТВРЂИВАЊУ НИВОА ЦЕНА УСЛУГА У
ПРЕВОЗУ РОБЕ; ТУМАЧИ ТАРИФСКЕ ПРОПИСЕ, РАДИ НА ЊИХОВОМ УСАВРШАВАЊУ, ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ; УТВРЂУЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ
УСЛОВЕ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА; ПРИПРЕМА ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ИЗРАДУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ДОКУМЕНАТА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

РАДИ НА ДЕФИНИСАЊУ ПОНУДЕ И ПРИПРЕМА ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА СТРАНИМ КОРИСНИЦИМА; ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ
ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ У СЛУЧАЈУ ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ УГОВОРА; УЧЕСТВУЈЕ У ОТКЛАЊАЊУ ПОТЕШКОЋА КОЈЕ НАСТАНУ У
ТОКУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
РУКОВОДИ, КОНТРОЛИШЕ ,ОРГАНИЗУЈЕ И УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ ОДЕЉЕЊА; ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНУ ПРОПИСА; КОНТРОЛИШЕ ОБРАЧУНЕ УНУТРАШЊЕГ И
МЕЂУНАРОДНОГ САОБРАЋАЈА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
ПРИКУПЉА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И САСТАВЉА ДЕФИНИТИВНИ ОБРАЧУН ЗА МЕЂУНАРОДНИ САОБРАЋАЈ; САЧИЊАВА СПИСКОВЕ ПРИЈАВА Р-22 ПО
СТРАНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА , СПИСКОВЕ КП-91, ТАБЕЛУ 18 И 18Б, ДЕФИНИТИВНИ ОБРАЧУН ПО ВРСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ОТПРАВЉАЊА, ПРИСПЕЋА И
ТРАНЗИТ, ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА - УЗОРАК Б И ПРИЛОГ УЗ УЗОРАК Б; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ДЕФИНИТИВНОГ ОБРАЧУНА У
УНУТРАШЊЕМ САОБРАЋАЈУ, УНОСA, ОТПРЕМА И ОБЈАШЊЕЊА КП; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРИКУПЉА И ОБРАЂУЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ДЕФИНИТИВНИ ОБРАЧУН У МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ; САЧИЊАВА СПИСКОВЕ ПРИЈАВА Р-22 ПО
СТРАНИМ ПРЕВОЗНИЦИМА И СПИСКОВЕ СРЕЂЕЊА КП-91, ТАБЕЛУ 18 И 18Б, ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ТРАНСПОРТНИХ ПРИХОДА - УЗОРАК Б И ПРИЛОГ УЗ
УЗОРАК Б; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ОБРАЧУНА У УНУТРАШЊЕМ САОБРАЋАЈУ, ВРШИ УНОС И ОТПРЕМУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ РАЧУНСКЕ КОНТРОЛЕ ДНЕВНИХ И МЕСЕЧНИХ РАЧУНА БЛАГАЈНИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РАЧУНЕ: УНУТРАШЊЕГ ОТПРАВЉАЊА К-140,
УНУТРАШЊЕГ ПРИСПЕЋА К-165, МЕЂУНАРОДНОГ ПРИСПЕЋА К-165М, МЕЂУНАРОДНОГ ОТПРАВЉАЊА К-140М; ОБАВЉА СВЕ ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА
ЗАТВАРАЊЕ КРУГА ТОВАРНОГ ЛИСТА; КОНТРОЛИШЕ УТРОШАК СТРОГО УРАЧУНАТИХ ОБРАЗАЦА И ВОДИ РАЧУНА О СТАЊУ ЗАЛИХА ИСТИХ; ОДОБРАВА
ТРЕБОВАЊА К-1Б; ИСПОСТАВЉА РАЧУНСКЕ КОНТРОЛНЕ ПРИМЕДБЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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1056
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ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

1048

РАДИ НА ДЕФИНИСАЊУ ПОНУДЕ И ПРИПРЕМА ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА УНУТРАШЊИМ И МЕЂУНАРОДНИМ КОРИСНИЦИМА;
КОНТАКТИРА КОРИСНИКЕ ПРЕВОЗА У ЦИЉУ ОПТИМАЛНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА; ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА И РАДИ
ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ, ОДНОСНО ПЛАЋАЊЕ ПО ОСНОВУ УГОВОРА И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ У СЛУЧАЈУ ДУГОВАЊА ПО ОСНОВУ
УГОВОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ РАД И УПРАВЉА РАДОМ ОДЕЉЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ У УТВРЂИВАЊУ НИВОА ЦЕНА УСЛУГА У ПРЕВОЗУ РОБЕ; УТВРЂУЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ
УСЛОВЕ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА; ПРИПРЕМА ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ИЗРАДУ КОМЕРЦИЈАЛНИХ И ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА;
ДАЈЕ ТУМАЧЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ПРИКУПЛЉА ПОДАТКЕ О ИЗВРШЕНОМ ПРЕВОЗУ И ОСТАВАРЕНОМ ПРИХОДУ; САЧИЊАВА ИЗВЕШТАЈЕ НА ОСНОВУ СТАТИСТИЧКИХ И АНАЛИТИЧКИХ
ПОДАТАКА. УЧЕСТВУЈЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА; ПРАТИ СТАЊЕ НА ТРАНСПОРТНОМ ТРЖИШТУ; ИЗРАЂУЈЕ МЕСЕЧНЕ, ПОЛУГОДИШНЊЕ И
РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЗА СТАТИСТИКУ
ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
РУКОВОДИ, ОРГАНИЗУЈЕ И КОНТРОЛИШЕ РАД У ОДЕЉЕЊУ; САРАЂУЈЕ СА СЕКЦИЈАМА ИЗ ОБЛАСТИ РАДА ОДЕЉЕЊА; ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И
УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПРОПИСА ЗА ПОТРАЖНО-РЕКЛАМАЦИОНЕ И ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
НАЧЕЛНИК
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

НАЧЕЛНИК

НАЗИВ ПОСЛА
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ШИФРА
ПОСЛА
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РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЗА АНАЛИЗУ
ТРОШКОВА

КОРДИНАТОР ЗА РАД СА ДРЖАВНИМ
ОРГАНИМА

КОРДИНАТОР ЗА ПРОПИСЕ И ТАРИФЕ

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА РАД СА ЦАРИНСКИМ И ИНСПЕКЦИЈСКИМ ОРГАНИМА; ПРАТИ УНУТРАШЊЕ ПРОПИСЕ ВЕЗАНО ЗА ЦАРИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ РОБА; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ОКО ИЗРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРОПИСА ВЕЗАНО ЗА ЦАРИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ;
ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ЦАРИНСКЕ ПОСЛОВЕ
ДАЈЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
РУКОВОДИ, ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА И ВРШИ НАДЗОР РАДА ЦЕНТРА; ДАЈЕ УПУТСТВА, ПРАТИ И КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА У ЦЕНТРУ;
ОРГАНИЗУЈЕ И ПРАТИ СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, ОПШТИХ И ДРУГИХ АКАТА, ИЗВРШАВА НАЛОГЕ ОРГАНА ДРУШТВА; ОРГАНИЗУЈЕ
ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА УТВРЂЕНИХ ОПШТИМ АКТИМА ДРУШТВА, САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ДРУШТВУ И ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

НАЧЕЛНИК

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ЗА КОНТРОЛУ
ПРИХОДА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
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1065

ОРГАНИЗУЈЕ, РУКОВОДИ И КООРДИНИРА РАДОМ У ЦЕНТРУ У ОДСУСТВУ ДИРЕКТОРА; РАДИ НА ИЗРАДИ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА РАДА ЦЕНТРА,
ИЗВЕШТАЈА И ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ДОМЕНА ДЕЛАТНОСТИ ЦЕНТРА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА, РАДНИМ ТЕЛИМА И СЛ; ПРАТИ ПРОПИСЕ И СТАРА
СЕ О ЊИХОВОЈ ПРИМЕНИ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ТАРИФА И ДРУГИХ ПРОПИСА И ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ ЗА ЊИХОВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ
АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА И ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ДОМЕНА ДЕЛАТНОСТИ ЦЕНТРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРАТИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОПИСЕ ИЗ ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЛАСТИ КАО И ИЗ ОБЛАСТИ ТАРИФА, УНУТРАШЊЕ ЗАКОНОДАВСТВО;
ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНЕ ПРОПИСА И ТАРИФА И КООРДИНИРА И ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ ОКО ИЗРАДЕ УНУТРАШЊИХ И МЕЂУНАРОДНИХ ПРОПИСА И
ТАРИФА; ДАЈЕ ТУМАЧЕЊЕ И ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ ТАРИФА; ДАЈЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА У СЕКТОРУ, СЕКЦИЈАМА И
СТАНИЦАМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБРАЂУЈЕ ПРЕДМЕТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА; ОБРАЂУЈЕ ПРЕДМЕТЕ ПО К-162; ОБРАЂУЈЕ
РЕКЛАМАЦИОНЕ ЗАХТЕВЕ ИЗ УНУТРАШЊЕГ САОБРАЋАЈА И МЕЂУНАРОДНОГ САОБРАЋАЈА; ОДОБРАВА УПОТРЕБУ И ПОЗАЈМИЦУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ПЛОМБИ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СРЕЂЕЊА БЛАГАЈНИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
РУКОВОДИ, ОРГАНИЗУЈЕ И КОНТРОЛИШЕ РАД У ОДЕЉЕЊУ; ПРАТИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОПИСЕ И УНУТРАШЊЕ ЗАКОНОДАВСТВО ИЗ ТРАНСПОРТНО
КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОБЛАСТИ, ЦАРИНСКИХ И ИНСПЕКЦИЈСКИХ РАДЊИ; ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ ПОСЛОВИМА ОКО ОБЈАВЉИВАЊА МЕЂУНАРОДНИХ И
ДОШЕЊА УНУТРАШЊИХ ПРОПИСА И ТАРИФА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ВРШИ ОБРАДУ И АНАЛИЗУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ПО СВАКОМ ДОБИЈЕНОМ УПИТУ ОД СТРАНЕ КОМИТЕНАТА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА У
ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА; КОРДИНАРА РАД ИЗМЕЂУ СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ И ВУЧУ ВОЗОВА И ОД ИСТИХ ПРИКУПЉА ПОДАТКЕ НА
ОСНОВУ КОЈИХ ДЕФИНИШЕ ТРОШКОВЕ РАДИ ФОРМИРАЊА ЦЕНА ПРЕВОЗА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
КООРДИНИРА ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА РАД СА ЦАРИНСКИМ И ИНСПЕКЦИЈСКИМ ОРГАНИМА; ПРАТИ УНУТРАШЊЕ ПРОПИСЕ ВЕЗАНО ЗА ЦАРИНСКЕ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ КОНТРОЛЕ РОБА; ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ ОКО ИЗРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРОПИСА ВЕЗАНО ЗА ЦАРИНСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ;
ДАЈЕ ИНСТРУКЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИМА ИЗ ДОМЕНА РАДА СЛУЖБЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР - ТРАНСПОРТНИ
ПОСЛОВИ

РЕШАВА ПРЕДМЕТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИХ И РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА, ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НАСТАЛЕ
СМЕТЊЕ ПРИ ПРЕВОЗУ И ИЗДАВАЊУ ПОШИЉАКА; ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНО
КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА; ОДОБРАВА УПОТРЕБУ И ПОЗАЈМИЦУ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПЛОМБИ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СРЕЂЕЊА БЛАГАЈНИ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

1057

НАЗИВ ПОСЛА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР - ТРАНСПОРТНИ
ПОСЛОВИ

ШИФРА
ПОСЛА
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ОРГАНИЗУЈЕ, КОНТРОЛИШЕ И УЧЕСТВУЈЕ У ИЗВРШЕЊУ РАДНИХ ЗАДАТАКА НА ПОСЛОВИМА УЛАЗНЕ И ИЗЛАЗНЕ КОНТРОЛЕ ОБРАЧУНА ЗА ПОШИЉКЕ У
УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ ПРЕВОЗУ; КОНТРОЛИШЕ УНЕТЕ ПОДАТКЕ У БАЗУ ПОДАТАКА; УТВРЂУЈЕ КОМПЛЕТНОСТ ОБРАЧУНСКОГ
МАТЕРИЈАЛА-ИСКОРИШЋЕНИХ ТОВАРНИХ ЛИСТОВА; КОНТРОЛИШЕ САСТАВЉЕНЕ ОБРАЧУНЕ; ПРИПРЕМА РАЗНЕ ВРСТЕ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПОТРЕБЕ
ПРАЋЕЊА ПРИХОДА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ, ОПШТЕ И ДРУГЕ АКТЕ ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ГЛ. КООРДИНАТОР

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА КОНТРОЛУ
ОБРАЧУНА

КОНТРОЛОР ЗА РЕКЛАМАЦИЈЕ

КОНТРОЛОР ОБРАЧУНА

ИЗРАЂУЈЕ, УСПОСТАВЉА И ИМПЛЕМЕНТИРА СИСТЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ; РУКОВОДИ И ОРГАНИЗУЈЕ РАД ЦЕНТРА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ;
ОБАВЉА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ; ДАЈЕ УПУТСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ РЕВИЗИЈЕ СИСТЕМА, РЕВИЗИЈЕ УСПЕШНОСТИ, ФИНАНСИЈСКИХ РЕВИЗИЈА И РЕВИЗИЈА
УСАГЛАШЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА; ПРУЖА САВЕТЕ РУКОВОДСТВУ И ЗАПОСЛЕНИМА; ПРИПРЕМА И ПОДНОСИ НА ОДОБРАВАЊЕ ГЕНЕРАЛНОМ
ДИРЕКТОРУ НАЦРТ СТРАТЕШКОГ И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ; НАДГЛЕДА СПРОВОЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ И
НАЧЕЛНИК ЦЕНТРА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ПРИМЕНУ МЕТОДОЛОГИЈЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ; ВРШИ РАСПОДЕЛУ РАДНИХ ЗАДАТАКА ИНТЕРНИМ РЕВИЗОРИМА И ОДОБРАВА ПЛАНОВЕ ОБАВЉАЊА
ПОЈЕДИНАЧНЕ РЕВИЗИЈЕ; ОМОГУЋАВА СТАЛНУ ОБУКУ И ПРАТИ РАД ИНТЕРНОГ РЕВИЗОРА; ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОДРЖАВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ И
ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА; ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈЕ ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ЦЕНТРА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И
ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ
УОЧИ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА.
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1068

1069

1070

1071

ОБАВЉА КОНТРОЛУ ОБРАЧУНА ПОШИЉАКА ПО ЦЕНТРАЛНИМ ОБРАЧУНИМА; КОНТРОЛИШЕ ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ПОШИЉАКА ЗА КОЈЕ СЕ
НАПЛАТА ВРШИ НА БЛАГАЈНАМА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ СТАНИЦА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПРИСПЕЛИХ УГОВОРА И ТЕЛЕГРАМА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ УГОВОРА
ЦО, ТЕЛЕГРАМА И КОМЕРЦИЈАЛНИХ УГОВОРА; ПРАТИ СПРОВОЂЕЊЕ СВИХ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, ОПШТИХ И ДРУГИХ АКАТА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРИКУПЉА ПОДАТКЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ОБРАДУ РЕКЛАМАЦИЈА; ПРОВЕРАВА ТАЧНОСТ ПОДАТАКА; ВРШИ КОРЕКЦИЈУ НЕТАЧНИХ ПОДАТАКА; ИСПОСТАВЉА
РЕШЕЊЕ РЕКЛАМАЦИОНОГ ЗАХТЕВА УКОЛИКО ПОСТОЈИ РАЗЛИКА ЗА ПОВРАЋАЈ; ИСКАЗУЈЕ РАЗЛИКУ ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ПОВРАЋАЈ НАПЛАЋЕНИХ
СРЕДСТАВА ИЛИ ДОФАКТУРИСАЊЕ; ВОДИ РАЧУНА О РОКУ ЗАСТАРЕЛОСТИ РЕКЛАМАЦИЈА, ОБЈАШЊЕЊА И ТУЖБИ ПО КП КАО И О ПОШТОВАЊУ
РОКОВА ОБРАДЕ РЕКЛАМАЦИЈЕ; ПРИСТУПА САСТАВЉАЊУ СУМАРНИКА; ПРИПРЕМА И САСТАВЉА ПРЕДЛОГ ЗА ТУЖБУ; ОБАВЕШТАВА СТАНИЦУ О
УТУЖЕЊУ НА КП-137; ПРАТИ СПРОВОЂЕЊЕ СВИХ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, ОПШТИХ И ДРУГИХ АКАТА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

КОНТРОЛИШЕ И ИЗВРШАВА ПОСЛОВЕ ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ЦЕНТРА ; ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА КОНТРОЛУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, УРАЂЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ПРОПИСАНИХ РОКОВА; ПРЕДЛАЖЕ РЕШАВАЊЕ УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; ПРЕДЛАЖЕ ИЗМЕНУ ПРОПИСА- ТАРИФА; КОНТРОЛИШЕ
ОБРАЧУНЕ УНУТРАШЊЕГ И МЕЂУНАРОДНОГ ПРЕВОЗА; ПРАТИ СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА, ОПШТИХ И ДРУГИХ АКАТА ДРУШТВА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОБАВЉА СЕКРЕТАРСКЕ ПОСЛОВЕ, ВРШИ ПРИЈЕМ И ЗАВОЂЕЊЕ У ДЕЛОВОДНИК СЛУЖБЕНЕ ПОШТЕ, ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА; ОБАВЉА
КОРЕСПОДЕНТСКЕ ПОСЛОВЕ; ПРЕУЗИМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ, РАЧУНЕ, ТОВАРНЕ КАРТЕ, ТОВАРНЕ ЛИСТОВЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ; РАЗВРСТАВА ЈЕ
ПО ГРУПАМА, МЕСЕЦИМА И ВРСТАМА САОБРАЋАЈА И ОДЛАЖЕ У АРХИВУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

СЕКРЕТАР'-АДМИНИСТРАТОР

НАЗИВ ПОСЛА

1066

ШИФРА
ПОСЛА
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Број 49

ВИШИ ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

ИНТЕРНИ РЕВИЗОР

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

ПОВЕРЕНИК ЗА ЕТИКУ

1073

1074

1075

1076

НАЗИВ ПОСЛА

1072

ШИФРА
ПОСЛА

ДЕФИНИШЕ ПРЕДЛОГЕ И ПРАТИ ПОШТОВАЊЕ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ДРУШТВА; ИЗРАЂУЈЕ ПРЕДЛОГЕ ПРАВИЛНИКА О СПОНЗОРСТВУ И ДОНАЦИЈАМА И
ПРАТИ ЊЕГОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ; ПРИПРЕМА ГОДИШЊИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ МЕРА И ИЗРАЂУЈЕ КВАРТАЛНЕ
ИЗВЕШТАЈЕ; ПРОМОВИШЕ ЕТИЧКО ПОСТУПАЊЕ И ОРГАНИЗУЈЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ТЕМУ СУЗБИЈАЊА КОРУПЦИЈЕ; ПРИМА ПРЕДСТАВНИКЕ
ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА НЕЕТИЧКИМ ПОНАШАЊЕМ И ПО ПОТРЕБИ ПОКРЕЋЕ ПОСТУПКЕ ЗБОГ ПОВРЕДЕ РАДНИХ ОБАВЕЗА; ИЗРАЂУЈЕ ГОДИШЊЕ
ИЗВЕШТАЈЕ О РАДУ И ПРЕДЛОГЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА И ИСТЕ ДОСТАВЉА НА УСВАЈАЊЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА У ЊЕГОВОЈ ОДСУТНОСТИ; УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ И ПЛАНИРАЊУ И ВРШИ КОНТРОЛУ РАДА У СЕКТОРУ;
САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ СЕКТОРИМА И ТРЕЋИМ ЛИЦИМА; ОРГАНИЗУЈЕ ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА УТВРЂЕНИХ ОПШТИМ АКТИМА ДРУШТВА ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ НА ИЗВРШАВАЊУ ОДЛУКА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ДРУШТВУ; КОНТРОЛИШЕ ПРАВОВРЕМЕНО
ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА ПРЕД СУДОВИМ, ОРГАНИМА УПРАВЕ, ЦАРИНСКИМ, ПОРЕСКИМ, ПРЕКРШАЈНИМ, ОРГАНИМА МУПА И ДРУГИМ ОРГАНИМА У
ПАРНИЧНОМ, КРИВИЧНОМ, ИЗВРШНОМ, ПРЕКРШАЈНОМ ПОСТУПКУ И ПОСТУПКУ ЗА ПРИВРЕДНЕ ПРЕСТУПЕ; КОНТРОЛИШЕ ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ
ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ СУДСКИХ ПОСТУПАКА; ОРГАНИЗУЈЕ, РУКОВОДИ И КООРДИНИРА РАДОМ У СЕКТОРУ У ОДСУСТВУ
ДИРЕКТОРА; РАДИ НА ИЗРАДИ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА РАДА СЕКТОРА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ АНАЛИЗА, ИЗВЕШТАЈА И ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ДОМЕНА
ДЕЛАТНОСТИ СЕКТОРА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА, РАДНИМ ТЕЛИМА И СЛ.; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И СТАРА СЕ О ЊИХОВОЈ
ПРИМЕНИ;ИЗРАЂУЈЕИ И КОНТРОЛИШЕ УГОВОРА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ НОРМАТИВНИХ АКАТА И ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ ЗА ЊИХОВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ;
УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ АНАЛИЗА ИЗВЕШТАЈА И ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ДОМЕНА ДЕЛАТНОСТИ СЕКТОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ, ПЛАНИРА, КООРДИНИРА, ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ РАДА У СЕКТОРУ; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ СЕКТОРИМА И ТРЕЋИМ ЛИЦИМА; СТАРА
СЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНСКИХ И ПОДЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И НОРМАТИВА ДРУШТВА ИЗ ДОМЕНА РАДА СЕКТОРА; ОРГАНИЗУЈЕ ИЗВРШАВАЊЕ
ПОСЛОВА УТВРЂЕНИХ ОПШТИМ АКТИМА ДРУШТВА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА; ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА
ОРГАНИМА ДРУШТВА; ИЗВРШАВА НАЛОГЕ ОРГАНА ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА ПОСЛОДАВЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ РЕВИЗИЈЕ СИСТЕМА, РЕВИЗИЈЕ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА, ФИНАНСИЈСКЕ РЕВИЗИЈЕ И РЕВИЗИЈЕ УСАГЛАШЕНОСТИ СА
ПРОПИСИМА; УЧЕСТВУЈЕ У НАЦРТУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ; ПРИДРЖАВА СЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ И ЕТИЧКИХ СТАНДАРДА;
САЧИЊАВА ПЕРИОДИЧНЕ И ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ
ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ РЕВИЗИЈЕ И РУКОВОДИ РЕВИЗОРСКИМ ТИМОМ; РУКОВОДИ РЕВИЗИЈАМА СИСТЕМА, РЕВИЗИЈАМА УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА,
ФИНАНСИЈСКИМ РЕВИЗИЈАМА И РЕВИЗИЈАМА УСАГЛАШЕНОСТИ СА ПРОПИСИМА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ НАЦРТА СТРАТЕШКОГ И ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РЕВИЗИЈЕ; УСМЕРАВА И ВРШИ НАДЗОР НАД РАДОМ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА; ПРИМЕЊУЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ И ЕТИЧКЕ СТАНДАРДЕ У СВОМ РАДУ;
САЧИЊАВА ПЕРИОДИЧНЕ И ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈЕ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ
ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОПИС ПОСЛА
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НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

1081

1082

1080

ПРИПРЕМА СЕДНИЦЕ ОДБОРА ДИРЕКТОРА И СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У ПРИПРЕМИ ДНЕВНОГ РЕДА СЕДНИЦА ОДБОРА
ДИРЕКТОРА И СКУПШТИНЕ ДРУШТВА; ИЗРАЂУЈЕ ОДЛУКЕ И ЗАКЉУЧКЕ СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ОДБОРА ДИРЕКТОРА И СКУПШТИНЕ ДРУШТВА; ВОДИ
ЗАПИСНИКЕ СА СЕДНИЦА ОДБОРА ДИРЕКТОРА И СКУПШТИНЕ ДРУШТВА; ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСТВА И СТРУЧНУ ПОМОЋ У ВЕЗИ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ
ДОСТАВЉА ОДБОРУ ДИРЕКТОРА НА РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ; УЧЕСТВУЈЕ У БЛАГОВРЕМЕНОМ ОГЛАШАВАЊУ ДОНЕТИХ ОДЛУКА; ВОДИ КЊИГУ
ОДЛУКА И ДРУГИХ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ СУ У ВЕЗИ СА РАДОМ И ОДЛУЧИВАЊЕМ ОРГАНА УПРАВЉАЊА; ЧУВА У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ СВЕ
ПРАВИЛНИКЕ, УПУТСТВА И ОДЛУКЕ ДРУШТВА; ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ИЗРАЂУЈЕ ПРЕДЛОГЕ ПРАВИЛНИКА О СПОНЗОРСТВУ И ДОНАЦИЈАМА И ПРАТИ ЊЕГОВЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ УЗБУЊИВАЊА И
ЗАШТИТЕ ПРАВА УЗБУЊИВАЧА, КАО И ДРУГИХ ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ И ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА; ПРИПРЕМА ГОДИШЊИ АКЦИОНИ
ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АНТИКОРУПЦИЈСКИХ МЕРА И ИЗРАЂУЈЕ КВАРТАЛНЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ПРОМОВИШЕ ЕТИЧКО ПОСТУПАЊЕ И ОРГАНИЗУЈЕ
ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ТЕМУ СУЗБИЈАЊА КОРУПЦИЈЕ; ПРИМА ПРЕДСТАВКЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА ПОСТУПАЊЕМ
СУПРОТНИМ ЕТИЧКИМ КОДЕКСИМА; ПРИМА ПРЕДСТАВНИКЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА НЕЕТИЧКИМ ПОНАШАЊЕМ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ЕТИЧКОГ
КОДЕКСА И ПРАТИ ЊЕГОВУ ПРИМЕНУ; СТАРА СЕ О РЕДОВНОМ АЖУРИРАЊУ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ДРУШТВА; СТАРА СЕ О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О
СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА; ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈЕ ЗА МЕДИЈЕ И ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ ПО НАЛОГУ
ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ПРАТИ СУДСКУ ПРАКСУ, ЗАКОНСКЕ И ДРУГЕ ПРОПИСЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ДЕЛАТНОСТ И НОРМАТИВНО-ПРАВНИ АСПЕКТ ДРУШТВА; ОРГАНИЗУЈЕ И
КООРДИНИРА РАД ОДЕЉЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ У ИМОВИНСКО-ПРАВНИМ И ДРУГИМ ПОСЛОВИМА У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА ДРУШТВА; ПРУЖА СТРУЧНУ
ПОМОЋ И ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСТВА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ОДЕЉЕЊА; ДАЈЕ СТРУЧНА МИШЉЕЊА О ПРИМЕНИ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА КОЈИ СУ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА; ЗАСТУПА ДРУШТВО У СУДСКИМ И ДРУГИМ ПОСТУПЦИМА ЗА КОЈЕ НИЈЕ
ПОТРЕБАН ПРАВОСУДНИ ИСПИТ; САРАЂУЈЕ СА НАДЛЕЖНИМ МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА,ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ
КОЈА СЕДОСТАВЉА ПО НАЛОГУ СУДА, УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДЕЉЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ У КОМИСИЈАМА, РАДНИМ ГРУПАМА И
ТИМОВИМА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА И ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА
О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРИМА, ЗАВОДИ И ЕКСПЕДУЈЕ ПОШТУ; ВРШИ КОРЕСПОДЕНЦИЈУ И ОБАВЉА И ДРУГЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ; ОБАВЉА ДАКТИЛОГРАФСКЕ
ПОСЛОВЕ, УМНОЖАВА, КОМПЛЕТИРА И ОТПРЕМА МАТЕРИЈАЛ; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ СВИХ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ВОДЕ ПРЕД СУДСКИМ, ПРЕКРШАЈНИМ,
УПРАВНИМ, ЦАРИНСКИМ И ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

СРЕЂУЈЕ И ОРГАНИЗУЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ У СЕКТОРУ; ПРИМА, ЗАВОДИ И ЕКСПЕДУЈЕ ПОШТУ; ВРШИ КОРЕСПОДЕНЦИЈУ И ОБАВЉА И ДРУГЕ
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ; ОБАВЉА ДАКТИЛОГРАФСКЕ ПОСЛОВЕ, УМНОЖАВА, КОМПЛЕТИРА И ОТПРЕМА МАТЕРИЈАЛ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ВРШИ ПРИЈЕМ, ЗАВОЂЕЊЕ И СИГНИРАЊЕ ПОШТЕ; ОБАВЉА ПРИЈЕМ ПРЕПОРУЧЕНИХ ПОШИЉАКА, ТЕЛЕГРАМА, ПАКЕТА; ЗАВОДИ ПРИСПЕЛУ ПОШТУ У
ДОСТАВНЕ КЊИГЕ КАО И КРОЗ ЕЛЕКТРОНСКУ ПИСАРНИЦУ; ВОДИ ДЕЛОВОДНИКЕ ПРЕДМЕТА И РАЗВОДИ ПРИСПЕЛУ ПОШТУ; АДРЕСИРА И КОВЕРТИРА
РЕФЕРЕНТ ПИСАРНИЦЕ И АРХИВЕ
СЛУЖБЕНУ ПОШТУ; ОБЕЗБЕЂУЈЕ РЕДОВНО АРХИВИРАЊЕ СВИХ ПРЕДМЕТА СЕКТОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

СЕКРЕТАР ОРГАНА УПРАВЉАЊА

1078

1079

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

НАЗИВ ПОСЛА
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ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНЕ И ДРУГЕ ПРОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА;САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА ДРУШТВА У
ПРИМЕНИ ПРОПИСА ИЗ РАДНИХ ОДНОСА;ИЗРАЂУЈЕ УГОВОРЕ, РЕШЕЊА И ДРУГА АКТА; ИЗРАЂУЈЕ АНАЛИЗЕ ИЗВЕШТАЈА И ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ДОМЕНА
РАДНИХ ОДНОСА;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА И УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ НА ПОСЛОВИМА ИЗРАДЕ, УСПОСТАВЉАЊА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ
БЕЗБЕДНОШЋУ; ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ; ПРАТИ ЗАКОНЕ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ И ОПШТА АКАТА ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У ПОСТУПКУ
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ РЕДАКЦИЈЕ ОПШТИХ И ПОЈЕДИНАЧНИХ АКАТА ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА РЕГИСТРАЦИЈЕ ДРУШТВА;
ПРИБАВЉА ПОТВРДЕ И УВЕРЕЊА ЗА ДРУШТВО КОЈЕ ИЗДАЈУ НАДЛЕЖНИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ; ЧУВА ОСНИВАЧКИ АКТ, СТАТУТ СА СВИМ ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА, РЕШЕЊА О РЕГИСТРАЦИЈИ ДРУШТВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ПРАВНОМ КОНТИНУИТЕТУ; ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ У ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА
ОДЛУКА КОЈЕ ДОНОСЕ ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНАТЦИЈЕ И УСАГЛАШАВАЊА КОНАЧНОГ ТЕКСТА УГОВОРА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ, ПРЕГЛЕДУ, ОЦЕНИ ПРАВНЕ ВАЉАНОСТИ И ОВЕРИ СВИХ
УГОВОРА У ДРУШТВУ; УЧЕСТВУЈЕ У СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА РЕГИСТРАЦИЈЕ ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА КОЈЕ ПРЕДЛАЖУ ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ; ОБАВЕШТАВА ПОСЛОДАВЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
УЧЕСТВУЈЕ У ИМОВИНСКО-ПРАВНИМ ПОСЛОВИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НЕКРЕТНИНЕ ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У ПРИПРЕМИ И ИЗРАДИ УГОВОРА О
ЗАКУПУ НЕКРЕТНИНА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ И КОНТРОЛИШЕ СПРОВОЂЕЊЕ ОДРЕДАБА УГОВОРА О ЗАКУПУ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА СТУДИЈА И
ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА; АЖУРИРА ЕВИДЕНЦИЈУ СВИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРУШТВУ; ВРШИ ПОПИС НЕКРЕТНИНА, УЧЕСТВУЈЕ И КОРДИНИРА РАД ПОСЛОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НЕКРЕТНИНЕ И ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ; ОДГОВАРА ЗА ВАЉАНОСТ АКАТА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈЕ ПРИПРЕМА У СВОМ РАДУ А ДОСТАВЉА НЕПОСРЕДНОМ РУКОВОДИОЦУ НА
ПОТПИС, САРАЂУЈЕ СА ОСТАЛИМ ЦЕНТРИМА/СЕКТОРИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ИЗРАЂУЈЕ ГОДИШЊИ ПЛАН ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ И ВОЗНА СРЕДСТВА; ПЛАНИРА МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У
ОКВИРУ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА И ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ИДЕНТИФИКУЈЕ, АНАЛИЗИРА И ПРЕДЛАЖЕ ТЕХНИЧКИ МОГУЋЕ И
ТРОШКОВНО ЕФЕКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ И МЕРЕ ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ; ПРОМОВИШЕ И СПРОВОДИ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ
СМАЊЕЊА ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ, СА НИСКОМ УТИЦАЈЕМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ А У СКЛАДУ СА НАЈБОЉИМ ПРИМЕРИМА ИЗ ПРАКСЕ; ИЗГРАЂУЈЕ
ГОДИШЊЕ, ПОЛУГОДИШЊЕ И КВАРТАЛНЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

КООРДИНАТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА НОРМАТИВУ И
УГОВАРАЊЕ

ГЛ. КОРДИНАТОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ И ЕНЕР
ЕФИК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕНЕРГЕТСКУ
ЕФИКАСНОСТ

1084

1085

1086

1087

ПРАТИ ЗАКОНЕ, ДРУГЕ ПРОПИСЕ, КАО И СУДСКУ ПРАКСУ; ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСТВА ИЗ ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ
ОДНОСА; ЗАСТУПА ДРУШТВО У ПОСТУПЦИМА ПРЕД СУДСКИМ, УПРАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА КООРДИНИРА РАД НА СЛОЖЕНИЈИМ ПРАВНИМ
ПОСЛОВИМА ИЗ ОБЛАСТИ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА; САРАЂУЈЕ СА АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА НА ПОСЛОВИМА ЗАСТУПАЊА ДРУШТВА У
ПРЕДМЕТИМА ПРЕД СУДОВИМА, ОРГАНИМА УПРАВЕ И ДРУГИМ ОРГАНИМА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИМОВИНСКОПРАВНЕ ПОСЛОВЕУЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА, РАДНИХ ТЕЛА И ГРУПА КОЈЕ СЕ ОБРАЗУЈУ У ДРУШТВУ; ОЦЕЊУЈЕ ПРАВНУ ВАЉАНОСТ УГОВОРА И
ОВЕРАВА ИСТЕ, ДАЈЕ ПРАВНА МИШЉЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДЕЉЕЊА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ЗАСТУПАЊЕ

НАЗИВ ПОСЛА

1083
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ОРГАНИЗУЈЕ, РУКОВОДИ, КООРДИНИРА И ИЗВРШАВА ПОСЛОВЕИЗРАДЕ КАДРОВСКИХ МАТИЧНИХ ПОДАТАКА КРОЗ ТРАНСАКЦИЈЕ ПА30 И ПА 40; ПРАТИ
ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ У САП- И КООРДИНИРА РАД НА СВИМ ИНФО ТИПОВИМА У САП СИСТЕМУ; ВРШИ ОБРАДУ ПОДАТАКА ПО ИНФО ТИПОВИМА; КОНТРОЛИШЕ ПОДАТКЕ ЗА
ОДРЕЂЕНИ ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД; СТАРА СЕ И ИЗВРШАВА ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ; РАДИ НА ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА ЗА СВЕ
У
ЗАПОСЛЕНЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1090

1093

1092

1091

ГЛ. КОНТРОЛОР

КООРДИНИРА РАД, УНОСИ И ВРШИ ПРОВЕРУ УНЕТИХ ПОДАТАКА ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ У САП СИСИТЕМУ; ВРШИ ПРОВЕРУ ПОДАТАКА ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ
КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ИНФО ТИПОВЕ; ОДРЖАВА МАТИЧНЕ ПОДАТАКА КРОЗ ТРАНСАКЦИЈУ ПА 30 ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ; ВРШИ УНОС ПОДАТАКА КРОЗ
ГЛ. КОНТРОЛОР КАДРОВСКЕ ДОКУМ. У САП- ТРАНСАКЦИЈУ ПА 40 ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И СПОЉНЕ САРАДНИКЕ; КРЕИРА КОРЕНСКЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ; КРЕИРА ПОЗИЦИЈЕ; КРЕИРА ЗАДАТКЕ;
АЖУРИРА ПОДАТКЕ ЗАПОСЛЕНИХ; ВРШИ ПРОМЕНУ ПОДАТАКА ПО ИНФО ТИПОВИМА; УНОСИ НОВЕ ЗАПИСЕ И ВРШИ ПРОМЕНУ ПОДАТАКА ПО ИНФО
У
ТИПОВИМА; ИЗРАЂУЈЕ СВА РЕШЕЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ВРШИ ПРОВЕРУ ПОДАТАКА ЗА СВЕ ЗАПОСЛЕНЕ КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ ИНФО ТИПОВЕ; ВРШИ УНОС ПОДАТАКА КРОЗ ТРАНСАКЦИЈУ ПА 40 ЗА ЗАПОСЛЕНЕ И
СПОЉНЕ САРАДНИКЕ; КРЕИРА КОРЕНСКЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ; КРЕИРА ПОЗИЦИЈЕ; КРЕИРА ЗАДАТКЕ; АЖУРИРА ПОДАТКЕ ЗАПОСЛЕНИХ; ВРШИ
ОДРЖАВАЊЕ КАДРОВСКИХ МАТИЧНИК ПОДАТАКА КРОЗ ТРАНСАКЦИЈЕ ПА 30 И ПА 40; ВРШИ ОДРЖАВАЊЕ ХР МАТИЧНИХ ПОДАТАКА ЗА СВЕ
КООРДИНАТОР ОДРЖАВ. ИНФО ТИПОВА У
ЗАПОСЛЕНЕ КРОЗ ИНФО ТИПОВЕ; КРЕИРА НОВЕ ЗАПИСЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ; ВРШИ ПРОМЕНЕ ЗАПИСА; РАЗГРАНИЧАВА ЗАПИСЕ; БРШЕ ЗАПИСЕ ЗА СВЕ
САП-У
ЗАПОСЛЕНЕ У ОДГОВАРАЈУЋИМ ИНФОТИПОВИМА; ИЗРАЂУЈЕ СВА РЕШЕЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА ЗАПОСЛЕНИХ; ОБАВЕШТАВА ПОСЛОДАВЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ И ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСВА; ДАЈЕ СТРУЧНА МИШЉЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ И КОНТРОЛИШЕ ИЗДАВАЊЕ ВАНТАРИФСКИХ
ПОВЛАСТИЦА; УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ЕЛЕКТРОНСКЕ ПИСАРНИЦЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА;
ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЕДУКАЦИЈЕ
САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ЗАПОСЛЕНИХ
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБРАЂУЈЕ ЗАХТЕВЕ ЗА СПОРАЗУМНО РЕШАВАЊЕ СПОРНОГ ОДНОСА ЗАКЉУЧЕЊЕМ ВАНСУДСКОГ ПОРАВНАЊА И САЧИЊАВА ПРЕДЛОГ УГОВОРА О
ВАНСУДСКОМ ПОРАВНАЊУ; КОНТРОЛИШЕ НАЛОГЕ СУДОВА И ОРГАНА УПРАВЕ ЗА УПЛАТУ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ; ВРШИ КОНТРОЛУ ПРАВНЕ
ИСПРАВНОСТИ И ОСНОВАНОСТИ ИСПОСТАВЉЕНИХ ПОРЕСКИХ РЕШЕЊА, НАКНАДА ЗА ЛОКАЛНУ МОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА
ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ И НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ; ВРШИ ПРИЈАВУ И ОДЈАВУ ЗАПОСЛЕНИХ КОД НАДЛЕЖНИХ
ОРГАНА, ЧУВА И АРХИВИРА ПЕРСОНАЛНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМСЕКТОРИМА И ЦЕНТРИМА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ОРГАНИЗУЈЕ И ВРШИ НАДЗОР НАД УСЛУГОМ ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА; ОРГАНИЗУЈЕ И УВОДИ У ПОСАО ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ И
ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА; ВРШИ ОБРАДУ СИТУАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ РАДОВЕ И ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ИСПОСТАВЉЕНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ СИТУАЦИЈА; ВРШИ ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ИЗВЕДЕНИХ ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА; ИЗРАЂУЈЕ ТРОШКОВНИК И ПРОЈЕКТНЕ
ЗАДАТКЕ НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА НА ПРИКУПЉАЊУ ПОНУДА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА; ПРИКУПЉА САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И
ДОБИЈАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕ РАДОВЕ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА; ИЗРАЂУЈЕ ГОДИШЊЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ
ОДРЖАВАЊА ПРЕМА ПРИСПЕЛИМ ЗАХТЕВИМА ЗА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ, КАО И РЕАЛИЗАЦИЈА ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА
ОБЈЕКТИМА; ИЗРАЂУЈЕ ГОДИШЊЕ, ПОЛУГОДИШЊЕ И КВАРТАЛНЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ОБЈЕКАТА

НАЗИВ ПОСЛА

1088

ШИФРА
ПОСЛА
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ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗА ПОВРЕДА НА РАДУ; ИЗРАЂУЈЕ ГОДИШЊЕ И КВАРТАЛНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ПОВРЕДАМА НА РАДУ И ВОДИ ПРОПИСАНУ ЕВИДЕНЦИЈУ;
УЧЕСТВУЈЕ У УВИЂАЈИМА КОД ПОВРЕЂИВАЊА; ПРЕДЛАЖЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ И ПРИКУПЉА РЕЛЕВАНТНЕ ПОДАТКЕ У ВЕЗИ ПОВРЕДА;
УЧЕСТВУЈЕ У ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЕДАН РАД;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

НАЧЕЛНИК

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПОВРЕДЕ И
ОСПОС.ЗА БЗР

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА СЕКТОРА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ЛОГИСТИКУ

1095

1096

1097

1098

1099

1100

КООРДИНАЦИЈА, ОБРАДА И ДИСТРИБУЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА ИЗ ДОМЕНА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ПОСЛОВАЊА; ОРГАНИЗАЦИЈА И
ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАБАВКИ ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА; САРАДЊА СА ОСТАЛИМ СЕКТОРИМА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНИХ ДОКУМЕНАТА; РАД У КОМИСИЈАМА ИЗ ЕКОНОМСКИХ ОБЛАСТИ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ ИЗРАДУ СМЕРНИЦА ЗА РЕД ВОЖЊЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПРЕДПРОЈЕКТА РЕДА ВОЖЊЕ И ИЗРАДИ ЕВ-40; ВРШИ ОПЕРАТИВНО ПРАЋЕЊЕ
ИЗВРШЕЊА РЕДА ВОЖЊЕ; ПРЕДУЗИМА МЕРЕ У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ КОРИШЋЕЊА ВУЧНИХ ВОЗИЛА; ВРШИ ДИСЛОКАЦИЈУ В.В.; ПРИПРЕМА ПОДАТКЕ
ЗА ИЗВЕШТАЈЕ И АНАЛИЗЕ; УЧЕСТВУЈЕ ПРИ РЕШАВАЊУ ЗАДАТАКА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ДРУШТВО У ОБЛАСТИ РЕДА ВОЖЊЕ И ОПЕРАТИВНИХ
ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СТРУЧНИХ КОМИСИЈА; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА У ОДСУСТВУ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ НА ИЗВРШАВАЊУ ОДЛУКА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДРУШТВА; ОРГАНИЗУЈЕ И УЧЕСТВУЈЕ
У ИЗРАДИ РАЗНИХ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА, ОДНОСНО ДРУШТВА: УЧЕСТВУЈЕ У СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ И КОРДИНИРА РАД У СЕКТОРУ И РАДИ НА УСАВРШАВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА; ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И УРЕДНОСТ
САОБРАЋАЈА И ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА, КАО И МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ; ИЗВРШАВА ОДЛУКЕ ОДБОРА
ДИРЕКТОРА, РЕШЕЊА, ПОСЕБНЕ НАЛОГЕ И УПУСТВА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА; ОРГАНИЗУЈЕ ИЗРАДУ ПРОГРАМА РАДА И ПЛАНОВА ПОСЛОВАЊА РАДИ
УСПЕШНОГ И БЛАГОВРЕМЕНОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ОДБОРА ДИРЕКТОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ИЗВРШАВА И ИМПЛЕМЕНТИРА СИСТЕМЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ;СПРОВОДИ НОРМАТИВНИЕ АКАТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА;
ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТ.МЕРА ЗАШТ.ОД ПОЖАРА; ОРГАНИЗОВАЊЕ ОБУКЕ И ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТ.ОД ПОЖАРА ЗА СВЕ
ЗАПОСЛЕНЕ; ИНТЕРНА КОНТРОЛА НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА; ПРЕДЛОГ НАБАВКЕ, ИНСТАЛИРАЊА И
ПРАВИЛНОГ РАСПОРЕДА СРЕДСТ. И НЕОПХОДНЕ ТЕХН.ОПРЕМЕ ЗАШТ.ОД ПОЖАРА; СТАРАЊЕ О ЗАКОНСКИМ РОКОВИМА, КОНТРОЛЕ
ТЕХН.ИСПРАВНОСТИ И СЕРВИСИРАЊА ПОСТОЈЕЋЕ ПРОТИВПОЖ.ОПРЕМЕ; ВОЂЕЊЕ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА;
ОБАВЕШТАВА ПОСЛОДАВЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА И ЦЕНТРА ЗА УКП.

СПРОВОДИ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ; ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОДЕЛЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА ЗАШТИТЕ НА РАДУ; ПРИПРЕМА И ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА И НОРМАТИВНИХ АКАТА
ИЗ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ КАО И ИЗРАДА СТРУЧНИХ УПУТСТАВА И МЕТОДОЛОГИЈЕ РАДА; ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ОДРЕДБИ И СВИХ
ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ; ПЕРМАНЕНТНА КООРДИНАЦИЈА И САРАДЊА СА СВИМ ОДГОВАРАЈУЋИМ
СТРУКТУРАМА У ДРУШТВУ И СТРУЧНИМ УСТАНОВАМА; АНАЛИЗА И КОНТРОЛА РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ОДЕЉЕЊУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ; ОБАВЕШТАВА
ПОСЛОДАВЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА И ЦЕНТРА УКП.
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ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ЗА БЗР
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НАЧЕЛНИК

ГЛ. ПРОЈЕКТАНТ РЕДА ВОЖЊЕ И ЕВ-40

РУКОВОДИЛАЦ ПРОЈЕКТА ЕКСП.ВУЧНИХ
ВОЗИЛА

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЕКСП. ВУЧНИХ ВОЗИЛА И
ТКП

В.СТРУЧНИ САРАДНИК ЕК.ПОСЛ. И
ОСИГУРАЊА

ГЛ. ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

1103

1104

1105

1106

1107

1108

1109

УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПРЕДПРОЈЕКТА РЕДА ВОЖЊЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ РЕДА ВОЖЊЕ И ЕВ-40; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ СЕКТОРИМА ИЗ ОБЛАСТИ
ИЗРАДЕ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА РЕДА ВОЖЊЕ; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
РАДИ НА АКТИВНОСТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА, ПЛАНИРАЊА ОСОБЉА И ПРАВИЛНЕ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА; ПРЕДЛАЖЕ
ОДГОВАРАЈУЋА МЕРЕ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ЕФИКАСНОСТИ РАДА ВУЧНИХ ВОЗИЛА И ОСОБЉА; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ РЕДОВНИХ ПРЕГЛЕДА В.В.; ИЗРАЂУЈЕ
ИЗВЕШТАЈЕ У ВЕЗИ Е.В.В.; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ В.В. И ОСОБЉЕ ВУЧЕ; ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ЕВ-40; ИЗРАЂУЈЕ ПРИЛОГ СТУ (ДЕО Б) ЗА
ТУРНУС ОСОБЉА ВУЧНИХ ВОЗИЛА; ПРИПРЕМА ОКВИРНИ ПЛАН ПОУЧАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ; ИЗРАЂУЈЕ МЕСЕЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ИЗВРШЕНОМ
ШКОЛОВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.
ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА И ОСИГУРАЊА; ПРАТИ И АНАЛИЗИРА ТРОШКОВЕ ОСИГУРАЊА И ОСТАЛЕ
ТРОШКОВЕ СЕКТОРА; ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА И ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА; ВОДИ РАЧУНА О
ОСИГУРАЊУ ИМОВИНЕ И РЕАЛИЗАЦИЈИ НАПЛАТА ШТЕТА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
РАДИ СА ПОДРУЧНИМ ДИСПЕЧЕРИМА ВУЧЕ ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНОВЕ, ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОТРЕБНА ВВ ЗА САОБРАЋАЈ И ОДОБРАВА ИХ ЗА СВАКУ РАДНУ
СИТУАЦИЈУ; КООРДИНИРА РАД СА САОБРАЋАЈНИМ ДИСПЕЧЕРИМА; РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КОД ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА И ПРЕВОЖЕЊА; ВОЂЕЊЕ И
ОБЈЕДИЊАВАЊА СТАЊА ВВ; ПРИПРЕМА ПОДАТКЕ ЗА ОПЕРАТИВНЕ АНАЛИЗЕ; ВОДИ ВРЕМЕНСКИ ПРЕСЕК КРЕТАЊА ВВ И ДУЖИНУ ТРАЈАЊА СМЕНЕ
МАШИНСКОГ ОСОБЉА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ РАДОМ СЕКЦИЈЕ; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У УПРАВИ СЕКЦИЈЕ, СЛУЖБАМА И СТАНИЦАМА; САРАЂУЈЕ И
КООРДИНИРА СА УПРАВАМА НАДЛЕЖНИХ СЕКТОРА; ПРИПРЕМА АНАЛИЗЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕВОЗ РОБЕ, ОДНОСНО ПЛАН
РАДА СЕКЦИЈЕ И МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА У ПРЕВОЗУ РОБЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ ПРОЦЕС РАДА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ ПОСЛОВА ДИСПЕЧЕРСКЕ СЛУЖБЕ РАДИ БОЉЕГ КОРИШЋЕЊА ВУЧНИХ КАПАЦИТЕТА;
КООРДИНИРА ПОСЛОВЕ И ЗАДАТКЕ ИЗМЕЂУ СЕКТОРА И СЕКЦИЈА У ВЕЗИ ДИСЛОКАЦИЈЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА ПРЕМА ПОТРЕБАМА САОБРАЋАЈА;
ОРГАНИЗУЈЕ ИЗРАДУ СМЕРНИЦА ЗА РЕД ВОЖЊЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПРЕДПРОЈЕКТА РЕДА ВОЖЊЕ И ИЗРАДИ ЕВ-40; ОРГАНИЗУЈЕ ИЗРАДУ ПЛАНА
РАДА И АНАЛИЗУ ИЗВРШЕНОГ ОБИМА РАДА; КОНТРОЛИШЕ ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ОДРЖАВАЊА ВУЧНИХ ВОЗИЛА; ПРАТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ВУЧНИХ
ВОЗИЛА; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ РАД АДМИНИСТРАТИВНИХ ПОСЛОВА СЕКТОРА; ИСПОСТАВЉА НАЛОГЕ ЗА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ИСТИХ; ПРИПРЕМА
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА; САРАЂУЈЕ СА СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА У ДРУШТВУ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

СЕКРЕТАР - АДМИНИСТРАТОР

1102

ОПИС ПОСЛА

1101

НАЗИВ ПОСЛА

НОСИЛАЦ ЈЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ, УСПОСТАВЉАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ; ОРГАНИЗУЈЕ ИЗРАДУ
СМЕРНИЦА ЗА РЕД ВОЖЊЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПРЕДПРОЈЕКТА РЕДА ВОЖЊЕ И ИЗРАДИ ЕВ-40; ВРШИ ОПЕРАТИВНО ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА РЕДА
ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ВОЖЊЕ; ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА БОЉЕ КОРИШЋЕЊЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА; ВРШИ КРАТКОРОЧНУ ДИСЛОКАЦИЈУ ВВ; ОРГАНИЗУЈЕ ВУЧУ ПРИ ВАНРЕДНИМ
ПРЕВОЖЕЊИМА И ДОГАЂАЈИМА; ПРИПРЕМА ПОДАТКЕ ЗА АНАЛИЗЕ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СТРУЧНИХ КОМИСИЈА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ШИФРА
ПОСЛА

- 72 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
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ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И
ТКП

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ДИСПЕЧЕР ВУЧЕ И ТКП

ШКОЛСКИ ИНСТРУКТОР-ИСЛЕДНИК

САРАДНИК ЗА ЕВ ЕВИДЕНЦИЈУ

ВОЗАЧ ДРУМСКОГ ВОЗИЛА

КОНТРОЛОР РЕГИСТРУЈУЋИХ ТРАКА

1111

1112

1113

1114

1115

1116

1117

ПРАТИ И СПРОВОДИ ИЗМЕНЕ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ ПРОПИСА; ВРШИ ПОУЧАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ПОУЧАВАЊА,
ПЕРИОДИЧНИХ И ВАНРЕДНИХ ИСПИТА; ВРШИ КОНТРОЛУ КЊИГЕ НАРЕДБИ; ПЛАНИРА НАБАВКУ ПРАВИЛНИКА, УПУТСТАВА; ОБАВЉА ИСЛЕЂЕЊЕ
ПОВРЕДА РАДНИХ ОБАВЕЗА ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА; ВРШИ САСЛУШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ПРИЈАВАМА ЗА ПОВРЕДУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ; ОБРАЂУЈЕ И
ДОСТАВЉА ИСЛЕДНИ МАТЕРИЈАЛ ОВЛАШЋЕНОМ ЗАПОСЛЕНОМ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА И ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА; ВОДИ УТРОШАК МАЗИВА И ГОРИВА ПО СТРУКТУРИ И
СЕРИЈАМА; САЧИЊАВА ОДГОВАРАЈУЋЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ПРЕГЛЕДА, ПРИПРЕМА, ОДРЖАВА И УПРАВЉА ДРУМСКИМ ВОЗИЛОМ; ВОДИ ПУТНЕ НАЛОГЕ И ПРЕДВИЂЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ; СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ
И ОДРЖАВАЊУ ВОЗИЛА; ОДГОВАРА ЗА ИСПРАВНОСТ САОБРАЋАЈНИХ ДОКУМЕНАТА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОБРАЂУЈЕ БРЗИНОМЕРНЕ ТРАКЕ ПО УПУТСТВУ 230 И 425; ИСПОСТАВЉА ПРИМЕДБЕ НА НЕПОШТОВАЊЕ ПРОПИСАНИХ БРЗИНА; ИСПОСТАВЉА
ПРЕПИСЕ БРЗИНОМЕРНИХ ТРАКА ЗА СВЕ ВАНРЕДНЕ ДОГАЂАЈЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОБЕЗБЕЂУЈЕ УРЕДНУ ДОСТАВУ В.В. ЗА ВОЗОВЕ; ПРАТИ КРЕТАЊЕ В.В.; ПРАТИ ОСТВАРЕЊЕ ТУРНУСА В.В.; ПРАТИ РАДНО ВРЕМЕ ОСОБЉА В.В. КОЈЕ СЕ
НАЛАЗИ НА ВОЗОВИМА; ОРГАНИЗУЈЕ, СПРОВОДИ И ВРШИ КОНТРОЛУ РАДА У СМЕНИ; ИСПОСТАВЉА ЛОКОМОТИВЕ И МАШИНСКЕ ПАРТИЈЕ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ТУРНУСА; СТАРА СЕ ДА В.В. ОБАВЉАЈУ РЕДОВНЕ ПРЕГЛЕДЕ У СКЛАДУ СА ОБРАСЦЕМ ЕВ-62; ПРЕДУЗИМА ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕРЕ У
СЛУЧАЈУ НЕЗГОДА И НЕСРЕЋА; САРАЂУЈЕ СА ДИСПЕЧЕРИМА САОБРАЋАЈНЕ СЛУЖБЕ; САРАЂУЈЕ СА НАДЗОРНИЦИМА ВУЧЕ; ВОДИ ПРОПИСАНУ
ЕВИДЕНЦИЈУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА В.В.; ВРШИ АНАЛИЗУ ДЕФЕКАТА В. В.; ВРШИ ДЕФЕКТАЖУ И УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ
СТРУЧНИХ КОМИСИЈА И САЧИЊАВАЊУ ЗАПИСНИКА; ВРШИ ПРИЈЕМ И ПРЕДАЈУ В.В. У ОПРАВКУ И ИЗ ОПРАВКЕ, ВОДИ КАРТОТЕКУ В.В.; УЧЕСТВУЈЕ У
ИЗРАДИ ЕВ-40; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА; ВРШИ СВАКОДНЕВНО ПРАЋЕЊЕ И АНАЛИЗУ РАДА В. В. И ОСОБЉА ВУЧЕ ВОЗОВА И ТКП-А;
СПРОВОДИ ИСЛЕЂЕЊЕ И ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК САСЛУШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ РАДНИХ ГРУПА И КОМИСИЈА;
СПРОВОДИ ПОУЧАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; САЧИЊАВА МЕСЕЧНИ И ДНЕВНИ ПЛАН РАДА ОСОБЉА; ПРАТИ ДНЕВНО ИЗВРШЕЊЕ РАДА ОСОБЉА; ВОДИ
ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА БОЛОВАЊУ, ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ И ДРУГИМ ОДСУСТВИМА; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ
ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЗАМЕЊУЈЕ ШЕФА ОЈ У ОДСУСТВУ; ПОМАЖЕ ШЕФУ ОЈ У ОБАВЉАЊУ ЗАДАТАКА; ВРШИ КОНТРОЛУ ИЗВРШЕЊА РАДНИХ ЗАДАТАКА УЗ КОНТРОЛУ
ПРИМЕНЕ СВИХ ЗАКОНСКИХ И ОПШТИХ ПРОПИСА; СПРОВОДИ ПОУЧАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; СПРОВОДИ ИСЛЕЂЕЊЕ И ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК
САСЛУШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ РАДНИХ ГРУПА И КОМИСИЈА; САЧИЊАВА МЕСЕЧНИ И ДНЕВНИ ПЛАН РАДА
ОСОБЉА; ПРАТИ ДНЕВНО ИЗВРШЕЊЕ РАДА ОСОБЉА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА БОЛОВАЊУ, ГОДИШЊЕМ ОДМОРУ И ДРУГИМ
ОДСУСТВИМА; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ШЕФ ОЈ ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП

ОПИС ПОСЛА

1110

НАЗИВ ПОСЛА

ПЛАНИРА, ОРГАНИЗУЈЕ И АНАЛИЗИРА РАД У ОЈ; ЗАМЕЊУЈЕ ШЕФА СЕКЦИЈЕ У ОДСУСТВУ; ВРШИ НАДЗОР ПРИ ПРИМОПРЕДАЈИ ОПЕРАТИВНЕ,
РАСПОРЕДНЕ И НАДЗОРНЕ СЛУЖБЕ; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА ЗАПОСЛЕНИХ У ОЈ; ПРЕДЛАЖЕ И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА
У ОЈ; ВРШИ ПОУЧАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; СПРОВОДИ ИСЛЕЂЕЊЕ И ИЗРАЂУЈЕ ЗАПИСНИК САСЛУШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У
РАДУ РАДНИХ ГРУПА И КОМИСИЈА; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ШИФРА
ПОСЛА
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МАШИНОВОЂА

МАШИНОВОЂА НА МАНЕВРИ

ПОМОЋНИК МАШИНОВОЂЕ

ПРЕГЛЕДАЧ КОЛА

НАДЗОРНИК ВУЧЕ И ТКП

ДИРЕКТОР

1119

1120

1121

1122

1123

НАЗИВ ПОСЛА

1118

ШИФРА
ПОСЛА

ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА, НАЏИРЕ И КОНТРОЛИШЕ ПОСЛОВАЊЕ СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ,
ТЕХНИЧКЕ И ИНТЕРНЕ АКТЕ ДРУШТВА; СПРОВОДИ ОДЛУКЕ ОРГАНА УПРАВЉАЊА У ДРУШТВУ; ПРАТИ И РЕАЛИЗУЈЕ ПОСЛОВНУ ПОЛИТИКУ ДРУШТВА И
ВРШИ АНАЛИЗУ РАДА И ПОСЛОВАЊА СЕКТОРА ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРРЕДСТАВА; КООРДИНИРА РАДОМ СЕКТОРА НА НИВОУ ДРУШТВА КАО И
СЕКЦИЈАМА И РАДИОНИЦАМА ЗОВС-А; КООРДИНИРА РАДОМ СА РЕМОНТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ВАН СРБИЈА КАРГО АД У
ПОГЛЕДУ ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА СИГУРНОСТ И УРЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКИХ
ПРОПИСА КАО И МЕРЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ НА РАДУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ, СПРОВОДИ И ВРШИ КОНТРОЛУ РАДА У СМЕНИ; ИСПОСТАВЉА ВУЧНА ВОЗИЛА И ОСОБЉЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ТУРНУСА, ВОДИ
ОДГОВАРАЈУЋЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ; ВРШИ ИЗМЕНЕ ПЛАНА РАДА ПРЕМА УКАЗАНИМ ПОТРЕБАМА; ВРШИ ПРИМОПРЕДАЈУ В. В. И КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ
ПИСАНЕ ОПРАВКЕ; КОНТРОЛИШЕ СНАБДЕВЕНОСТ В. В. ОПРЕМОМ И АЛАТОМ; ВРШИ НАДЗОР НАД В.В. И ОСОБЉЕМ; САЧИЊАВА ДНЕВНИ ПЛАН РАДА
ОСОБЉА; ПРАТИ ДНЕВНО ИЗВРШЕЊЕ РАДА ОСОБЉА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА БО, ГО И ДРУГИМ ОДСУСТВИМА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ВРШИ СТАЛНИ НАДЗОР НАД ПУТНИЧКИМ И ТЕРЕТНИМ ВАГОНИМА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ; ОБАВЉА ПРЕГЛЕД ТЕХНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВАГОНА ЗА
САОБРАЋАЈ И УПОТРЕБУ; УТВРЂУЈЕ НЕИСПРАВНОСТИ, НЕДОСТАТКЕ И ОШТЕЋЕЊА НА ВАГОНИМА; ПРОВЕРАВА НАЧИН ИСПРАВНОСТИ ТОВАРЕЊА И
ОСИГУРАЊА ТОВАРА; ОЛИСТАВА ВАГОНЕ И ОДРЕЂУЈЕ ПОСТУПКЕ СА НЕИСПРАВНИМ ВАГОНИМА; ОРГАНИЗУЈЕ И ИЗВРШАВА ТЕКУЋУ ОПРАВКУ ВАГОНА
БЕЗ ОТКВАЧИВАЊА УЗ ОСИГУРАЊЕ ЛИЧНЕ БЕЗБЕДНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ СА КОЈИМА РАДИ; ОДГОВАРА ЗА САСТАВ ВОЗА; ВОДИ ТК
ЕВИДЕНЦИЈУ; УЧЕСТВУЈЕ У ВРШЕЊУ ПРОБЕ КОЧНИЦА; САЧИЊАВА ИЗВЕШТАЈ О САСТАВУ И КОЧЕЊУ ВОЗОВА (С-66) У СТАНИЦАМА ГДЕ ЈЕ ТО
ПРЕДВИЂЕНО ПОСЛОВНИМ РЕДОМ СТАНИЦЕ И ПОСЛОВНИКОМ О.Ј.; ЗАКВАЧУЈЕ И ОТКВАЧУЈЕ ВОЗНА СРЕДСТВА И ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИХ ОД
САМОПОКРЕТАЊА; ПОСТАВЉА И УКЛАЊА ЗАВРШНИ СИГНАЛНИ ЗНАК; ПРАТИ И ИЗВРШАВА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОПИСА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

УПОЗНАЈЕ СЕ СА СТАЊЕМ САОБРАЋАЈА ПРЕ ПОЛАСКА НА ПУТ КРОЗ КЊИГУ НАРЕДБИ СТАЛНОГ И ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА; НАМИРУЈЕ ЛОКОМОТИВУ
ПОГОНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ И ОСТАЛИМ ПОГОНСКИМ МАТЕРИЈАЛОМ; ОТКЛАЊА МАЊЕ КВАРОВЕ НА ЛОКОМОТИВАМА; ПРИМЕЊУЈЕ САОБРАЋАЈНОТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ ПРИЈЕМ, ПРЕГЛЕД, НАМИРЕЊЕ И РАСПРЕМУ ВУЧНО ВОЗИЛА; РУКУЈЕ ВУЧНИМ ВОЗИЛОМ ЗА ВРЕМЕ МАНЕВРИСАЊА СА ПРИМЕНОМ ТЕХНИЧКИХ
И ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА; УОЧАВА И ОТКЛАЊА НЕДОСТАТКЕ НА ЛОКОМОТИВИ ЗА ВРЕМЕ МАНЕВРИСАЊА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

УПОЗНАЈЕ СЕ СА СТАЊЕМ САОБРАЋАЈА ПРЕ ПОЛАСКА НА ПУТ КРОЗ КЊИГЕ НАРЕДБИ СТАЛНОГ И ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА; ПРИМА И ПРОВЕРАВА
ИСПРАВНОСТ ВУЧНОГ ВОЗИЛА ПРЕ ОДЛАСКА НА ВОЗ; УПРАВЉА ВУЧНИМ ВОЗИЛОМ УЗ ОБАВЕЗНУ ПРИМЕНУ САОБРАЋАЈНИХ,ТЕХНИЧКИХ И
ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА; УОЧАВА НЕДОСТАТКЕ НА ВУЧНОМ ВОЗИЛУ У ТОКУ ВОЖЊЕ И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ; УРЕДНО ВОДИ
ПОТРЕБНЕ ОБРАСЦЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА
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КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ СА НАДЛЕЖНИМ СЕКТОРИМА У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЗНА СРЕДСТВА; ПРАТИ, СТАРА СЕ И ПРИМЕЊУЈЕ
ЗАКОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА; ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА ИЗ ОБЛАСТИ НАБАВКЕ ДОБАРА И УСЛУГА;
КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ СА НАДЛЕЖНИМ СЕКТОРИМА И ДИРЕКЦИЈОМ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ
СТРУЧНИХ КОМИСИЈА И СТРУЧНИХ РАДНИХ ГРУПА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ, ОДНОСНО РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЛИ
МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ И ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1127

1128

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗОВС

РУКОВОДИ И ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА ;
ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГЕ УГОВОРА И ВОДИ ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ СА РЕМОНТЕРИМА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ТЕРЕТНИХ КОЛА КАО И ОПРАВКУ-РЕГЕНЕРАЦИЈУ ЊИХОВИХ АГРЕГАТА, СКЛОПОВА И ДЕЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДНИМ ГРУПАМА И
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ТЕРЕТНА КОЛА КОМИСИЈАМА ФОРМИРАНИМ НА НИВОУ ДРУШТВА; КОНТРОЛИШЕ ФАКТУРЕ ИСПОСТАВЉЕНЕ ОД ИНОСТРАНИХ ВЛАСНИКА ТЕРЕТНИХ КОЛА И
ТЕРЕТНИХ КОЛА ИЗ ЗАКУПА, КОНТРОЛИШЕ ОБРАЧУН РАДА ТЕРЕТНИХ КОЛА, КОНТРОЛИШЕ ТК ОБРАСЦЕ, ДАЈЕ ПРЕДЛОГ И ВРШИ ИЗБОР ТЕРЕТНИХ
КОЛА КОЈА ТРЕБА ОТПРЕМИТИ У РЕДОВНУ ОПРАВКУ КОД РЕМОНТЕРА, ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1126

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА ТЕРЕТНА КОЛА

1125

ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА У ОДСУСТВУ НА ПОСЛОВИМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, КООРДИНАЦИЈЕ, НАЏОРА И КОНТРОЛЕ ПОСЛОВАЊА НА ПОСЛОВИМА
ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА; ИЗВРШАВА ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДРУШТВА; ОРГАНИЗУЈЕ И УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ РАЗНИХ ЕЛАБОРАТА ЗА
ПОТРЕБЕ СЕКТОРА, ОДНОСНО ДРУШТВА: УЧЕСТВУЈЕ У СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА ЗА НАБАВКУ ИЗ ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА; ОБАВЉА
СЛОЖЕНЕ ПОСЛОВЕ МЕНАЏМЕНТ ПРОЦЕСА, КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПОВЕЗИВАЊЕ И КООРДИНАЦИЈУ СВИХ УЧЕСНИКА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И
РАДНИХ ЗАДАТАКА ВЕЗАНИХ ЗА АКТИВНОСТИ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА „СРБИЈА КАРГО“ А.Д; КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ
РЕГИСТРАЦИЈЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА „СРБИЈА КАРГО“ А.Д; ПРАТИ ЗАКОНСКУ И ПРОПИСАНУ РЕГУЛАТИВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ; ПРАТИ
РЕАЛИЗАЦИЈУ СИСТЕМА ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА КРОЗ АНАЛИЗЕ ФУНКЦИЈА ЕЦМ-а; ПРАТИ И УСМЕРАВА РАД ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЦЕЛИНА У
ОКВИРУ „СРБИЈА КАРГО“ А.Д. КОЈЕ СУ УКЉУЧЕНЕ У АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ЕЦМ; САРАЂУЈЕ СА НАДЛЕЖНИМ ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И
УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ ЊИХОВИХ РАДНИХ ГРУПА; ПРАТИ ПОКАЗАТЕЉЕ РАДА ТЕРЕТНИХ КОЛА И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ЊИХОВО БОЉЕ КОРИШЋЕЊЕ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА У ОДСУСТВУ НА ПОСЛОВИМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, КООРДИНАЦИЈЕ, НАЏОРА И КОНТРОЛЕ ПОСЛОВАЊА СЕКТОРА;
ПЛАНИРА ИЗВРШЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЛОКОМОТИВА; ИЗВРШАВА ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДРУШТВА; ОБЈЕДИЊУЈЕ И
ПРАТИ РАД САРАДНИКА НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ЛОКОМТИВА, ПОСТРОЈЕЊА, ОБЈЕКАТА, МАШИНА, ОПРЕМА И АЛАТА ЗА ПОТРЕБЕ РАДИОНИЦА
ЗОВС-А; ОРГАНИЗУЈЕ И УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ РАЗНИХ ЕЛАБОРАТА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА, ОДНОСНО ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У СТРУЧНИМ КОМИСИЈАМА
ЗА НАБАВКУ ИЗ ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ЛОКОМОТИВА; ПРАТИ, СТАРА СЕ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ И НОРМАТИВЕ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОПИС ПОСЛА

НОСИЛАЦ ЈЕ АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ, УСПОСТАВЉАЊУ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ; РУКОВОДИ И ОДГОВОРАН
ЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНО И БЛАГОВРЕМЕНО ИЗВРШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЛОКОМОТИВА; ПРИПРЕМА ПРЕДЛОГЕ УГОВОРА И
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЛОКОМОТИВЕ ВОДИ ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ СА РЕМОНТЕРИМА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И ОПРАВКУРЕГЕНЕРАЦИЈУ ЊИХОВИХ АГРЕГАТА, СКЛОПОВА И ДЕЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДНИМ ГРУПАМА И КОМИСИЈАМА ФОРМИРАНИМ НА
И СУБ
НИВОУ ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЛОКОМОТИВЕ
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НАЗИВ ПОСЛА

1129

ШИФРА
ПОСЛА

КОНТРОЛИШЕ ИСПРАВНОСТ ИСПОСТАВЉЕНИХ ФАКТУРА ДОМАЋИХ И ИНОСТРАНИХ КОМИТЕНАТА ЗА ОПРАВКЕ У САГЛАСНОСТИ СА ВАЖЕЋИМ
УГОВОРИМА; РЕШАВА СПОРНЕ СЛУЧАЈЕВЕ ТЕХНИЧКОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ФАКТУРЕ СА РЕМОНТЕРИМА; ПРИПРЕМА ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ
УСЛУГА, РАДОВА И ОПРАВКИ РАДИ ПЕРИОДИЧНИХ И ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА; ПРИПРЕМА ЗАХТЕВЕ ЗА ИСПЛАТУ ПЕНАЛА ПО ОДРЕДБАМА УГОВОРА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОТКРИВА УЗРОКЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И СТАБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА; ПРЕДЛАЖЕ НАЧИН ОТКАЛЊАЊА НЕИСПРАВНОСТИ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА И СТАБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА; У СВОМ РАДУ САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОЈ; ВРШИ КОНТРОЛУ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА; ИЗРАЂУЈЕ УПУТСТВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И СТАБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА; ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАДОМ КОМИСИЈА И РАДНИХ ГРУПА ИЗ ОБЛАСТИ
ОДРЖАВАЊА; ПРУЖА СТРУЧНУ ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У РАДИОНИЦАМА СЕКЦИЈА ЗОВС-А; НА ДНЕВНОМ НИВОУ ДАЈЕ СТАЊЕ О
БРОЈУ ИСПРАВНИХ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; УСКЛАЂУЈЕ ПРОЦЕС ОДРЖАВАЊА СА ДНЕВНИМ ЗАХТЕВИМА САОБРАЋАЈНЕ И МАШИНСКЕ СЛУЖБЕ; ПРАТИ
СТАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ДА СЕ НЕИСПРАВНО ВОЗНО СРЕДСТВО ШТО ПРЕ СПРОВЕДЕ ДО СЕРВИСА ИЛИ
РАДИОНИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ МОГУЋЕ ИЗВРШИТИ ПОПРАВКУ НЕИСПРАВНОГ ВОЗНОГ СРЕДСТВА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И
МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ИЗРАЂУЈЕ И ПРИПРЕМА ТЕХНИЧКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА (ОБИМ РАДОВА, НОРМАТИВИ РАДНЕ
СНАГЕ, НОРМАТИВИ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА И ПРАТЕЋА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА), ДЕЛОВА, СКЛОПОВА, УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И АЛАТА; ПРАТИ
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ОПРАВКИ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА, ДЕЛОВА, СКЛОПОВА, УРЕЂАЈА, ОПРЕМЕ И АЛАТА; ПРАТИ РЕКЛАМАЦИОНЕ ОПРАВКЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА КАО И ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ; САРАЂУЈЕ СА РЕМОНТЕРИМА У ЦИЉУ РЕШАВАЊА ТЕХНИЧКЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА
ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ РАДНИХ ГРУПА И КОМИСИЈА;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБЈЕДИЊУЈЕ ТРЕБОВАЊА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И МАТЕРИЈАЛА ИЗ СЕКЦИЈА И РАДИОНИЦА ЗОВС-А И ПРАТИ ЊИХОВУ НАБАВКУ,ИСПОРУКУ И УГРАДЊУ;
ОБЈЕДИЊУЈЕ И ПРИПРЕМА СЛАЊЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И АГРЕГАТА НА ПОПРАВКУ И ПРИЈЕМ СА ПОПРАВКЕ; КОНТРОЛИШЕ ЗАЛИХЕ У
СТОВАРИШТИМА; ДАЈЕ МЕСЕЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАБАВКИ И СТАЊУ ЗАЛИХА У СТОВАРИШТИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРИПРЕМА И ИЗРАЂУЈЕ ПРЕДЛОГЕ УГОВОРА ЗА ОДРЗАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА, ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈЕ И АНАЛИЗУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЗАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА ; ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ДА СЕ ОДРЖАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА СПРОВОДИ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНСКИМ И
ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА И УПУТСТВИМА; ДАЈЕ СТРУЧНА УПУТСТВА У ПОГЛЕДУ ПОВЕЋАЊА КВАЛИТЕТА ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА; ОРГАНИЗУЈЕ
ПОСЛОВЕ НА ФОРМИРАЊУ, ИЗРАДИ И ПРАЋЕЊУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ РАДНИХ
ГРУПА И КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ СЕРВИСИРАЊА И НАБАВКЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА У ДРУШТВУ; НА ДНЕВНОМ НИВОУ ДАЈЕ СТАЊЕ О БРОЈУ ИСПРАВНИХ ДРУМСКИХ
ВОЗИЛА И ПЛАНИРАНИМ СЕРВИСИМА; УСКЛАЂУЈЕ ПРОЦЕС СЕРВИСИРАЊА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА СА ДНЕВНИМ ЗАХТЕВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ИСТИХ;
ПРАТИ СТАЊЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ДА СЕ НЕИСПРАВНО ДРУМСКО ВОЗИЛО ШТО ПРЕ СПРОВЕДЕ ДО СЕРВИСА
СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ДРУМСКА ВОЗИЛА
ИЛИ РАДИОНИЦЕ СА КОЈОМ ДРУШТВО ИМА ВАЖЕЋИ УГОВОР О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ; ПОТПИСУЈЕ ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И СЕРВИСИРАЊА
ДРУМСКИХ ВОЗИЛА, КОНТОЛИШЕ ФАКТУРЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА; ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ДРУМСКИХ
ВОЗИЛА. ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ РАДОМ СЕКЦИЈЕ; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У УПРАВИ СЕКЦИЈЕ, СЛУЖБАМА, РАДИОНИЦАМА И ДЕПОИМА;
САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА СА УПРАВОМ СЕКТОРА ЗОВС-А; ПРИПРЕМА АНАЛИЗЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА; ПРАТИ, СТАРА СЕ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ ИЗ ОБЛАСТИ РАДА СЕКЦИЈЕ; СТАРА СЕ И ВОДИ БРИГУ О БЕЗБЕДНОСТИ
И ЗДРАВЉУ НА РАДУ, ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

НАЧЕЛНИК

ШЕФ СЕКЦИЈЕ

ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ

ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА
ЛОКОМОТИВЕ

1137

1138

1139

1140

РУКОВОДИ И КООРДИНИРА ПОСЛОВИМА НА ОДРЖАВАЊУ ЛОКОМТИВА; ОРГАНИЗУЈЕ И УСКЛАЂУЈЕ ПОСЛОВЕ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА;
СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА И ОСТАЛИХ ПРОПИСА У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА; БРИНЕ СЕ И СТАРА О УНАПРЕЂЕЊУ КАДРОВСКЕ
ПОЛИТИКЕ У ОРГАНИЗАЦИОНОМ ДЕЛУ; ВРШИ СНИМАЊЕ ИЗВРШЕЊА РАДНИХ ЗАДАТАКА; У САРАДЊИ СА КОНТРОЛОРОМ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ
РАДНОГ ВРЕМЕНА;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ЗАМЕЊУЈЕ ШЕФА СЕКЦИЈЕ У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ; ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАДОМ СЕКЦИЈЕ У ДОГОВОРУ СА ШЕФОМ СЕКЦИЈЕ; КОНТРОЛИШЕ
ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У УПРАВИ СЕКЦИЈЕ, СЛУЖБАМА, РАДИОНИЦАМА И ДЕПОИМА; САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА СА УПРАВОМ СЕКТОРА ЗОВС-А;
ПРИПРЕМА АНАЛИЗЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ПО НАЛОГУ УНУТРАШЊЕ
КОНТРОЛЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСЈИЕ ЗА ВАНРЕДНЕ ДОГАЂАЈЕ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ
ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА ПРЕГЛЕДОМ И ПРИПРЕМОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА; ВРШИ КОМПЛЕТНУ РЕГИСТРАЦИЈУ ДРУМСКИХ
ВОЗИЛА, ВОДИ ЗБИРНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ПУТНИХ НАЛОГА И ПРЕДВИЂЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА О ДРУМСКИМ ВОЗИЛИМА (ПОТРОШЊОМ ГОРИВА, РЕЗЕРВНИМ
ДЕЛОВИМА И МАТЕРИЈАЛОМ, ПРЕЂЕНОМ КИЛОМЕТРАЖОМ ИТД); СТАРА СЕ И БРИНЕ О ИСПРАВНОСТИ И ОДРЖАВАЊУ СВИХ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА,
ОРГАНИЗУЈЕ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ СЕРВИСЕ И ПОПРАВКЕ; ОДГОВАРА ЗА ИСПРАВНОСТ И ВАЖНОСТ САОБРАЋАЈНИХ ДОКУМЕНАТА ; ОДГОВАРАН ЈЕ ЗА
ПРАЋЕЊЕ И ПРИМЕНУ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА; УЧЕСТВУЈЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ДРУМСКИХ ВОЗИЛА И У КОМИСИЈАМА ЗА НАБАВКУ НОВИХ ВОЗИЛА, КОНТРОЛИШЕ ИСПОСТАВЉЕНЕ ФАКТУРЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ ПОПРАВКЕ. ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1136

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРАЋЕЊА И АНАЛИЗЕ НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА У САРАДЊИ СА ОДЕЉЕЊЕМ ЗА НЕСРЕЋЕ И НЕЗГОДЕ; КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ СА
НАДЛЕЖНИМ СЕКТОРИМА У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА У СРЕДСТВА; ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА ИЗ ОБЛАСТИ НАБАВКЕ ДОБАРА И
УСЛУГА; КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ СА НАДЛЕЖНИМ СЕКТОРИМА И ДИРЕКЦИЈОМ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ У ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ;УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ
СТРУЧНИХ КОМИСИЈА И СТРУЧНИХ РАДНИХ ГРУПА ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ТЕХНИЧКИХ ЗАХТЕВА ЗА НАБАВКУ НОВЕ, ОДНОСНО РЕКОНСТРУКЦИЈУ ИЛИ
МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ И СРЕДСТАВА ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗОВС-НЕСРЕЋЕ,
НЕЗГОДЕ

НАЗИВ ПОСЛА

1135

ШИФРА
ПОСЛА
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ПОМОЋНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА ТЕРЕТНА
КОЛА

ШЕФ OJ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕРСПЕЦИЈАЛИСТА

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

КОНТРОЛОР

1142

1143

1144

1145

1146

НАЗИВ ПОСЛА

1141

ШИФРА
ПОСЛА

ОТКРИВА НЕИСПРАВНОСТИ НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА И СТАБИЛНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА КАО И УЗРОКЕ ЊИХОВОГ НАСТАНКА; ПРЕДЛАЖЕ НАЧИН
ОТКЛАЊАЊА НЕИСПРАВНОСТИ НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА И СТАБЛНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОЈ У ОКВИРУ РАДНИХ ЗАДАТАКА;
КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ И РАДОВЕ; ИЗРАЂУЈЕ УПУТСТВА ЗА РАД; ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАДОМ КОМИСИЈА И РАДНИХ ГРУПА ИЗ
ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И СТАБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА; ИЗРАЂУЈЕ МЕРНЕ ЛИСТЕ И ПРАТЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА РЕМОНТ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА; ИЗРАЂУЈЕ ИНТРНЕ ФАКТУРЕ И ФАКТУРЕ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА;
ПРАТИ РОК ИСТЕКА АТЕСТА ЗА МЕРНЕ ИНСТРУМЕНТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ИЗРАЂУЈЕ ТЕХНИЧКУ-ТЕХНОЛИШКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ДЕФИНИШЕ НАЧИН УПОТРЕБЕ И ВРСТУ ПОГОНСКИХ МАТЕРИЈАЛА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ТОКУ
ЕКСПЛОТАЦИЈЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И СТАБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА); ВРШИ УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТА СА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА (УИЦ, ЕН, СРПС) И
ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА; САРАЂУЈЕ СА ТЕХНИЧКИМ СЛУЖБАМА ДРУШТВА, ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ И
РЕМОНТЕРИМА; СТАРА СЕ И ПРИМЕЊУЈЕ ВАЖЕЋЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ИЗРАЂУЈЕ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ЦРТЕЖИ, ДЕЛОВИ, СКЛОПОВИ); ВРШИ УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОЈЕКТА СА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА (УИЦ, ЕН,
СРПС) И ПРОПИСИМА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА; ИЗРАЂУЈЕ КОМИСИЈСКЕ ЗАПИСНИКЕ; АЖУРИРА И ВОДИ ПРОПРАТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; СТАРА СЕ И ВОДИ РАЧУНА О АЖУРИРАЊУ ДОСИЈЕА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; САРАЂУЈЕ СА ТЕХНИЧКИМ СЛУЖБАМА ДРУШТВА,
ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦУ И РЕМОНТЕРИМА; СТАРА СЕ И ПРИМЕЊУЈЕ ВАЖЕЋЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

СРЕЂУЈЕ И ДОПУЊУЈЕ ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, УПУТСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ, ЦРТЕЖА И ШЕМЕ; ВРШИ ИЗБОР АЛАТА И КОНТРОЛНИХ ПОСТУПАКА У
ПРЕГЛЕДИМА; РЕШАВА ПРОБЛЕМЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И СТАБИЛНИХ ПОСТРОЈЕЊА ; АНАЛИЗИРА КВАРОВЕ И СИСТЕМСКЕ
ГРЕШКЕ НА ОПРЕМИ ЗА КОЈУ ЈЕ ЗАДУЖЕН И ПРЕДЛАЖЕ ТЕХНИЧКА РЕШЕЊА; КОНТРОЛИШЕ ИСПРАВНОСТ ОПРЕМЕ, АГРЕГАТА И ВОЗНИХ СРЕДСТАВА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОРГАНИЗУЈЕ РАД И РУКОВОДИ РАДОМ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ И ЕНЕРГЕТИКЕ; СПРОВОДИ ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ И ПРАТИ
УПУТСТВА НА ОДРЖАВАЊУ СРЕДСТАВА У НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА, ПЛАНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПЛАНА КАДРОВА; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ ТЕХНИЧКИХ КОМИСИЈА, ПОПИСНИХ
КОМИСИЈА И КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У КОМИСИЈАМА ЗА РЕДОВНО ПОДУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ;
ВРШИ ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; ИЗРАЂУЈЕ РАДИОНИЧКЕ И СКЛОПНЕ ЦРТЕЖЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

РУКОВОДИ И КООРДИНИРА ПОСЛОВИМА НА ОДРЖАВАЊУ ТЕРЕТНИХ КОЛА; ОРГАНИЗУЈЕ И УСКЛАЂУЈЕ ПОСЛОВЕ ИЗМЕЂУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА; СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА И ОСТАЛИХ ПРОПИСА У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА; БРИНЕ СЕ И СТАРА О УНАПРЕЂЕЊУ
КАДРОВСКЕ ПОЛИТИКЕ У ОРГАНИЗАЦИОНОМ ДЕЛУ; КОМПЛЕТИРА ЕЛЕМЕНЕ ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА РАДИ ОБРАЧУНА РЕЗУЛТАТА РАДА;
КОНТРОЛИШЕ ДОЗНАКЕ ЗА БОЛОВАЊЕ СА ОВЕРОМ; ВРШИ СНИМАЊЕ СТАЊА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА, УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ВАНРЕДНЕ
ДОГАЂАЈЕ, ПРИКУПЉА ДОКУМЕНТАЦИЈУ И КООРДИНИРА РАДОМ СА ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА У ЦИЉУ НАПЛАТЕ ШТЕТЕ НА ВОЗНИМ
СРЕДСТВИМА, ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОПИС ПОСЛА
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ДИСПЕЧЕР ЗА ОВС

РЕФЕРЕНТ-ИСЛЕДНИК

ПОСЛОВОЂА

ТЕХНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ПРОЦЕСНА КОНТРОЛА НА ОВС

ЕЛЕКТРИЧАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПОСТРОЈЕЊА

1148

1149

1150

1151

1152

НАЗИВ ПОСЛА

1147

ШИФРА
ПОСЛА

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРИ ПЛАНСКОМ И ВАНПЛАНСКОМ ОДРЖАВАЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА ОБЈЕКАТА, УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА; ВРШИ СТАЛНУ
КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА (НАРОЧИТО ДИЗАЛИЦА И КРАНОВА), СТАРА СЕ О РОКОВИМА ВАЖЕЊА ЊИХОВИХ АТЕСТА И
СЕРТИФИКАТА, А У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА И СТАБДАРДИМА; ВРШИ ОПРАВКЕ СКЛОПОВА, УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА У ОКВИРУ ПЛАНСКИХ И
ВАНПЛАНСКИХ ПРЕГЛЕДА И ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ НАКОН ИЗВРШЕЊА ИСТИХ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ПРОПИСАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТЕКУЋЕГ И РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; КОНТРОЛИШЕ ВОЗНА СРЕДСТВА
ПРИЛИКОМ УЛАСКА У РАДИОНИЦУ И ИЗРАЂУЈЕ УЛАЗНИ ЗАПИСНИК О КОМПЛЕТНОСТИ ИСТОГ И УОЧЕНИМ НЕДОСТАЦИМА; КОНТРОЛИШЕ КВАЛИТЕТ
ИЗВРШЕЊА ПРЕДВИЂЕНОГ ОБИМА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ПОТПИСУЈЕ И ОВЕРАВА ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА ПОСЛЕ
ИЗВРШЕНЕ КОНТРОЛЕ; ОВЕРАВА МЕРНЕ ЛИСТЕ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНЕ ОБРАДЕ; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
�

ПРИПРЕМА ОСОВИНСКЕ СКЛОПОВЕ ЗА УЛТРАЗВУЧНО ИСПИТИВАЊЕ ПРЕМА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА; ВРШИ АНАЛИЗУ ИЗВРШЕНИХ ИСПИТИВАЊА И
ДАЈЕ ПРЕДЛОГ САНАЦИЈЕ У СЛУЧАЈУ УОЧЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ; ВРШИ МЕРЕЊЕ ЗАОСТАЛИХ НАПОНА У МОНОБЛОК ТОЧКОВИМА; ИСПИТУЈЕ
ОСВИНСКЕ СКЛОПОВЕ УЛТРАЗВУЧНОМ МЕТОДОМ ПРЕ И ПОСЛЕ НАВАРИВАЊА; СТАРА СЕ О АПАРАТИМА ЗА ДЕФЕКТОСКОПИЈУ; СХОДНО
ОВЛАШЋЕЊУ ВРШИ ИЗДАВАЊЕ АТЕСТА; ИСПИТУЈЕ ИСПРАВНОСТ КОЧНИЦА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА СА ОДГОВАРАЈУЋОМ МЕРНО-АКВИЗИЦИОНОМ
ОПРЕМОМ; АНАЛИЗИРА ДИЈАГРАМ КОЧЕЊА; ДАЈЕ ПРЕДЛОГ ОТКЛАЊАЊА УОЧЕНИХ НЕИСПРАВЛНОСТИ НА ИСТИМ; СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ
МЕРНО АКВИЗИЦИОНЕ ОПРЕМЕ; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ВРШИ РАСПОРЕД РАДА И ДИРЕКТНО УЧЕСТВУЈЕ У ПРОЦЕСУ РАДА И ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ; КОНТРОЛИШЕ КВАЛИТЕТ ИЗВРШЕЊА
УСЛУГА И РАДОВА; ВОДИ БРИГУ И СТАРА СЕ О БЛАГОВРЕМЕНОМ ТРЕБОВАЊА МАТЕРИЈАЛА; КОНТРОЛИШЕ И ОДГОВАРА ЗА ИСПРАВНОСТ ОРУЂА ЗА
РАД, МАШИНА И АЛАТА; ОДГОВАРА ЗА РАДНУ И ТЕХНОЛОШКУ ДИСЦИПЛИНУ И САРАЂУЈЕ СА ОСТАЛИМ СЛУЖБАМА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ ПОПИСНИХ
КОМИСИЈА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ВРШИ ПРИЈЕМ ПРЕДМЕТА И АНАЛИЗУ ПРИЈЕМНЕ ПОШТЕ; ПРИКУПЉА ПОТРЕБНЕ ПОДАТАКЕ О ЛИЦИМА НА КОЈЕ СЕ ПРЕДМЕТ ОДНОСИ; САСЛУШАВА
ЛИЦА ПО ПРЕДМЕТИМА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА И УТВРЂУЈЕ ПОВРЕДУ ПРОПИСА; САСТАВЉА ИЗВЕШТАЈЕ, ЕВИДЕНТИРАЊЕ И ОБРАДУ
ПРОТИВПРАВНИХ РАДЊИ НАСТАЛИХ У ОРГАНИЗАЦИОНОМ ДЕЛУ; САРАЂУЈЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ОСИГУРАЊА ОД НАСТАЛЕ ШТЕТЕ НА ВОЗНИМ
СРЕДСТВИМА И СТАБИЛНИМ ПОСТРОЈЕЊИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КОНТРОЛИШЕ ПРОЦЕС И КВАЛИТЕТ ТЕКУЋИХ И ВАНПЛАНСКИХ ОПРАВКИ; ВРШИ ИЗРАДУ ЗАПИСНИКА О ДЕФЕКТИМА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ВОДИ
ОДГОВАРАЈУЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ О ЗАДРЖАВАЊИМА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋИМ И ВАНПЛАНСКИМ ОПРАВКАМА; АНАЛИЗИРА УЗРОК ЧЕСТИХ
КВАРОВА; СТАРА СЕ О БЛАГОВРЕМЕНОМ ПОСТАВЉАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА НА ОДГОВАРАЈУЋЕ МЕСТО РАДА; ВРШИ КООРДИНАЦИЈУ РАДА
ПОСЛОВОЂА У ИЗВРШЕЊУ РАДНИХ ЗАДАТАКА; КООРДИНИРА СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА У ДРУШТВУ ТОКОМ ПРОЦЕСА МАНЕВРИСАЊА; АЖУРИРА И
ВОДИ ПРОПРАТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОПИС ПОСЛА

Број 49
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
- 79 -

ЗАВАРИВАЧ ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ТЕХНИЧАР НА МЕРЕЊУ БАНДАЖА

ТЕХНИЧАР У ЛАБОРАТОРИЈИ

РУКОВАОЦ СТАБИЛНОГ КОМПРЕСОРА

РУКОВАОЦ КОТЛА СА АУТОМАТСКОМ
КОМАНДОМ

АЛАТНИЧАР

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ ПОСТРОЈЕЊА

МАНЕВРИСТА

ШЕФ ОЈ

1154

1155

1156

1157

1158

1159

1160

1161

НАЗИВ ПОСЛА

1153

ШИФРА
ПОСЛА

ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ РАДОМ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ; ДАЈЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА И ПРАТИ ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ; УЧЕСТВУЈЕ
КОД УГОВАРАЊА ДОБАРА И УСЛУГА;ПРАТИ И ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈЕ О ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ; ПРАТИ ИЗМЕНЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И ЊИХОВУ
ПРИМЕНУ; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ КОМИСИЈА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У КОМИСИЈАМА ЗА РЕДОВНО
ПОДУЧАВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; ВРШИ ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА; ИЗРАЂУЈЕ И ПРИПРЕМА
ТЕХНИЧКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; САРАЂУЈЕ СА РЕМОНТЕРИМА У ЦИЉУ РЕШЕАВАЊА ТЕХНИЧКЕ
ПРОБЛЕМАТИКЕ ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ИЗВРШАВА МАНЕВАРСКЕ ЗАДАТКЕ (РАСТАВЉА КОЛА И ЛОКОМОТИВА НА КОЛОСЕКУ ЗА РАД ЗАКВАЧИВАЊЕ И ОТКВАЧИВАЊЕ ВОЗИЛА ПРИ
РАЗМЕШТАЊУ ИСТИХ И СЛ); ПРАЋЕЊЕ ЛОКОМОТИВСКИХ ВОЖЊИ; РУКОВАЊЕ СКРЕТНИЦАМА И ИСКЛИЗНИЦАМА ПРИ РАЗМЕШТАЊУ ВОЗИЛА;
ОБЕЗБЕЂУЈЕ КОЛА ОД ОДБЕГНУЋА И САМОПОКРЕТАЊА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЛОКАЛИЗУЈЕ КВАР И ВРШИ УТВРЂИВАЊЕ УЗРОКА КВАРА И ПРОНАЛАЗИ НАЧИН ОТКЛАЊАЊА КВАРА; ВРШИ ДЕМОНТАЖУ, ОПРАВКУ И КОНТРОЛУ
УРЕЂАЈА И ПОСТРОЈЕЊА; ВРШИ КОНТРОЛУ ВОДОСТАЈА У РЕЗЕРВОАРИМА ЗА ОМЕКШАНУ ВОДУ; ИЗВРШАВА ДИХТОВАЊЕ И ПОДЕШАВАЊЕ СВИХ
ВЕНТИЛА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРИПРЕМА КОТАО ЗА ПОГОН И ПУШТА ИСТИ У РАД; НАДГЛЕДА ИСПРАВНОСТ КОТЛА; ВРШИ ИНСТАЛАЦИЈУ УРЕЂАЈА; ПРАТИ СТАЊЕ ГОРИВА У
РЕЗЕРВОАРИМА, КАО И СТАЊЕ ФЛУИДА ЗА ГРЕЈАЊЕ У ИНСТАЛАЦИЈАМА; ВОДИ КЊИГЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ СЛУЖБЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О СТАЊУ АЛАТА; СТАРА СЕ И БРИНЕ О ИСПРАВНОСТИ АЛАТА И ОПРЕМЕ; ВРШИ ПОПРАВКУ ПОСТОЈЕЋЕГ АЛАТА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ ПУШТАЊЕ У РАД И КОНТРОЛУ СИСТЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ САБИЈЕНОГ ВАЗДУХА; КОНСТАТУЈЕ И ЛОКАЛИЗУЈЕ КВАР, УТВРЂУЈЕ УЗРОК КВАРА И
НАЧИН ОТКЛАЊАЊА КВАРА КАО И ДЕМОНТАЖУ, ОПРАВКУ И КОНТРОЛУ ЕЛЕМЕНАТА; ВРШИ ПРЕЗАПТИВАЊЕ СВИХ ЕЛЕМЕНАТА СИСТЕМА ЗА ЗБИЈЕНИ
ВАЗДУХ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ АНАЛИЗУ УПОТРЕБЉИВОСТИ МАЗИВА, ТЕХНИЧКИХ ГОРИВА И ИЗОЛАЦИОНИХ УЉА; ВРШИ АНАЛИЗУ КОТЛОВСКЕ И НАПОЈНЕ ВОДЕ ЗА МОТОРЕ;
ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ И СТАТИСТИКУ НАЏОРА НАД УЗИМАЊЕМ УЗОРАКА УЉА И МАЗИВА У РАДИОНИЦИ; КОНТРОЛИШЕ РАД СИСТЕМА ЗА
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ МЕРЕЊЕ МОНОБЛОК ТОЧКОВА И БАНДАЖА И УНОСИ ДИМЕНЗИЈЕ У ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ; ИЗРАЂУЈЕ РАДИОНИЧКЕ И СКЛОПНЕ ЦРТЕЖЕ У СКЛАДУ
СА СТАНДАРДОМ; ВРШИ ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ МЕРА; ПОПУЊАВА МЕРНЕ ЛИСТЕ; ВРШИ МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ СКЛОПОВА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА КАО
И МЕРЕЊЕ ДЕБЉИНЕ, ВИСИНЕ ВЕНЦА, QР МЕРЕ И ШИРИНЕ ОБРУЧА ТОЧКА; КОНТРОЛИШЕ СКЛОПОВЕ БАНДАЖА; ВОДИ И АЖУРИРА ДОКУМЕНТАЦИЈУ
ЕВИДЕНЦИЈЕ МЕРА ТОЧКОВА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА
О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ ЗАВАРИВАЊЕ СВИХ ОДГОВАРАЈУЋИХ ВАРОВА, ГАСНО И ЕЛЕКТРОЛУЧНО У СВИМ ПОЗИЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ СТАНДАРДИМА; СТАРА
СЕ И БРИНЕ О ИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА И УРЕЂАЈА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ; ОДГОВАРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЗАВАРИВАЊА У СКЛАДУ СА ОДГОВАРАЈУЋИМ
ПРАВИЛНИКОМ ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
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ЕЛЕКТРОНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

ВРШИ КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ ВИТАЛНИХ КОЧНИХ УРЕЂАЈА И УРЕЂАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЗБИЈЕНОГ ВАЗДУХА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ОБАВЉА
РЕМОНТ ВИТАЛНИХ КОЧНИХ УРЕЂАЈА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОЈ РАДИОНИЦИ И ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ ИСТИХ НА ПРОБНИЦАМА; ВРШИ ПРОВЕРУ
БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОЧНУ ОПРЕМУ ИСПРАВНОСТИ УРЕЂАЈА ЗА МАЗАЊЕ ВЕНАЦА БАНДАЖА, КОМПРЕСОРА, ВАЗДУШНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, УРЕЂАЈА ПЕСКАРЕ; ОБАВЉА РАДОВЕ НА
РАЗВЕЗИВАЊУ ВАЗДУШНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА РАМУ ОБРТНИХ ПОСТОЉА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

1165

БРАВАР НА ОДРЖАВАЊУ КОЧНЕ ОПРЕМЕ

БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА

1164
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ДЕФЕКТАТОР

ВРШИ ОПРАВУ И ЗАМЕНУ СКЛОПОВА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА У ОКВИРУ ПЛАНСКИХ И ВАНПЛАНСКИХ ОПРАВКИ; ВРШИ ПОТПИСИВАЊЕ ЛИСТЕ
ПРЕГЛЕДА ПО ЗАВРШЕТКУ ИСТИХ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ ОСОВИНСКИХ СКЛОПОВА, ВУЧНО ОДБОЈНИХ УРЕЂАЈА, ОБРТНИХ
ПОСТОЉА КАО И ОСТАЛИХ БРАВАРСКИХ УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРАЊА И ЧИЋЕЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА:
ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА НА ТЕРЕНУ,
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ КОНТРОЛУ, ОПРАВКУ И ИСПИТИВАЊЕ КОЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА КАО И РЕМОНТ КОЧНИХ УРЕЂАЈА; ВРШИ ИСПИТИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ
ВИТАЛНИХ КОЧНИХ УРЕЂАЈА; ЗАДУЖЕН ЈЕ ЗА РАД НА ПРОБНИЦИМА ЗА ИСПИТИВАЊЕ КОЧНИЦА И ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ВРШИ ТРЕБОВАЊЕ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА НЕОПХОДНИХ ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОЧНИХ УРЕЂАЈА; ВРШИ СНИМАЊЕ ДИЈАГРАМА КОЧНИЦА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ,
ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА И ОПРАВКУ ГЛАВНОГ ТРАНСФОРМАТОРА, ЕЛЕКТРИЧНИХ ОБРТНИХ МАШИНА,
КОМАНДНОГ УРЕЂАЈА, УРЕЂАЈА ЗА ГРЕЈАЊЕ, МЕЊАЧА СМЕРА, ГЛАВНОГ ПРЕКИДАЧА, ВИСОКОНАПОНСКОГ РЕГУЛАТОРА НАПОНА, ЕП ВЕНТИЛА,
ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА И ОСТАЛИХ ВИТАЛНИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ КОНТРОЛУ И ОПРАВКУ ВИТАЛНИХ УРЕЂАЈА НА ВОЗНОМ СРЕДСТВУ (ОБРТНИХ ПОСТОЉА, ОСОВИНСКИХ СКЛОПОВА, КОЧНИХ УРЕЂАЈА); ВРШИ
ПРЕГЛЕД И ПОПРАВКУ ОГИБЉЕЊА ВОЗНОГ СРЕДСТВА, УРЕЂАЈА ЗА МАЗАЊЕ ВЕНАЦА БАНДАЖА, КОМПРЕСОРА, ВАЗДУШНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, УРЕЂАЈА
ПЕСКАРЕ, ОСОВИНСКИХ ЛЕЖИШТА, ОДБОЈНИКА, РАМА ОБРТНИХ ПОСТОЉА; ВРШИ ЗАДИЗАЊЕ САНДУКА ВОЗНОГ СРЕДСТВА И ИЗВЕЗИВАЊЕ
ОСОВИНСКИХ СКЛОПОВА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ ПРЕГЛЕД И КОНСТАТАЦИЈУ СТАЊА ЛОКОМОТИВА ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА СА ВОЖЊЕ; ПРОНАЛАЗИ КВАР И УЗРОК ДЕФЕКТА НА ЛОКОМОТИВАМА;
ВРШИ ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ЛОКОМОТИВА ПОСЛЕ ИЗВРШЕНИХ ОПРАВКИ; ПРОПИСУЈЕ ПОСТУПАК ЗА ОТКЛАЊАНЕ КВАРОВА НА
ЛОКОМОТИВАМА, КАО И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА НА ИСТИМ; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ, ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ОРГАНИЗУЈЕ ПОПРАВКУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОЈ, ПРУЖА ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ ЗА НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ВРШИ ИЗБОР И УРЕЂЕЊЕ
ТЕХНОЛОШКЕ ОПРЕМЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ОДРЖАВАЊА; ВРШИ ИЗРАДУ НОВИХ И ДОПУНУ ПОСТОЈЕЋИХ ТЕХНИЧКИХ УПУТСТАВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ; ПРАТИ, СТАРА СЕ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ И СТАНДАРДЕ; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ РАДНИХ
ГРУПА И КОМИСИЈА ФОРМИРАНИМ НА НИВОУ ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР

НАЗИВ ПОСЛА

1162

ШИФРА
ПОСЛА

Број 49
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
- 81 -

ОПИС ПОСЛА

БРАВАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА

МЕХАНИЧАР ПРЕЦИЗНИ

ЕЛЕКТОМЕХАНИЧАР ЗА ВУЧНЕ МОТОРЕ

МЕХАНИЧАР

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР

БРАВАР

1172

1173

1174

1175

1176

ВРШИ ОПРАВУ И ЗАМЕНУ СКЛОПОВА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА У ОКВИРУ ПЛАНСКИХ И ВАНПЛАНСКИХ ОПРАВКИ; ВРШИ ПОТПИСИВАЊЕ ЛИСТЕ
ПРЕГЛЕДА ПО ЗАВРШЕТКУ ИСТИХ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МОНТАЖЕ И ДЕМОНТАЖЕ ОСОВИНСКИХ СКЛОПОВА, ВУЧНО ОДБОЈНИХ УРЕЂАЈА, ОБРТНИХ
ПОСТОЉА КАО И ОСТАЛИХ БРАВАРСКИХ УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРАЊА И ЧИЋЕЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА:
ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРИ ПЛАНСКОМ И ВАНПЛАНСКОМ ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ВРШИ ОПРАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ СКЛОПОВА, ЕЛЕКТРОУРЕЂАЈА И ЕЛЕКТРО-ДЕЛОВА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПЛАНСКИХ И ВАНПЛАНСКИХ ПРЕГЛЕДА; ВРШИ ОПРАВКУ ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИЈЕ НА
ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА, ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ КОНТРОЛУ И ОПРАВКУ ВУЧНОГ МОТОРА ЛОКОМОТИВА СВИХ СЕРИЈА; ЗАДУЖЕН ЈЕ ЗА ЗАМЕНУ КОНТАКТОРА, ВЕНТИЛА, КОНДЕНЗАТОРА,
ЧЕТКИЦА, НОСАЧА ЧЕТКИЦА, СТРУЈНИХ ТРАНСМИТЕРА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ И ДЕЛОВА НА ВУЧНИМ СРЕДСТВИМА;ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ,
ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
КОНТРОЛИШЕ РАД И ОПРАВКУ СИСТЕМА ЗА ГОРИВО, СИСТЕМА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ, ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И ОСТАЛИХ ВИТАЛНИХ
ДЕЛОВА И СКЛОПОВА ПО ПРОПИСАНИМ ЛИСТАМА; ВРШИ УЗИМАЊЕ УЗОРАКА УЉА И ВОДЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ У ЛАБОРАТОРИЈИ; ЗАДУЖЕН ЈЕ ЗА
ДОЛИВАЊЕ УЉА У СИСТЕМЕ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ, КАО И ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ВОЗНОГ СРЕДСТВА;ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ
ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРИ ПЛАНСКОМ И ВАНПЛАНСКОМ ОДРЖАВАЊУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА, АЛАТА И ДЕЛОВА (ПОКАЗНИ БРЗИНОМЕР, СТАБИЛИЗАТОР
НАПОНА, ДАВАЧА БРЗИНОМЕРА); ВРШИ ОПРАВКЕ СКЛОПОВА, КОМПЛЕТНОГ БРЗИНОМЕРНОГ УРЕЂАЈА, КАО И ОСТАЛИХ МЕХАНИЧКИХ УРЕЂАЈА И
ДЕЛОВА НА ПЛАНСКИМ И ВАНПЛАСКИМ ПРЕГЛЕДИМА; ВРШИ ПОТПИСИВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ЛИСТА НАКОН ИЗВРШЕНИХ ПРЕГЛЕДА ВУЧНИХ ВОЗИЛА
И ОПРЕМЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ СВЕ БРАВАРСКЕ ПОСЛОВЕ НА ОПРАВЦИ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ВРШИ ПОПРАВКУ УРЕЂАЈА И ВИТАЛНИХ СКЛОПОВА (ОБРТНИХ ПОСТОЉА,
ОГИБЉЕЊА, ОСОВИНСКИХ СКЛОПОВА ИТД) НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ОБАВЉА СЛОЖЕНИЈЕ ПОСЛОВЕ ПРИ ПЛАНСКОМ И ВАНПЛАНСКОМ
ОДРЖАВАЊУ; ВРШИ ОПРАВКЕ И ПОДЕШАВАЊА УРЕЂАЈА И СКЛОПОВА ПРИ ПРЕГЛЕДИМА; РАДИ НА ПОСЛОВИМА ОСПОСОБЉАВАЊА ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА НА ТЕРЕНУ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРАЊА И ЧИШЋЕЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ
ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРИ ПЛАНСКОМ И ВАНПЛАНСКОМ ОДРЖАВАЊУ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ВРШИ ОПРАВКЕ СКЛОПОВА, УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ПЛАНСКИХ И ВАНПЛАНСКИХ ПРЕГЛЕДА;ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ
ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА
ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
КОНТРОЛИШЕ РАД И ОПРАВКУ СИСТЕМА ЗА ГОРИВО, СИСТЕМА ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ, ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И ОСТАЛИХ ВИТАЛНИХ
ДЕЛОВА И СКЛОПОВА ПО ПРОПИСАНИМ ЛИСТАМА; ВРШИ УЗИМАЊЕ УЗОРАКА УЉА И ВОДЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ У ЛАБОРАТОРИЈИ; ЗАДУЖЕН ЈЕ ЗА
ДОЛИВАЊЕ УЉА У СИСТЕМЕ ЗА ПОДМАЗИВАЊЕ, КАО И ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ ВОЗНОГ СРЕДСТВА;ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ
МЕХАНИЧАР ЗА ВОЗНА СРЕДСТВА
ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
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ИЗРАЂУЈЕ ДЕЛОВЕ ПРЕМА ЦРТЕЖУ И УЗОРКУ;ВРШИ ТЕРМИЧКУ ОБРАДУ КАЉЕЊЕМ; ПРИПРЕМА И ОДРЖАВА ВАТРУ ЗА ОБЛИКОВАЊЕ ПРЕДМЕТА У
КАЛУПУ НА ПРЕСИ; ВРШИ НАВЛАЧЕЊЕ БАНДАЖА НА ОСОВИНСКЕ СКЛОПОВЕ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ГАСНОГ ЗАВАРИВАЊА, ГАСНОГ СЕЧЕЊА И ПО
ПОТРЕБИ ПОСЛОВЕ ГАСНОГ И ЕЛЕКТРОЛУЧНОГ ЗАВАРИВАЊА; ПОТПИСУЈЕ ЛИСТЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ РАД И РУКОВОДИ РАДОМ РАДИОНИЦЕ ЗА КОЧНУ ОПРЕМУ; СПРОВОДИ ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ И ПРАТИ УПУТСТВА НА ОДРЖАВАЊУ
СРЕДСТАВА У НАДЛЕЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА, ПЛАНА РЕЗЕРВНИХ
ДЕЛОВА И ПЛАНА КАДРОВА; УЧЕСТВУЈЕ, КАО СТРУЧНО ЛИЦЕ, У РАДУ ТЕХНИЧКИХ КОМИСИЈА, ПОПИСНИХ КОМИСИЈА, КОМИСИЈА ЗА НАБАВКУ
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И КОМИСИЈА ЗА ПРИЈЕМ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА КОД РЕМОНТЕРА; УЧЕСТВУЈЕ У КОМИСИЈАМА ЗА РЕДОВНО ПОДУЧАВАЊЕ И
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; ВРШИ ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; ИЗРАЂУЈЕ РАДИОНИЧКЕ И СКЛОПНЕ ЦРТЕЖЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У
СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА; ВРШИ ДЕФЕКТАЖУ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕОЛВА КОЧНЕ ОПРЕМЕ; ВРШИ НАБАВКУ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
КОЧНИЦА ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ВОЗИЛА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВА У ОКВИРУ ОЈ; ИЗРАЂУЈЕ И РЕАЛИЗУЈЕ ПЛАН ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА, ПЛАН РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПЛАН
КАДРОВА ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ; СПРОВОДИ ТЕХНИЧКЕ ПРОПИСЕ И УПУТСТВА О ПРИМЕНИ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ; ПОТПИСУЈЕ
ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА ВОЗННИХ СРЕДСТАВА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЗАДУЖЕН ЈЕ ЗА РУКОВАЊЕ СТРУГОМ ЗА ОБРАДУ ПРОФИЛА ТОЧКОВА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ВРШИ ПРИПРЕМНЕ РАДОВЕ НА ВОЗИЛУ И СТРУГУ;
ОРГАНИЗУЈЕ, НАЏИРЕ И РАДИ НА ОБРАДИ ПРОФИЛА ТОЧКОВА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ПО ПОТРЕБИ; БРИНЕ О ИСПРАВНОСТИ СТРУГА И ОПРЕМЕ; ВРШИ
ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ МАШИНА;РЕДОВНО ОДРЖАВА И ВРШИ КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД СТРУГА И УЧЕСТВУЈЕ У ОПРАВЦИ ИСТОГ;ВРШИ ПРЕГЛЕД,
ПРЕМЕР И ДЕФЕТКАЖУ КВАРОВА ОСОВИСНКИХ СКЛОПОВА КАО И ПРЕГЛЕД, ПРАЊЕ, ДЕФЕКТАЖУ И МОНТАЖУ ЛЕЖАЈЕВА ОСОВИСНКИХ СКЛОПОВА;
ИЗРАЂУЈЕ РЕЗРЕВНЕ ДЕЛОВЕ НА УНИВЕРЗАЛНОМ СТРУГУ ЗА ТЕРЕТНА КОЛА ПРЕМА ТЕХНИЧКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ; ВРШИ БРУШЕЊЕ СЕДИШТА
ГЛАВЧИНЕ ОСОВИНСКИХ ТРУПАЦА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

РАДИ У САСТАВУ БРИГАДЕ И ВРШИ РАСПОРЕД РАДНИКА НА ПОСЛОВИМА ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; ВРШИ КОНТРОЛУ ИЗВРШЕНИХ РАДОВА И
ПОТПИСУЈЕ ЛИСТЕ КОНТРОЛНИХ ПРЕГЛЕДА, МЕРНЕ ЛИСТЕ И ЛИСТЕ ТЕХОЛОШКИХ ПРОЦЕСА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА, ИЗВАДНИЦА И
ВРШИ ТРЕБОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА;ОДГОВАРА ЗА ИСПРАВНОСТ МАШИНА, ПОСТРОЈЕЊА, АЛАТА, АГРЕГАТА И ВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА КОЈЕ ЈЕ ЗАДУЖЕН;
ВРШИ ОСПОСОБЉАВАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА НА ТЕРЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ВРШИ ОПРАВКУ И ИЗРАДУ ЕЛЕМЕНАТА ОД ДРВЕТА; ВРШИ УЗИМАЊЕ МЕРА; ВРШИ ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА И ПРЕДМЕТА; ВРШИ РУЧНУ И МАШИНСКУ
ИЗРАДУ ЕЛЕМЕНАТА ОД ДРВЕТА НА СТОЛАРСКИМ МАШИНАМА; УЧЕСТВУЈЕ У ОСПОСОБЉАВАЊУ ТЕРЕТНИХ КОЛА НА ТЕРЕНУ;ОБУЧЕН ЈЕ ЗА РАД НА
СТОЛАРСКИМ МАШИНАМА; ПОТПИСУЈЕ ЛИСТУ КОНТРОЛНОГ ПРЕГЛЕДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРИПРЕМА ПОВРШИНЕ И МАТЕРИЈАЛЕ, ОБАВЉА РУЧНО ФАРБАЊЕ, ФАРБАЊЕ РАСПРШИВАЧЕМ КАО И ИСПИСИВАЊЕ ЛИНИЈА И СЛОВА, НАТПИСА И
ОЗНАКА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ПОТПИСУЈЕ ЛИСТЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ СНИМАЊЕ ИЗВРШЕЊА РАДНИХ ЗАДАТАКА; У САРАДЊИ СА КОНТРОЛОРОМ ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА; КОМПЛЕТИРА ЕЛЕМЕНЕ
ИЗВРШЕНИХ ПОСЛОВА РАДИ ОБРАЧУНА РЕЗУЛТАТА РАДА; КОНТРОЛИШЕ ДОЗНАКЕ ЗА БОЛОВАЊЕ СА ОВЕРОМ; ВРШИ СНИМАЊЕ СТАЊА НА ВОЗНИМ
СРЕДСТВИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ОБАВЉА ПОСЛОВЕ КОНТРОЛЕ И ОПРАВКЕ СВИХ ВРСТА ВИТАЛНИХ КОЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СВА ВОЗНА СРЕДСТВА, КАО И КОМПРЕСОРА И ВАЗДУШНЕ
БРАВАР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОЧНУ ОПРЕМУ ИНСТАЛАЦИЈЕ; ВРШИ СНИМАЊЕ ДИЈАГРАМА КОЧНИЦА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ
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1189

1191

МЕТАЛОСТРУГАР
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МЕХАНИЧАР СПЕЦИЈАЛИСТА

ВОЗАЧ

1187

1190

ТЕХНИЧАР У РАДИОНИЦИ

ОРГАНИЗУЈЕ, ПЛАНИРА, КООРДИНИРА, ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ РАДА У СЕКТОРУ; РАДИ НА ИЗРАДИ ПРОГРАМА И ПЛАНОВА РАДА СЕКТОРА И
ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СЕКТОРА И САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА; СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОПИСА ИЗ ДОМЕНА РАДА
СЕКТОРА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ПРЕДУЗЕЋУ И КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.
ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА У ЊЕГОВОЈ ОДСУТНОСТИ; УЧЕСТВУЈЕ У ОРГАНИЗОВАЊУ И ПЛАНИРАЊУ И ВРШИ КОНТРОЛУ РАДА У СЕКТОРУ;
ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА СЕКТОРА И САОБРАЋАЈНО-ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У
ПРЕДУЗЕЋУ И КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ, ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ЛОЖИ КОТАО ЦЕНТРАЛНОГ ГРЕЈАЊА; ВРШИ СВАКОДНЕВНУ КОНТРОЛУ ИСПРАВНОСТИ КОТЛА; ВРШИ ТРЕБОВАЊЕ ГОРИВА ЗА КОТЛАРНИЦУ ПРЕМА
ОДРЕЂЕНОЈ ВРСТИ И КВАЛИТЕТУ КАО И ТРЕБОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА СИТНЕ ОПРАВКЕ; ВРШИ КОНТРОЛУ РОКОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ОПРАВКЕ; ВРШИ
ТРЕБОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОТИВПОЖАРНОГ АПАРАТА И ДРУГИХ УРЕЂАЈА У ВЕЗИ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКТА ОД ПОЖАРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ ФУНКЦИОНАЛНО ИСПИТИВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА; КОНТРОЛИШЕ РАД И ВРШИ ОПРАВКУ СИСТЕМА ЗА ГОРИВО, СИСТЕМА ЗА
ПОДМАЗИВАЊЕ, ХЛАЂЕЊЕ, ПУМПЕ ВИСОКОГ ПРИТИСКА И ОСТАЛИХ ВИТАЛНИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА ПО ПРОПИСАНИМ ЛИСТАМА; ПОТПИСУЈЕ
ЛИСТЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРИ ПЛАНСКОМ И ВАНПЛАНСКОМ ОДРЖАВАЊУ ВУЧНИХ ВОЗИЛА, ОПРАВКЕ АЛАТА И ДЕЛОВА; ВРШИ ОПРАВКЕ СКЛОПОВА,
УРЕЂАЈА И ДЕЛОВА У ОКВИРУ ПЛАНСКИХ И ВАНПЛАНСКИХ ПРЕГЛЕДА; ВРШИ ПОТПИСИВАЊЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ И ЛИСТЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА
НАКОН ИЗВРШЕЊА ИСТИХ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

САМОСТАЛНО ИЗРАЂУЈЕ СЛОЖЕНЕ ДЕЛОВЕ НА МАШИНАМА ЗА ОБРАДУ МЕТАЛА СКИДАЊЕМ СТРУГОТИНА; СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ МАШИНА И
АЛАТА И ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ЊИХОВО ПРАВИЛНО КОРИШЋЕЊЕ; ВРШИ ОБРАДУ БРУШЕЊЕМ КАО И ПРИПРЕМУ И ЧИШЋЕЊЕ МАШИНЕ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРЕГЛЕДА, ПРИПРЕМА, ОДРЖАВА И УПРАВЉА ДРУМСКИМ ВОЗИЛОМ; ВОДИ ПУТНЕ НАЛОГЕ И ПРЕДВИЂЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ; СТАРА СЕ О ИСПРАВНОСТИ
И ОДРЖАВАЊУ ВОЗИЛА; ОДГОВАРА ЗА ИСПРАВНОСТ САОБРАЋАЈНИХ ДОКУМЕНАТА; ОДГОВАРАН ЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ПРИМЕНУ ПРОПИСА ИЗ ОБЛАСТИ
САОБРАЋАЈА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВРШИ МЕРЕЊЕ ДЕЛА И УНОШЕЊЕ ДИМЕНЗИЈА У ТЕХНИЧКУ СКИЦУ КАО И ИЗРАДУ РАДИОНИЧКИХ И СКЛОПНИХ ЦРТЕЖА У СКЛАДУ СА СТАНДАРДИМА;
ОБАВЉА ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ МЕРА И ПОПУЊАВАЊЕ МЕРНИХ ЛИСТА; ВРШИ МЕРЕЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ СКЛОПОВА ВОЗНИХ СРЕДСТАВА, МЕРЕЊЕ
ДЕБЉИНЕ, ВИСИНЕ ВЕНЦА, QР МЕРЕ И ШИРИНЕ ОБРУЧА ТОЧКА; КОНТРОЛИШЕ ОСОВИНСКЕ СКЛОПОВЕ; ИЗРАЂУЈЕ МАГАЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА
ПОТРЕБЕ РАДИОНИЦЕ У САРАДЊИ СА СТОВАРИШНОМ СЛУЖБОМ; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1186

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ КОНТРОЛЕ И ОПРАВКЕ СВИХ ВРСТА ВИТАЛНИХ КОЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СВА ВОЗНА СРЕДСТВА КАО И КОМПРЕСОРА И ВАЗДУШНЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ;ВРШИ СНИМАЊЕ ДИЈАГРАМА КОЧНИЦА НА ВОЗНИМ СРЕДСТВИМА; ПОТПИСУЈЕ ТЕХНОЛОШКЕ ЛИСТЕ, ЛИСТЕ ПРЕГЛЕДА И МЕРНЕ
ЛИСТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

БРАВАР-СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА КОЧНИЦУ

НАЗИВ ПОСЛА

1185

ШИФРА
ПОСЛА
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КООРДИНИРА ПОСЛОВЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ТЕРЕТНИХ КОЛА У ЦИЉУ СМАЊЕЊА ТРОШКОВА ОБРАЧУНА РАДА КОЛА; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА
МЕЂУНАРОДНЕ ПРОПИСЕ, КАО И УСАГЛАШАВАЊЕ ИНТЕРНИХ ПРОПИСА СА МЕЂУНАРОДНИХ ПРОПИСА; ПРИПРЕМА И ПРАТИ ПРЕДЛОГЕ УГОВОРА И
СПОРАЗУМА ; УЧЕСТВУЈЕ И ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ ЗА РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ПРОГРАМА ЗА ОБРАЧУН КОЛСКЕ НАЈАМНИНЕ; САРАЂУЈЕ
СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА У ОБЛАСТИ СВОГ РАДА; ПРАТИ РАЗМЕНУ КОЛА СА ДРУГИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА ОБАВЉА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И
ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПЛАНИРА, ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕДА ВОЖЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА; ВРШИ АНАЛИЗУ РЕДА ВОЖЊЕ И РАДИ НА ИЗРАДИ НАРЕДНОГ РЕДА ВОЖЊЕ, СТУДЕО Б И ПРИЛОГА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕВОЗА; НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА, ВРШИ
КОНТРОЛУ ПЛАНИРАНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ; КОМУНИКАЦИЈА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ ЖЕЛЕЗНИЦА У ВЕЗИ ИЗРАДЕ И ИЗМЕНЕ РЕДА ВОЖЊЕ; ПРАТИ
ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ОПЕРАТИВНЕ
ПОСЛОВЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР-ЕКСПЛОАТАЦИЈА И
ОБРАЧУН

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РЕДА
ВОЖЊЕ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПРОПИСЕ

1196

1197

1198

1199

ПРАТИ МЕЂУНАРОДНЕ ПРОПИСЕ И УСКЛАЂУЈЕ ИНТЕРНЕ ПРОПИСЕ СА ИСТИМА; ОРГАНИЗУЈЕ, РУКОВОДИ И КООРДИНИРА ПОСЛОВЕ ОКО ДОШЕЊА
УНУТРАШЊИХ ПРОПИСА; ДАЈЕ ТУМАЧЕЊЕ И ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДБИ ПРОПИСА; ВРШИ ИНСТРУКТАЖУ, РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ
ПРОВЕРЕ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И
ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

КОМУНИЦИРА СА СТРАНИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ ПРЕВОЗНИЦИМА; УТВРЂУЈЕ БРОЈ ТЕРЕТНИХ КОЛА КОЈА СЕ АНГАЖУЈУ ОД СТРАНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ
ПРЕВОЗНИКА; ДЕФИНИШЕ УСЛОВЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ КОРИШЋЕЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА СТРАНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРЕВОЗНИКА; ДАЈЕ НАЛОГ СВИМ
НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА СТРАНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРЕВОЗНИКА И ОБАВЕШТАВА ИХ О
ФИНАНСИЈКИМ УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ КОРИСТЕ; НА ОСНОВУ ОБИМА ПРЕВОЗА И ОПЕРАТИВНИХ АНАЛИЗА И ПОКАЗАТЕЉА РАДА, ПРЕДЛАЖЕ
МЕРЕ ЗА ЕФИКАСНИЈИ РАД ОПЕРАТИВНИХ СЛУЖБИ; ПРИЛИКОМ НАСТАЈАЊА ВАНРЕДНИХ ОКОЛНОСТИ И УСКИХ ГРЛА ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ЊИХОВО
ОТКЛАЊАЊЕ; КООРДИНИРА РАД ОПЕРАТИВНИХ ОДЕЉЕЊА; ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА И УЧЕСТВУЈЕ У ПРИПРЕМИ И ИЗРАДИ ПРОПИСА И ОПШТИХ
АКАТА ИЗ СВОГ ДЕЛОКРУГА РАДА И ПРАТИ И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ
ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

САВЕТНИК ЗА ТОТ

ОПИС ПОСЛА

1195

НАЗИВ ПОСЛА

СПРОВОДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ХИТНЕ МЕРЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИМ НЕСРЕЋАМА ИЛИ НЕЗГОДАМА КОЈЕ МОГУ ДА УГРОЗЕ БЕЗБЕДНОСТ У ТОКУ ТРАНСПОРТА,
УТОВАРА ИЛИ ИСТОВАРА ОПАСНОГ ТЕРЕТА; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ЖЕЛЕЗНИЧКИМ УПРАВАМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПРАТИ ЕВРОПСКЕ СТАНДАРДЕ, НОРМЕ, ДИРЕКТИВЕ; ПРАТИ ПРИМЕНУ ПРОПИСА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА И КОНТРОЛИШЕ
СПРОВОЂЕЊЕ ИСТИХ; ДАЈЕ САВЕТЕ, ПРЕПОРУКЕ И УПУТСТВА ВЕЗАНЕ ЗА ТРАНСПОРТ И МАНИПУЛАЦИЈУ ОПАСНОГ ТЕРЕТА; УСТАНОВАЉАВА ПОСТУПКЕ
И НАЧИН КОНТРОЛЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОПИСА И УСЛОВА ЗА ТРАНСПОРТ ОПАСНОГ ТЕРЕТА; ПРИСУСТВУЈЕ ПЕРИОДИЧНИМ САСТАНЦИМА СА
КОРИСНИЦИМА ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ЕЛАБОРАТА, АНАЛИЗА И НОРМАТИВНИХ АКАТА У ВЕЗИ ОПАСНОГ ТЕРЕТА; КООРДИНИРА
РАД И САРАЂУЈЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА ПОВОДОМ ПИТАЊА ОПАСНОГ ТЕРЕТА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА,
И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ШИФРА
ПОСЛА

Број 49
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
- 85 -

ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕДА ВОЖЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА И КВАЛИТЕТ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ДРУШТВА;
РАДИ СМЕРНИЦЕ РЕДА ВОЖЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА; РАЦИОНАЛИЗУЈЕ ТЕХНОЛОГИЈУ РАДА СТАНИЦА, КАО И КОРИШЋЕЊЕ И НАРУЏБУ ТРАСА; ПРАТИ
ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ РАД НА АКТИВНОСТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СТАНИЧНИХ КАПАЦИТЕТА, И САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА, ПРАВИЛНЕ
ПРИМЕНЕ САОБРАЋАЈНИХ ПРОПИСА, И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ЊИХОВО ПОБОЉШАЊЕ; ПРЕДЛАЖЕ ОДГОВАРАЈУЋА МЕРЕ У ЦИЉУ ОДРЕЂИВАЊА
ОПТИМАЛНЕ ВАРИЈАНТЕ МАНЕВАРСКОГ РАДА; ДАЈЕ СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ И САГЛАСНОСТ НА ТЕХНОЛОШКЕ АКТЕ (ПОСЛОВНИКЕ) О РАДУ СТАНИЦА;
ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР НАБАВКЕ

НАЧЕЛНИК

РУК. ПРОЈЕКТА-САОБ. И СТАНИЧНИ
КАПАЦИТЕТ

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА РЕД ВОЖЊЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА РЕД ВОЖЊЕ

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА ПЛАНИРАЊЕ РЕДА
ВОЖЊЕ

1202

1203

1204

1205

1206

ПЛАНИРА ПРЕВОЗ РОБЕ; ВРШИ АНАЛИЗУ РЕДА ВОЖЊЕ И РАДИ НА ИЗРАДИ НАРЕДНОГ РЕДА ВОЖЊЕ, СТУ-ДЕО Б И ПРИЛОГА; САЧИЊАВА ИЗВЕШТАЈ О
КВАЛИТЕТУ ПРЕВОЗНИХ УСЛУГА И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ПРЕВОЗА НА ОСНОВУ ИЗВЕШТАЈА, ВРШИ КОНТРОЛУ ПЛАНИРАНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ; КОМУНИКАЦИЈА СА ИНФРАСТРУКТУРОМ ЖЕЛЕЗНИЦА У ВЕЗИ ИЗРАДЕ И ИЗМЕНЕ РЕДА ВОЖЊЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ
ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРАТИ ИЗМЕНЕ ИЗЈАВЕ О МРЕЖИ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖС, НАКНАДЕ ПОВОДОМ КОРИШЋЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖС И ПОДАТКЕ ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ, ПРИСТУП И ДРУГЕ УСЛУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЖС; АНАЛИЗИРА И СРАВЊУЈЕ БРОЈ ВОЗОВА, ВОЗНЕ КМ., БРУТО Т. КМ. И ВРСТУ ВУЧЕ
(ДИЗ./ ЕЛЕКТР.) У ЦИЉУ УТВРЂИВАЊА НАКНАДА; ПРИПРЕМА ИЗВЕШТАЈЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И
КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
ПЛАНИРА РЕАЛИЗАЦИЈУ РЕДА ВОЖЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА; ВРШИ АНАЛИЗУ РЕДА ВОЖЊЕ И РАДИ НА ИЗРАДИ НАРЕДНОГ РЕДА ВОЖЊЕ, СТУ-ДЕО Б И
ПРИЛОГА; ПРИКУПЉА ПОДАТКЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О КВАЛИТЕТУ ПРЕВОЗА И ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ПРЕВОЗА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И
ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ ПЛАНА НАБАВКЕ И У КОМИСИЈАМА ЗА НАБАВКУ СВИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ СЕКТОРА; ПРИКУПЉА И ОБРАЂУЈЕ ЗАХТЕВЕ ЗА
НАБАВКУ СЕКЦИЈА СТ; УСКО САРАЂУЈЕ СА СЕКТОРОМ ЗА НАБАВКЕ И СЕКТОРОМ ИКТ; КОНТРОЛИШЕ ФАКТУРЕ ЗА НАБАВКЕ У СЕКТОРУ; КОНТРОЛИШЕ
РАЧУНЕ ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГА ЗА СЕКТОР; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ
ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1201

ПРИПРЕМА ПОСЛОВНИХ САСТАНАКА, ПОЗИВАЊЕ И ПРИПРЕМА И ПОДЕЛА МАТЕРИЈАЛА ЗА САСТАНКЕ; ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВНЕ КОРЕСПОДЕНЦИЈЕ У
ОКВИРУ ПРЕДУЗЕЋА И СА ДРУГИМ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА И ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА СЕКТОРА; РАДИ
БЕЛЕШКЕ, ЗАПИСНИКЕ, ЗАКЉУЧКЕ И ЊИХОВО УМНОЖАВАЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ; ПРАТИ РОКОВЕ ЗА САСТАНКЕ, РОКОВЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА
ВЕЗАНИХ ЗА ДОНЕТЕ ЗАКЉУЧКЕ; КОНТАКТИРА И ИНФОРМИШЕ ЗАПОСЛЕНЕ У СЕКТОРУ, ДРУГА ЛИЦА У ПРЕДУЗЕЋУ И КОМИТЕНАТЕ ПО НАЛОГУ И
ЗАДУЖЕЊУ ПОСЛОВОДСТВА СЕКТОРА; ВРШИ ЕКСПЕДИЦИЈУ И АРХИВИРАЊЕ ПОШТЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР - ПОСЛОВНИ
СЕКРЕТАР

НАЗИВ ПОСЛА

1200

ШИФРА
ПОСЛА
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ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ ВЕЗАНЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ИЖС ДОБИЈЕНИХ ИЗ СЕКЦИЈА ЗА СТ И ТРОШКОВА
КОЈЕ СК ПОТРАЖУЈЕ ОД ИЖС; ВРШИ ПРОВЕРУ ЕВИДЕНТИРАНИХ ФАКТУРА; ВРШИ ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА ДОБИЈЕНИХ ИЗ СЕКЦИЈА ЗА СТ
И ТРОШКОВА КОЈЕ СК ПОТРАЖУЈЕ ОД ИЖС; ВРШИ ПРОВЕРУ ЕВИДЕНТИРАНИХ ФАКТУРА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ
ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

КООРДИНАТОР ЗА ОБРАЧУН

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ОБРАДУ
ДОКУМЕНАТА

КООРДИНАТОР ЗА НЕСРЕЋЕ И НЕЗГОДЕ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊA КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ОПЕРАТИКЕ

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ
ОПЕРАТИКУ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ВЕЛИКЕ
КОРИСНИКЕ

1208

1209

1210

1211

1212

1213

ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ И ОПЕРАТИВНО ПРАТИ САОБРАЋАЈ ВОЗОВА ВЕЛИКИХ КОРИСНИКА И ОБАВЕШТАВА ИХ О ПЛАНУ ПРЕВОЗА; ДЕФИНИШЕ
ПРИОРИТЕТЕ РАДИ МАКСИМАЛНОГ ПРОТОКА ВОЗОВА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О НЕСРЕЋАМА И НЕЗГОДАМА И О ИСТИМ ОБАВЕШТАВА ЗАИНТЕРЕСОВАНА
ЛИЦА; КОРДИНИРА РАД ДИСПЕЧЕРА И САРАЂУЈЕ СА ДИСПЕЧЕРИМА И ДРУГИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА; ДАЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОРИСНИЦИМА
ПРЕВОЗА О КРЕТАЊУ ПОШИЉАКА И ВОЗОВА; ПРАТИ РАД У ПРЕВОЗУ РОБЕ, ОБИМА РАДА НА УТОВАРУ И ИСТОВАРУ РОБЕ; ПРАТИ И ПРОУЧАВА
ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ ТРАНСПОРТНИХ КАПАЦИТЕТА И ТРАНСПОРТНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ; ПРЕДЛАЖЕ УВОЂЕЊЕ НОВИХ УСЛУГА У ТРАНСПОРТУ РОБЕ;
ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

САРАЂУЈЕ СА СТРАНИМ ЖЕЛЕЗНИЦАМА У ПЛАНИРАЊУ ПРЕВОЗА РОБЕ И УПРАВЉАЊА ТЕРЕТНИМ КОЛИМА (АВВ, ЦУВ...); САРАЂУЈЕ СА КОРИСНИЦИМА
ПРЕВОЗА И ОТКЛАЊА СВЕ СМЕТЊИ ДО КОЈИХ ДОЂЕ ПРИЛИКОМ ИЗВРШЕЊА ПРЕВОЗА; КООРДИНИРА РАД, ДОСТАВЉА ЗАХТЕВЕ ЗА ВРАЋАЊЕ КОЛА,
ДАЈЕ ДИСПОЗИЦИЈУ ЗА СКРЕТАЊЕ КОЛА,ЗАХТЕВЕ ЗА ИСПОМОЋ У КОЛИМА; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ РЕДА ВОЖЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА; ОТКЛАЊА
ПРОБЛЕМА У ИЗВРШЕЊУ, САРАЂУЈЕ СА САОБРАЋАЈНОМ ОПЕРАТИКОМ ИЖС; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА,
И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНО-ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ И ВРШИ НАДЗОР НАД ИЗВРШЕЊЕМ; ДАЈЕ УПУТСТАВА ЗА РАД СА ТЕРЕТНИМ КОЛИМА И
КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ; ПРИПРЕМА ТРАНСПОРТНА ОГРАНИЧЕЊА, ЗАХТЕВЕ ЗА ИСПОМОЋ У КОЛИМА, ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА СКРЕТАЊЕ КОЛА;
ПРИПРЕМА АНАЛИЗЕ, ИЗВЕШТАЈЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ОПЕРАТИКЕ;ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И
ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ И СТАТИСТИЧКИ ПРАТИ НЕСРЕЋЕ И НЕЗГОДЕ; САСТАВЉА МЕСЕЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О НЕСРЕЋАМА И НЕЗГОДАМА; ВРШИ МЕСЕЧНУ
АНАЛИЗУ УЗРОКА НАСТАНКА НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА СМАЊЕЊЕ НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА; ПРИКУПЉА ПОДАТКЕ О ВАНРЕДНИМ
ЗАДРЖАВАЊИМА ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА УСЛЕД НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА; ПРЕДЛАЖЕ ПОСЕБНЕ ТЕМЕ ЗА ШКОЛОВАЊЕ ОСОБЉА КОЈЕ СУ УОЧЕНЕ АНАЛИЗОМ
НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА; САСТАВЉА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ; ПРИПРЕМА ПЛАН У ВЕЗИ СНЕГОБОРБЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ
ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

КООРДИНИРА РАД СЛУЖБЕ ЗА ОБРАЧУН УСЛУГА И НАКНАДА ИЖС СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА И СА СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА СЕКЦИЈА ЗА СТ И СТАНИЦА У
ЦИЉУ ПРАВИЛНОГ РЕШАВАЊА ПРЕДМЕТА; ВРШИ ПРОВЕРУ ЕВИДЕНТИРАНИХ ФАКТУРА; КОНТРОЛИШЕ РАД ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ И ОРГАНИЗУЈЕ
ПОСЛОВЕ У ОКВИРУ СЛУЖБЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ
ПРИМЕНУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ РАД СЛУЖБЕ ЗА ОБРАЧУН УСЛУГА И НАКНАДА ИЖС И КООРДИНИРА СА ДРУГИМ ОДЕЉЕЊИМА У ОКВИРУ СЕКТОРА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ
СЕКТОРИМА И ПРЕДУЗЕЋИМА; ДАЈЕ ЗАДАТКЕ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА И ВЕРИФИКУЈЕ ЊИХОВУ ИСПРАВНОСТ ПРЕ ПРЕДАЈЕ НАДЛЕЖНОМ РУКОВОДИОЦУ;
ВРШИ ПРОВЕРУ ЕВИДЕНТИРАНИХ УГОВОРА СА ПРУЖАОЦИМА УСЛУГА; САРАЂУЈЕ СА СЕКЦИЈАМА РАДИ КОНТРОЛЕ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА; ПРАТИ
ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ;ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОПИС ПОСЛА

НАЧЕЛНИК

НАЗИВ ПОСЛА

1207

ШИФРА
ПОСЛА
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ОРГАНИЗУЈЕ РАД ОДЕЉЕЊА; ПРАЋЕЊЕ ТЕР.КОЛА И АЖУРИРАЊА БАЗЕ ПОДАТАКА КОЛА; УТВРЂУЈЕ РАЗЛОГЕ ЗАДРЖАВАЊА СТРАНИХ КОЛА И
ОРГАНИЗУЈЕ ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА; ДАЈЕ НАЛОГЕ ЗА КОНТРОЛУ ПРЕЛАЗНИХ СТАНИЦА; ОРГАНИЗУЈЕ ИЗРАДЕ УПУТСТАВА, СПОРАЗУМА И
НАРЕДБИ;УЧЕСТВУЈЕ У КОМИСИЈАМА ЗА НАБАВКЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАСХОДОВАЊА И ЛИКВИДАЦИЈУ КОЛА; САРАЂУЈЕ СА СЕКТОРОМ ЗОВС; ПРАТИ И
КВАЛИТАТИВНЕ И КВАНТИТАТИВНЕ ПОКАЗАТЕЉЕ РАДА И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И
ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРАТИ СТАЊА ТЕРЕТНОГ КОЛСКОГ ПАРКА И РАСПОЛОЖИВОСТ ПО СЕРИЈАМА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О РАСХОДОВАЊУ И ЛИКВИДАЦИЈИ КОЛА, НАБАВЦИ
НОВИХ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ; ДАЈЕ ПОНУДЕ ЗА ЗАКУП, ИЗРАЂУЈЕ ЦЕНОВНИК НАКНАДА ЗА ЗАКУП КОЈИ УЛАЗИ У КОМЕРЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ПРЕДУЗЕЋА;
АРХИВИРА ПОДАТКЕ ОДЕЉЕЊА; САСТАВЉА ИЗВЕШТАЈЕ; ВРШИ КОНТРОЛУ ПРЕЛАЗНИХ СТАНИЦА; ПРАТИ КОЛА НЕРАДНОГ ПАРКА И РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАПЛАТЕ ОШТЕЋЕЊА ВЛАСНИШТВА СК ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ИСКЉУЧЕЊУ КОЛА, РАЗЛОГЕ ИСКЉУЧЕЊА И О ТОМЕ ИЗВЕШТАВА;
УВРШТАВА КОЛА У КОЛСКИ ПАРК СК, ПРАТИ НАПЛАТУ ФАКТУРА ЗА УВРШТАВАЊЕ И ИЗВЕШТАВА О ПРИХОДИМА ОД УВРШТАВАЊА; ВРШИ КОНТРОЛУ
УНОСА ПО ПРОЈЕКТУ ПРАЋЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ У РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ ПОПИСИМА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ
ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

НАЧЕЛНИК

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА ОПЕРАТЕРСКЕ УГОВОРЕ

ГЛ. ИНЖЕЊЕР ЗА КОМБИНОВАНИ
САОБРАЋАЈ

ГЛ. ДИСПЕЧЕР ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ
МАТЕРИЈА

НАЧЕЛНИК

РУК.ПРОЈЕКТА РАЦИОНАЛНОГ
КОРИШЋЕЊА КОЛА

1216

1217

1218

1219

1220

ОПЕРАТИВНО ПРАТИ И ЕВИДЕНТИРА ПРЕВОЗ О.М. УЗ ПРИМЕНУ АДЕКВАТНИХ ПРОГРАМА; САРАЂУЈЕ СА САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА
И ИЖС; СПРОВОДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ ХИТНЕ МЕРЕ КОД АКЦИДЕНАТА ПРИ ПРЕВОЗУ И МАНИПУЛАЦИЈИ СА О.М.; УЧЕСТВУЈЕ У УТВРЂИВАЊУ МЕРА
ПРЕВЕНЦИЈЕ ОД АКЦИДЕНАТА У ПРЕВОЗУ И МАНИПУЛАЦИЈИ СА О.М. И КОНТРОЛИШЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОПИСАНИХ МЕРА; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ВОЗОВА
КОЈИ СЕ ОПЕРАТИВНО ПРАТЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

РУКОВОДИ ОДЕЛЕЊЕМ ЗА ПРЕВОЗ О.М. И ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ И ДАЈЕ УПУТСТВА О ПРЕВОЗУ И МАНИПУЛАЦИЈИ О.М.; РАДИ ПЕРИОДИЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ
О ПРЕВОЗУ О.М; СПРОВОДИ ХИТНЕ МЕРЕ КОД ЕВЕНТУАЛНИХ АКЦИДЕНАТА ПРИ ПРЕВОЗУ И МАНИПУЛАЦИЈИ СА О.М.; ОБАВЉА КОНТРОЛУ У ДЕЛУ
ПРОПИСАНИХ МЕРА У САРАДЊИ СА НАДЛЕЖНИМ СЛУЖБАМА У ПРЕДУЗЕЋУ; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ ОПЕРАТЕРСКИХ УГОВОРА; САРАЂУЈЕ СА
КОМЕРЦИЈАЛНОМ ОПЕРАТИКОМ ИЖС И САОБРАЋАЈНО ОПЕРАТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ
ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРИПРЕМА И ПРЕДЛАЖЕ ТЕКСТ УГОВОРА СА ДРУГИМ ПРЕВОЗНИЦИМА И ПРАТИ ЊИХОВУ РЕАЛИЗАЦИЈУ; ПРУЖА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКУ ПОМОЋ У
ВЕЗИ ПРИМЕНЕ УГОВОРА; УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ И ИЗМЕНАМА ТАРИФА И ПРОПИСА А У ВЕЗИ ОПЕРАТОРСКИХ УГОВОРА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И
ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОПЕРАТИВНО ПРАТИ КРЕТАЊЕ КОНТЕЈНЕРА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПОШИЉАКА; ОПЕРАТИВНО ПРАТИ КОНТЕЈНЕРСКЕ ВОЗОВЕ; ВОДИ СТАТИСТИЧКЕ
ПОДАТАКЕ И АНАЛИЗЕ КРЕТАЊА КОНТЕЈНЕРА И КОНТЕЈНЕРСКИХ ВОЗОВА; ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И
ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1215

ПРАТИ ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ, САСТАВ И ПЛАН ФОРМИРАЊА ВОЗОВА; ДАЈЕ ОДСТУПАЊА; ПРАТИ РАД ДИСПЕЧЕРА; ПРАВИ ПРИОРИТЕТЕ И ПЛАНОВЕ
ОТПРЕМЕ ВОЗОВА И КОЛА И СТАЊЕ ЛОКОМОТИВА; ДАЈЕ ИНФОРМАЦИЈЕ КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА О КРЕТЊУ ВОЗОВА; ПРИМА ДИСПОЗИЦИЈЕ ОД
ВЛАСНИКА И ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ; ПРИМА РАСПОЛОЖИВО СТАЊЕ КОЛА, ПОТРЕБУ, УТОВАР, ИСТОВАР; ВРШИ ДИРИГАЦИЈУ И ВОДИ ОДГОВАРАЈУЋЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ И ОПЕРТИВНЕ ИЗВЕШТАЈЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ГЛ. ДИСПЕЧЕР

НАЗИВ ПОСЛА

1214

ШИФРА
ПОСЛА
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ВРШИ КОНТРОЛУ ОБРАЧУНА НАЈАМНИНА, ОБРАДУ, ИСПОСТАВЉАЊЕ И РЕШАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ ПРИМЕДБИ НА ОБРАЧУН НАЈАМНИНЕ; ОБРАЂУЈЕ
ПОДАТАКЕ О ОПРАВКАМА КОЛА ТК-72; КОНТРОЛИШЕ ПРЕЛАЗНЕ СТАНИЦЕ О ВОЂЕЊУ УЛАЗА И ИЗЛАЗА КОЛ.65; ИСПОСТАВЉА И КОНТРОЛИШЕ ОТК
ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ОБРАЧУНА И САЛД. 11 ЗА ОДБИЈЕНЕ ВОЗОВЕ И КОЛА; ИЗРАЂУЈЕ САЛДАЦИОНИ ОБРАЧУН И ВРШИ КООРДИНАЦИЈУ СА СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА СК У ЦИЉУ
ОБЈЕДИЊАВАЊА САЛДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА, ПРАЗНОГ ТРЧАЊА И ПОТРАГА СТРАНИХ И СК КОЛА; ВРШИ ОБРАЧУН НАЈАМНИНА ЗА КОЛА КОЈА СЕ
КОЛА
ПРИМАЈУ ОД ПРИВАТНИХ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРЕДУЗЕЋА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ
ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1224

ШЕФ СЕКЦИЈЕ ЗА СТ

КООРДИНАТОР ОБРАЧУНА И
САЛД.СТРАНИХ КОЛА

1223

1225

ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА НАЈАМНИНЕ, ПРАЗНОГ ТРЧАЊА И ОПРАВКЕ СТРАНИХ ТЕРЕТНИХ КОЛА; ВРШИ КОНТРОЛУ ОБРАЧУНА
НАЈАМНИНА И КОНТРОЛУ ПРЕЛАЗНИХ СТАНИЦА О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ УЛАЗА И ИЗЛАЗА КОЛА 65; ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ И АНАЛИЗИРА ОБАВЉЕНИ
РАД; ПРАТИ ПРОМЕНЕ МЕЂУНОРАДНИХ ПРОПИСА И ОРГАНИЗУЈЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ВРШИ КОНТРОЛУ КОЛСКИХ СЛУЖБИ У СТАНИЦАМА
ПРИМОПРЕДАЈЕ; САРАЂУЈЕ СА СЕКТОРОМ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПЛАН; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ
ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

РУК. ПРОЈЕКТА ИНФОРМАЦИОНИХ АПЛ
ПРОГРАМА

1222

ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ РАДОМ КАРГО СЕКЦИЈЕ; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У УПРАВИ КАРГО СЕКЦИЈЕ, СЛУЖБАМА И СТАНИЦАМА;
САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА РАД СА ИЖС; ОДРЖАВА КОНТАКТЕ СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА У ЦИЉУ ЗАДОВОЉЕЊА ЊИХОВИХ ПОТРЕБА; ПРИПРЕМА
АНАЛИЗЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕВОЗ РОБЕ; ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН РАДА КАРГО СЕКЦИЈЕ; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА У ПРЕВОЗУ РОБЕ; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ
ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА НАЈАМНИНЕ И ПРАЗНОГ ТРЧАЊА КОЛА; АЖУРИРА БАЗУ ПОДАТАКА О ИЗНОСИМА КОЛСКИХ
НАЈАМНИНА СТРАНИХ ПРЕВОЗНИКА И ПОДАЦИМА О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА; ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ И АНАЛИЗЕ; РАЗВИЈА И УСАВРШАВА
ПРОГРАМ ЗА ОБРАЧУН КОЛСКЕ НАЈАМНИНЕ (КОЛСКИ ЛИСТ, КОЛ-65, ОБРАСЦИ ПО РИВ И АВВ); КООРДИНИРА РАД СЛУЖБИ И СЕКТОРА У ВЕЗИ ИЗРАДЕ
ПРОЈЕКТА; ОБУЧАВА ЗАПОСЛЕНЕ ЗА ПРОГРАМЕ; КОНТРОЛИШЕ СТАНИЦЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ
ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

РУК. ПРОЈЕКТА ЗА ПРОПИСЕ И ЕКСПЛ.
КОЛА

ОПИС ПОСЛА

1221

НАЗИВ ПОСЛА

ОРГАНИЗУЈЕ ПРАЋЕЊЕ СТРАНИХ ТЕРЕТНИХ КОЛА, РАДИ СМАЊЕЊА ЗАДРЖАВАЊА, ПРАВИЛНОГ ВРАЋАЊА И ЕЛИМИНИСАЊА НЕКОМПЕНЗОВАНОГ
ПРАЗНОГ ТРЧАЊА; РУКОВОДИ РАДОМ ПРЕЛАЗ.СТАНИЦА И УНОСОМ ПОДАТАКА ПО ПРОЈЕКТУ ПРАЋЕЊА КОЛА; ОРГАНИЗУЈЕ РАЗМЕНУ СА БИВШИМ
ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА.;ВОДИ РЕДОВНО И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ КОЛА; АРХИВИРА ПОДАТКЕ ОДЕЉЕЊА; РАДИ УПУТСТАВА, СПОРАЗУМЕ И
НАРЕДБЕ; ПРАТИ ПОКАЗАТЕЉЕ РАДА ТЕРЕТНИХ КОЛА; КОНТРОЛИШЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ КОЛА И РАДИ НА ЕЛИМИНИСАЊУ НЕПРАВИЛНОСТИ; ВРШИ
ИНСТРУКТАЖУ ТЕРЕНА О ПРОПИСИМА КОЛСКЕ СЛУЖБЕ; ДАЈЕ КОЛА У ЗАКУП И ИСПОСТАВЉА МЕСЕЧНО НАЛОГЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ ИСТИХ; ПРАТИ
НАПЛАТУ ФАКТУРА; КОНТРОЛИШЕ УНОС И ПРЕНОС ПОДАТАКА НА РАЧУНАР ПО ПРОЈЕКТУ ПРАЋЕЊА КОЛА; ОБАВЉА УНОС И КОНТРОЛУ ПОДАТАКА ЗА
РЕДОВНУ И ТЕКУЋУ ОПРАВКУ НА ОСНОВУ ТЕЛЕГРАМА; ПУТЕМ ИНФОРМАТИЧКИХ СИСТЕМА ВРШИ АЖУРИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА ОДЕЉЕЊА О
КОЛИМА УПУЋЕНИМ НА РЕДОВНУ И ТЕКУЋУ ОПРАВКУ, А НА ОСНОВУ МЕСЕЧНИХ ИЗВЕШТАЈА СЕКЦИЈА; ВРШИ КОНТРОЛУ РАДА ПРЕЛАЗНИХ СТАНИЦА
И УНОС ПОДАТАКА ПО ПРОЈЕКТУ ПРАЋЕЊА ТЕРЕТНИХ КОЛА; УЧЕСТВУЈЕ У РЕДОВНИМ И ВАНРЕДНИМ ПОПИСИМА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ
ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ШИФРА
ПОСЛА
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ОПИС ПОСЛА

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ТЕХНОЛОГ

НАЧЕЛНИК

КОЛСКИ ДИСПЕЧЕР

ШЕФ СТАНИЦЕ

1230

1231

1232

УТВРЂУЈЕ СТАЊЕ И ПОТРЕБУ У КОЛСКОМ ПАРКУ; ПРАТИ ПОТРЕБЕ ЗА УТОВАРОМ И РАСПОЛОЖИВО СТАЊЕ ТЕРЕТНИХ КОЛА И ВРШИ ДИРИГАЦИЈУ
КОЛА И СТАРА СЕ О ПОДМИРЕЊУ НА СВОЈОЈ ТЕРИТОРИЈИ; ОРГАНИЗУЈЕ И ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ У ТЕРЕТНОМ САОБРАЋАЈУ, САСТАВ И ПЛАН ФОРМИРАЊА
ВОЗОВА, КООРДИНИРА СА КОМЕРЦИЈАЛНОМ ОПЕРАТИКОМ И ОПЕРАТИКОМ ИЖС; ПРИМА И УТВРЂУЈЕ СВЕ КОЛСКО-ОПЕРАТИВНЕ ИЗВЕШТАЈЕ И ВОДИ
ПОТРЕБНЕ КОЛСКЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И КЊИГУ ДИСПЕЧЕРСКИХ НАРЕЂЕЊА, ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ РАДОМ СТАНИЦЕ И СЛУЖБЕНИХ МЕСТА ПОД НАДЗОРОМ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРАВИЛНИЦИМА И
УПУТСТВИМА; ВРШИ ПРОЦЕСНУ КОНТРОЛУ РАДА У СТАНИЦИ И СЛУЖБЕНИМ МЕСТИМА ПОД НАДЗОРОМ; ВОДИ ПОТРАЖНИ ПОСТУПАК; ОБАВЉА
ИСЛЕДНИ ПОСТУПАК; САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА СА КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА И СЛУЖБАМА У СЕКЦИЈИ И СЕКТОРУ; ВРШИ АНАЛИЗУ РАДА; ОБАВЉА
ШКОЛОВАЊЕ ОСОБЉА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ, РУКОВОДИ И ВРШИ НАДЗОР НАД РАДОМ ОДЕЉЕЊА; ДАЈЕ УПУТСТАВА ЗА РАД СА ТЕРЕТНИМ КОЛИМА И КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ;
ПРЕДЛАЖЕ ТЕХНИЧКИ ПРОЦЕС РАДА СТАНИЦА; САРАЂУЈЕ СА КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА И ОТКЛАЊА СВЕ СМЕТЊИ ДО КОЈИХ ДОЂЕ ПРИЛИКОМ
ИЗВРШЕЊА ПРЕВОЗА; ПРАТИ ИЗВРШЕЊЕ РЕДА ВОЖЊЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗОВА; ОТКЛАЊА ПРОБЛЕМА У ИЗВРШЕЊУ; САРАЂУЈЕ СА КОМЕРЦИЈАЛНОМ
ОПЕРАТИКОМ СК И САОБРАЋАЈНОМ ОПЕРАТИКОМ ИЖС; ОБАВЉА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ПРОВЕРЕ СТРУЧНЕ ОСПОСОБЉЕНОСТИ ОСОБЉА; ПРИПРЕМА
АНАЛИЗЕ, ИЗВЕШТАЈЕ И СЛ. ИЗ ДОМЕНА ОПЕРАТИВНИХ И ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛОВА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ
ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

КООРДИНИРА И КОНТРОЛИШЕ ПОСЛОВНИКЕ-ТЕХНОЛОШКЕ ПРОЦЕСЕ РАДА У СТАНИЦАМА И ПРЕДЛАЖЕ РЕШЕЊА; ПРИПРЕМА И ВРШИ АНАЛИЗУ
ОБИМА И КВАЛИТЕТА ПРЕВОЗА; ВРШИ ПОУЧАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; ПРАТИ ПОДЕЛУ И АНАЛИЗИРА ПОДАТАКЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊА КОЛА; САРАЂУЈЕ СЕ
ОПЕРАТИКОМ ПРИ ПЛАНИРАЊУ ПОДМИРИВАЊА ПРИВРЕДЕ,ПРИПРЕМА ЕЛЕМЕНТЕ ЗА ПРЕДЛОГ РЕДА ВОЖЊЕ; ОБРАЂУЈЕ ПРЕДМЕТЕ УК;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ЗАМЕЊУЈЕ ШЕФА СЕКЦИЈЕ У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ; ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАДОМ КАРГО СЕКЦИЈЕ У ДОГОВОРУ СА ШЕФОМ; КОНТРОЛИШЕ
ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У УПРАВИ СЕКЦИЈЕ, СЛУЖБАМА И СТАНИЦАМА; САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА РАД СА ИЖС; ОДРЖАВА КОНТАКТЕ СА
КОРИСНИЦИМА УСЛУГА У ЦИЉУ ЗАДОВОЉЕЊА ЊИХОВИХ ПОТРЕБА; ПРИПРЕМА АНАЛИЗЕ, ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА
ЗАМЕНИК ШЕФА СЕКЦИЈЕ ЗА СТ
ПРЕВОЗ РОБЕ И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ПО НАЛОГУ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА;ПРАТИ ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И
ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ИЗРАДУ РЕШЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА И ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА СЕКЦИЈУ ЗА СТ И СЕКЦИЈУ ЗОВС;
ВРШИ ПРИЈАВУ И ОДЈАВУ ЗАПОСЛЕНИХ КОД ФОНДОВА СЕКЦИЈУ ЗА СТ И СЕКЦИЈУ ЗОВС; ТРЕБУЈЕ ЗАШТИТНУ ОДЕЋУ И ОБУЋУ СЕКЦИЈУ ЗА СТ И СЕКЦИЈУ
ОРГАНИЗАТОР ОБРАДЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ЗОВС; ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ И УПУЋУЈЕ НА ЛЕКАРСКЕ ПРЕГЛЕДЕ СЕКЦИЈУ ЗА СТ И СЕКЦИЈУ ЗОВС; ВОДИ КЊИГУ НАЛОГА
СЕКЦИЈУ ЗА СТ И СЕКЦИЈУ ЗОВС; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНЕ И КОЛСКЕ ПОСЛОВЕ У СЕКЦИЈИ; ПРАТИ СТАЊЕ И РАСПОЛОЖИВОСТ ТЕРЕТНИХ КОЛА;
ВРШИ ПОУЧАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ; ИЗРАЂУЈЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ОБИМУ ПРЕВОЗА; ОБРАЂУЈЕ И ИСЛЕЂУЈЕ ПРЕДМЕТЕ УК, СЕКТОРА И ДРУГИХ
ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ТКК
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ДЕЛОВА ПРЕДУЗЕЋА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ

РОБНИ БЛАГАЈНИК
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ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ РАДОМ ОЈ; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У УПРАВИ ОЈ, СЛУЖБАМА И СТАНИЦАМА; САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА
РАД СА ИЖС; ОДРЖАВА КОНТАКТЕ СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА У ЦИЉУ ЗАДОВОЉЕЊА ЊИХОВИХ ПОТРЕБА; ПРИПРЕМА АНАЛИЗЕ И ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ
КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕВОЗ РОБЕ; ИЗРАЂУЈЕ ПЛАН РАДА ОЈ; ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ УСЛУГА У ПРЕВОЗУ РОБЕ; ПРАТИ
ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ТРАНСПОРТНЕ СЛУЖБЕ (ПРИЈЕМ И ИЗДАВАЊЕ ПОШИЉАКА, ПРИМОПРЕДАЈА КОЛА СА КОРИСНИЦИМА, ВОДИ ПОТРЕБНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОЛИСТАВАЊЕ И ПЛОМБИРАЊЕ КОЛА, ВАГАЊЕ ПОШИЉАКА, ПРИЈАВУ ПОШИЉАКА ЦАРИНИ ЗА ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК, ОТПРЕМА
СЛУЖБЕНЕ ПОШТЕ И СЛ) ПРЕМА ТАРИФАМА, ПРАВИЛНИЦИМА, УПУТСТВИМА И СЛ; ОБАВЉА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРЕГЛЕД ВОЗОВА И КОЛА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ;ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ВОДИ ПРОПИСАНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О КОЛИМА, ПОПИСУЈЕ КОЛА И ДОСТАВЉА ИЗВЕШТАЈЕ КОЛСКОМ ДИСПЕЧЕРУ; ПРИМА ПОДЕЛУ КОЛА, ВРШИ
ДИРИГАЦИЈУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДЕЛЕ И ДИРИГАЦИЈЕ; УНОСИ ПОДАТКЕ У РАЧУНАР ИЗ ТЕРЕТНИЦЕ И ВРШИ ПРЕНОС ПОДАТАКА; АЖУРИРА И
САЧИЊАВА ИЗВЕШТАЈЕ; ИЗРАЂУЈЕ ТЕРЕТНИЦЕ, ИЗРАЂУЈЕ КОЛ-65 И К-200 У ГРАНИЧНИМ СТАНИЦАМА; ИСПОСТАВЉА РАСПОРЕД МАНЕВРЕ С22; ПО
ПОТРЕБИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МАГАЦИОНЕРА АКО ЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕН И ИМА ЗДРАВСТВЕНУ СПОСОБНОСТ ЗА ТЕ ПОСЛОВЕ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ТРАНСПОРТНО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ, КОМЕРЦИЈАЛНЕ И БЛАГАЈНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РОБНЕ И СТАНИЧНЕ БЛАГАЈНЕ ПРЕМА ТАРИФАМА,
ПРАВИЛНИЦИМА И УПУТСТВИМА; КОД КОМЕРЦИЈАЛНОГ ПРЕГЛЕДА УЧЕСТВУЈЕ У ПРОВЕРИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВОЗА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

САРАЂУЈЕ СА ШЕФОМ СТАНИЦЕ ОКО ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РУКОВОЂЕЊА РАДОМ СТАНИЦЕ; У ОДСУСТВУ ШЕФА СТАНИЦЕ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ИЗ ЊЕГОВЕ
НАДЛЕЖНОСТИ; ВРШИ ПРОЦЕСНУ КОНТРОЛУ РАДА У СТАНИЦИ И СЛУЖБЕНИМ МЕСТИМА ПОД НАДЗОРОМ; ВОДИ ПОТРАЖНИ ПОСТУПАК; ОБАВЉА
ИСЛЕДНИ ПОСТУПАК; САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА СА КОРИСНИЦИМА ПРЕВОЗА И СЛУЖБАМА У СЕКЦИЈИ И СЕКТОРУ; ОБАВЉА ШКОЛОВАЊЕ ОСОБЉА;
ВРШИ АНАЛИЗУ РАДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

НАДЗИРЕ РАД И КРЕТАЊЕ ВОЗА; ПОПИСУЈЕ ВОЗ И ИСПОСТАВЉА ПРОПРАТНЕ ИСПРАВЕ ВОЗА И ДРУГА ДОКУМЕНТА; ОБАВЉА КОМЕРЦИЈАЛНИ
ПРЕГЛЕД КОЛА И ТОВАРА; ОБАВЉА ПОСАО У СТАНИЦИ И ПУТУЈЕ СА ВОЗОМ РАДИ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА У УСПУТНИМ СЛУЖБЕНИМ МЕСТИМА КАО И
У УПУТНОЈ СТАНИЦИ; ВРШИ ПРИМОПРЕДАЈУ КОЛА И ПОШИЉАКА СА КОРИСНИЦИМА У СЛУЖБЕНИМ МЕСТИМА И НА ИНДУСТРИЈСКИМ
КОЛОСЕЦИМА; ПО ПОТРЕБИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ МАГАЦИОНЕРА ИЛИ РУКОВАОЦА МАНЕВРЕ АКО ЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕН И ИМА ЗДРАВСТВЕНУ
СПОСОБНОСТ ЗА ТЕ ПОСЛОВЕ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА
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НАЗИВ ПОСЛА

ОБАВЉА ТРАНСПОРТНО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ, КОМЕРЦИЈАЛНЕ И БЛАГАЈНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РОБНЕ И СТАНИЧНЕ БЛАГАЈНЕ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ
ТРАНСПОРТНЕ СЛУЖБЕ (ПРИЈЕМ/ИЗДАВАЊЕ ПОШИЉАКА, ПРИМОПРЕДАЈА КОЛА, ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ, ОЛИСТАВАЊЕ И ПЛОМБИРАЊЕ
КОЛА, ВАГАЊЕ ПОШИЉАКА, ПРИЈАВУ ПОШИЉАКА ЦАРИНИ ЗА ТРАНЗИТНИ ПОСТУПАК И СЛ); ОБАВЉА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРЕГЛЕД ВОЗОВА И КОЛА;
ОБАВЉА ПОСЛОВЕ КОЛСКЕ СЛУЖБЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА (ПОПИСУЈЕ КОЛА И ДОСТАВЉА ИЗВЕШТАЈЕ КОЛСКОМ ДИСПЕЧЕРУ; ПРИМА ПОДЕЛУ
ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИ ТЕХНИЧАР
КОЛА, ВРШИ ДИРИГАЦИЈУ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДЕЛЕ И ДИРИГАЦИЈЕ; УНОСИ ПОДАТКЕ У РАЧУНАР ИЗ ТЕРЕТНИЦЕ И ВРШИ ПРЕНОС ПОДАТАКА;
АЖУРИРА И САЧИЊАВА ИЗВЕШТАЈЕ; ИЗРАЂУЈЕ ТЕРЕТНИЦЕ, ИЗРАЂУЈЕ КОЛ-65 И К-200 У ГРАНИЧНИМ СТАНИЦАМА; ИСПОСТАВЉА РАСПОРЕД МАНЕВРЕ
С22); ПО ПОТРЕБИ ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ВОЗОВОЂЕ АКО ЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕН И ИМА ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ВОЗОВОЂЕ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
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ВОДИ НАДЗОР НАД ЦЕЛОКУПНИМ РАДОМ ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНЕ, КОЛСКЕ И САОБРАЋАЈНЕ СЛУЖБЕ У СТАНИЦИ И СЛУЖБЕНИМ МЕСТИМА
ПОД НАДЗОРОМ; ВОДИ ПОТРАЖНИ ПОСТУПАК; ОБАВЉА ИСЛЕДНИ ПОСТУПАК; ОДГОВАРА ЗА ОДРЖАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОЦЕСА РАДА; РЕШАВА
НАСТАЛЕ ПРОБЛЕМЕ У ВЕЗИ РАДА СТАНИЦЕ; ПРАТИ И СТАРА СЕ О ПРАВИЛНОЈ ПРИМЕНИ ПРОПИСА; ВОДИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ДОСТАВЉА
ОПЕРАТИВНИ ПОМОЋНИК ШЕФА СТАНИЦЕ
ИЗВЕШТАЈЕ; ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ВОЗОВОЂЕ АКО ЈЕ СТРУЧНО ОСПОСОБЉЕН И ИМА ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОСЛОВЕ ВОЗОВОЂЕ (И ОПРЕМЉЕМ ЈЕ
ЗАШТИТНОМ ОПРЕМОМ ЗА ПОСЛОВЕ ВОЗОВОЂЕ), ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
РУКУЈЕ МАНЕВРИСАЊЕМ; КОНТРОЛИШЕ МАНЕВАРСКИ ПУТ ВОЖЊЕ; ВРШИ РАСПОРЕД МАНЕВРЕ; ИЗВРШАВА МАНЕВАРСКЕ ЗАДАТКЕ (РАСТАВЉА КОЛА
И ЛОКОМОТИВА НА КОЛОСЕКУ ЗА РАД ЗАКВАЧИВАЊЕ И ОТКВАЧИВАЊЕ ВОЗИЛА ПРИ РАЗМЕШТАЊУ ИСТИХ И СЛ); ПРАЋЕЊЕ ЛОКОМОТИВСКИХ
ВОЖЊИ; РУКОВАЊЕ СКРЕТНИЦАМА И ИСКЛИЗНИЦАМА ПРИ РАЗМЕШТАЊУ ВОЗИЛА; ОБЕЗБЕЂУЈЕ КОЛА ОД ОДБЕГНУЋА И САМОПОКРЕТАЊА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ШЕФ ТРАНСПОРТНЕ СЛУЖБЕ

РУКОВАОЦ МАНЕВРЕ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА БЗР

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА
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1244

1245

1246

КООРДИНИРА РАД ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА; КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ И ДАЈЕ НЕПОСРЕДНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ; КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ НА
ИЗРАДИ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ АНАЛИЗА И КОНТРОЛИШЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА ПО ПИТАЊИМА ИЗ
ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА, КАО И У РАДУ РАДНИХ ТЕЛА ДРУШТВА И ВАН ЊЕГА; ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА И ОБАВЉА ЊЕГОВЕ ЗАДАТКЕ И
ПОСЛОВЕ ЗА ВРЕМЕ ДОК ГА ЗАМЕЊУЈЕ; ОБАВЉА И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА НАСТАЛИМ ПОТРЕБАМА ЗА ЕФИКАСНО ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА
И ЗАДАТАКА СЕКТОРА У ЦЕЛИНИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА, ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА У СЕКТОРУ; ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАД ОДЕЉЕЊА; САРАЂУЈЕ СА СВИМ
РЕЛЕВАНТНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ДРУШТВУ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СТРУЧНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ТЕЛА ПО ПИТАЊИМА ИЗ ДЕЛОКРУГА
РАДА СЕКТОРА У ДРУШТВУ И ВАН ЊЕГА; САРАЂУЈЕ СА НАДЛЕЖНИМ МИНИСТАРСТВИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА ЕФИКАСНО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА СЕКТОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОБАВЉА ПОСЛОВЕ БЗР ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУШТВУ; ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ
И ЗДРАВЉУ НА РАДУ И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ; ОБАВЉА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ БЗР ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА У
ДРУШТВУ; ДАЈЕ ПОТРЕБНА УПУТСТВА И СТРУЧНУ ПОМОЋ; ПРАТИ ПРИМЕНУ ПРОПИСА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ И РУКОВОДИ РАДОМ ТРАНСПОРТНЕ СЛУЖБЕ; ВРШИ НАДЗОР И ОБАВЉА ПРОЦЕСНУ КОНТРОЛУ ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ПОСЛОВА; ВОДИ ПОТРАЖНИ ПОСТУПАК; ОБАВЉА ИСЛЕДНИ ПОСТУПАК; АНАЛИЗИРА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА И САСТАВЉА ИЗВЕШТАЈЕ О КВАНТИТЕТУ
И КВАЛИТЕТУ ТРАНСПОРТНОГ РАДА; ДАЈЕ УПУТСТАВА КОМИТЕНТИМА И ЗАПОСЛЕНИМ РАДИ ПРАВИЛНЕ ПРИМЕНЕ ТРАНСПОРТНО КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ПРОПИСА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

1241

ЗАМЕЊУЈЕ ШЕФА ОЈ У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ; ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАДОМ ОЈ У ДОГОВОРУ СА ШЕФОМ; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШАВАЊЕ
ПОСЛОВА У УПРАВИ ОЈ, СЛУЖБАМА И СТАНИЦАМА; ОРГАНИУЈЕ И КООРДИНИРА РАДОМ ОПЕРАТИВНИХ ОДЕЉЕЊА; САРАЂУЈЕ И КООРДИНИРА РАД СА
ИЖС; ОДРЖАВА КОНТАКТЕ СА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА У ЦИЉУ ЗАДОВОЉЕЊА ЊИХОВИХ ПОТРЕБА; ПРИПРЕМА АНАЛИЗЕ, ИНФОРМАЦИЈЕ И
ПРЕДЛАЖЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕВОЗ РОБЕ И ПРЕДУЗИМА МЕРЕ ПО НАЛОГУ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА;ПРАТИ
ЗАКОНСКЕ И ПОДЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПРОПИСЕ ПОСЛОДАВЦА, И КОНТРОЛИШЕ ЊИХОВУ ПРИМЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ УОЧИ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОПИС ПОСЛА

ПОМОЋНИК ШЕФА ОЈ

НАЗИВ ПОСЛА

1240

ШИФРА
ПОСЛА
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ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ПРЕУЗИМА ИЗВОДЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО СВИМ БАНКАМА И ДОСТАВЉА
ИСТЕ НА ДАЉУ ОБРАДУ; ПРАВИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НА СВИМ РАЧУНИМА, ПРАТИ РИНО И ВАЛУТУ ОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ; ИЗРАЂУЈЕ
ДНЕВНИ ПЛАН ПЛАЋАЊА И ПРЕДЛАЖЕ РЕСОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА ИЗМИРЕЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА; ПРАТИ И ВРШИ НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА
ПО УГОВОРИМА О ПРЕВОЗУ РОБЕ; САСТАВЉА ПРОЦЕНУ ОЧЕКИВАНОГ ГОТОВИНСКОГ ПРИХОДА ПО УГОВОРЕНОМ ПРЕВОЗУ; ШАЉЕ УРГЕНЦИЈЕ
КОМИТЕНТИМА ВЕЗАНО ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА; ВРШИ ПРИМОПРЕДАЈУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА; АКТИВИРА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, МЕНИЦЕ И
УТУЖУЈЕ КЛИЈЕНТЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ
ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ПРЕУЗИМА ИЗВОДЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО СВИМ БАНКАМА И ДОСТАВЉА
ИСТЕ НА ДАЉУ ОБРАДУ; ПРАВИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НА СВИМ РАЧУНИМА, ПРАТИ РИНО И ВАЛУТУ ОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ; ИЗРАЂУЈЕ
ДНЕВНИ ПЛАН ПЛАЋАЊА И ПРЕДЛАЖЕ РЕСОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА ИЗМИРЕЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА И ИЗМИРЕЊЕ ИСТИХ; ПРАТИ И ВРШИ
НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА ПО УГОВОРИМА О ПРЕВОЗУ РОБЕ; САСТАВЉА ПРОЦЕНУ ОЧЕКИВАНОГ ГОТОВИНСКОГ ПРИХОДА ПО УГОВОРЕНОМ ПРЕВОЗУ;
ШАЉЕ УРГЕНЦИЈЕ КОМИТЕНТИМА ВЕЗАНО ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА; ВРШИ ПРИМОПРЕДАЈУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА, АКТИВИРА БАНКАРСКЕ
ГАРАНЦИЈЕ, МЕНИЦЕ И УТУЖУЈЕ КЛИЈЕНТЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА РЕАЛ. ОБАВЕЗА

ГЛ. КОНТРОЛОР ЗА РЕАЛ. ПОТРАЖ. И
ОБАВЕЗ.

РУКОВОДИЛАЦ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПОТРАЖИВАЊА

КООРДИНАТОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПОТРАЖИВАЊА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР
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1252

ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ПРЕУЗИМА ИЗВОДЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО СВИМ БАНКАМА И ДОСТАВЉА
ИСТЕ НА ДАЉУ ОБРАДУ; ПРАВИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НА СВИМ РАЧУНИМА, ПРАТИ РИНО И ВАЛУТУ ОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ ; ИЗРАЂУЈЕ
ДНЕВНИ ПЛАН ПЛАЋАЊА И ПРЕДЛАЖЕ РЕСОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА ИЗМИРЕЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА; ПРАТИ И ВРШИ НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА
ПО УГОВОРИМА О ПРЕВОЗУ РОБЕ; САСТАВЉА ПРОЦЕНУ ОЧЕКИВАНОГ ГОТОВИНСКОГ ПРИХОДА ПО УГОВОРЕНОМ ПРЕВОЗУ; ШАЉЕ УРГЕНЦИЈЕ
КОМИТЕНТИМА ВЕЗАНО ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА; ВРШИ ПРИМОПРЕДАЈУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА, АКТИВИРА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, МЕНИЦЕ И
УТУЖУЈЕ КЛИЈЕНТЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ
ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ПРЕУЗИМА ИЗВОДЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО СВИМ БАНКАМА И ДОСТАВЉА
ИСТЕ НА ДАЉУ ОБРАДУ; ПРАВИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НА СВИМ РАЧУНИМА, ПРАТИ РИНО И ВАЛУТУ ОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ ; ПРАТИ И ВРШИ
НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА ПО УГОВОРИМА О ПРЕВОЗУ РОБЕ; САСТАВЉА ПРОЦЕНУ ОЧЕКИВАНОГ ГОТОВИНСКОГ ПРИХОДА ПО УГОВОРЕНОМ ПРЕВОЗУ;
ШАЉЕ УРГЕНЦИЈЕ КОМИТЕНТИМА ВЕЗАНО ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ПРЕУЗИМА ИЗВОДЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА ПО СВИМ БАНКАМА И ДОСТАВЉА
ИСТЕ НА ДАЉУ ОБРАДУ; ПРАВИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НА СВИМ РАЧУНИМА; ПРАТИ РИНО И ВАЛУТУ ОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ЗА ПЛАЋАЊЕ; ИЗРАЂУЈЕ
ДНЕВНИ ПЛАН ПЛАЋАЊА И ПРЕДЛАЖЕ РЕСОРНИМ РУКОВОДИОЦИМА ИЗМИРЕЊЕ ДОСПЕЛИХ ОБАВЕЗА; ПРАТИ И ВРШИ НАПЛАТУ ПОТРАЖИВАЊА
ПО УГОВОРИМА О ПРЕВОЗУ РОБЕ; САСТАВЉА ПРОЦЕНУ ОЧЕКИВАНОГ ГОТОВИНСКОГ ПРИХОДА ПО УГОВОРЕНОМ ПРЕВОЗУ; ШАЉЕ УРГЕНЦИЈЕ
КОМИТЕНТИМА ВЕЗАНО ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА; ОТВАРА ТЕКУЋЕ ДИНАРСКЕ РАЧУНЕ КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА; РЕГИСТРУЈЕ/БРИШЕ МЕНИЦЕ И
ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ИЗДАТИМ МЕНИЦАМА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА; КОНТРОЛИШЕ ИСПРАВНОСТ, ПОТПИСУЈЕ И ОВЕРАВА РАЧУНЕ И ПРОФАКТУРЕ КОЈЕ
СЕ УНОСЕ У АПЛИКАЦИЈУ "РАЧУНИ" РАДИ ДОСТАВЕ КЊИГОВОДСТВУ И СЛУЖБИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА; ВРШИ ПРИМОПРЕДАЈУ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА;
АКТИВИРА БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, МЕНИЦЕ И УТУЖУЈЕ КЛИЈЕНТЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

КОНТАКТИРА СА СТРАНКАМА; ПРИМА И ДАЈЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ВЕЗЕ; ПРИМА, ЗАВОДИ И ЕКСПЕДУЈЕ ПОШТУ; ВРШИ КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ И ОБАВЉА ДРУГЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ; КУЦА ТЕКСТОВЕ; УМНОЖАВА, КОМПЛЕТИРА И ОТПРЕМА МАТЕРИЈАЛ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

СЕКРЕТАР

НАЗИВ ПОСЛА

1247

ШИФРА
ПОСЛА
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ВОДЕЋИ СС ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА И
ДР.ПРИМАЊА

ГЛ. БЛАГАЈНИК У ПРЕДУЗЕЋУ

ГЛ. КООРДИНАТОР

1257

1258

1259

1255

ГЛ. КООРДИНАТОР

ИЗРАДА И ДОСТАВЉАЊЕ ДНЕВНИХ ИЗВЕШТАЈА ПОСЛОВОДСТВУ О СТАЊУ НА ДЕВИЗНИМ РАЧУНИМА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА; ОБРАДА И
КОНТРОЛА БАНКАРСКИХ ДЕВИЗНИХ ИЗВОДА; ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА КОЈА ЈЕ НЕОПХОДНА ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ
ПРИЛИВА СРЕДСТАВА ИЗ ИНОСТРАНСТВА; ОБРАДА И ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТЕКУЋИХ ОБАВЕЗА И ПО СПОРАЗУМУ, ПРЕМА
ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА СТРАНЕ ШПЕДИТЕРЕ
ИНОУПРАВАМА; ПОСЛОВИ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗНИХ СРЕДСТАВА; УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, АВАНСА И ДЕПОЗИТА; ПРАЋЕЊЕ И
УРГЕНЦИЈА НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА; КООРДИНИРА СА СТРАНИМ ШПЕДИТЕРИМА И СА БАНКАМА; ИЗРАДА ОБРАСЦА П1 НБС; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1256

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ
ЗАЈМОВЕ

ПРИПРЕМА И ДОСТАВЉАЊЕ МЕСЕЧНИХ, КВАРТАЛНИХ И ГОДИШЊИХ ИЗВЕШТАЈА РЕПУБЛИЧКОМ ЗАВОДУ ЗА СТАТИСТИКУ И УИЦ-У; ПРИКУПЉАЊЕ И
КОНТРОЛА ПОДАТАКА ОД ОРГАНИЗАЦИНИХ ДЕЛОВА ДРУШТВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАЈА О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА; УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ КОМИСИЈА НА ПРЕДЛОГ НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА
О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛ ОБРАЧУНА ЗАРАДА, ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И
ОСТАЛИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ; САРАЂУЈЕ СА ПОСЛОВНИМ БАНКАМА, ФОНДОВИМА И ЗАВОДИМА; САРАЂУЈЕ СА СВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ВЕЗАНО ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА ОБРАЧУНА ЗАРАДА;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛ ОБРАЧУНА ЗАРАДА, ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И ОСТАЛИХ ПРИМАЊА; САРАЂУЈЕ СА ПОСЛОВНИМ БАНКАМА, ФОНДОВИМА И
ЗАВОДИМА; САРАЂУЈЕ СА СВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА ДРУШТВА ВЕЗАНО ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА ОБРАЧУНА ЗАРАДА; УНОС ПОДАТАКА
У ВЕЗИ ОБУСТАВА, ИЗМЕНЕ ТЕКУЋИХ РАЧУНА И КОРЕКЦИЈА У САП АПЛИКАЦИЈУ;ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ВОДИ БЛАГАЈНИЧКИ ДНЕВНИК И ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА
РАЧУНОВОДСТВО; ПОДИЖЕ ГОТОВИНУ КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ВРШИ ИСПЛАТУ ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА; ПРИКУПЉА ТРЕБОВАЊА БОНОВА
ЗА ГОРИВО, ПОДИЖЕ БОНОВЕ ЗА ГОРИВО, ЗАДУЖУЈЕ ЗАПОСЛЕНЕ ЗА БОНОВЕ КРОЗ БЛАГАЈНУ БОНОВА; ПОДИЖЕ АКОНТАЦИЈЕ ДНЕВНИЦА И ВРШИ
ИСПЛАТУ ИСТИХ КРОЗ БЛАГАЈНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

ПРИМА УГОВОРЕ О ФИНАНСИРАЊУ-КРЕДИТУ ОД СТРАНЕ ЗАЈМОДАВЦА; РЕГИСТРАЦИЈА КРЕДИТА КОД НБС; ПРОЦЕДУРА УПИСА КРЕДИТА У ПОСЛОВНЕ
КЊИГЕ; ИЗРАДА ПЛАНА ОТПЛАТЕ КРЕДИТА; РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ ИСТИХ; ПОВЛАЧЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ ЗАЈМА ЕБРД-А; ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА;
УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, АВАНСА И ДЕПОЗИТА; ПРАЋЕЊЕ И УРГЕНЦИЈА НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА; КООРДИНИРА СА СТРАНИМ
ШПЕДИТЕРИМА И СА БАНКАМА; ИЗРАДА ОБРАСЦА П1 НБС; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

1254

ИЗРАДА И ДОСТАВЉАЊЕ ДНЕВНИХ ИЗВЕШТАЈА ПОСЛОВОДСТВУ О СТАЊУ НА ДЕВИЗНИМ РАЧУНИМА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА; ОБРАДА И
КОНТРОЛА БАНКАРСКИХ ДЕВИЗНИХ ИЗВОДА; ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА КОЈА ЈЕ НЕОПХОДНА ЗА РАСПОРЕЂИВАЊЕ
ПРИЛИВА СРЕДСТАВА ИЗ ИНОСТРАНСТВА; ОБРАДА И ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ТЕКУЋИХ ОБАВЕЗА И ПО СПОРАЗУМУ, ПРЕМА
ИНОУПРАВАМА; ПОСЛОВИ ПРОДАЈЕ ДЕВИЗНИХ СРЕДСТАВА; УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ, АВАНСА И ДЕПОЗИТА; ПРАЋЕЊЕ И
УРГЕНЦИЈА НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА; КООРДИНИРА СА СТРАНИМ ШПЕДИТЕРИМА И СА БАНКАМА; ИЗРАДА ОБРАСЦА П1 НБС; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА ДЕВИЗНИ ПЛАТНИ
ПРОМЕТ
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КОНТАКТИРА СА СТРАНКАМА; ПРИМА И ДАЈЕ ТЕЛЕФОНСКЕ ВЕЗЕ; ПРИМА, ЗАВОДИ И ЕКСПЕДУЈЕ ПОШТУ; ВРШИ КОРЕСПОНДЕНЦИЈУ И ОБАВЉА ДРУГЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ; КУЦА ТЕКСТОВЕ; УМНОЖАВА, КОМПЛЕТИРА И ОТПРЕМА МАТЕРИЈАЛ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ОРГАНИЗУЈЕ РАД ОДЕЉЕЊА; ДАЈЕ УПУТСТВА САРАДНИЦИМА
У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ НОВИХ ПРОПИСА И ИНТЕРНИХ ДОКУМЕНАТА; ПРИПРЕМА И ДОСТАВЉА ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВЕШТАЈЕ О ОБРАЧУНАТОМ ПДВ-У И
ОСТАЛИМ ПОРЕЗИМА НА ПРОПИСАНИМ ОБРАСЦИМА; ВРШИ КОНТРОЛУ ИЗВРШЕНИХ ЗАДАТАКА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У
ЦИЉУ ЕФИКАСНОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА; АНАЛИЗИРА МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ
МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У РАДУ; КОНТРОЛИШЕ УНОС ПОДАТАКА ИЗ ПРИМЉЕНЕ ДИКУМЕНТАЦИЈЕ; КОНТРОЛИШЕ ПРАВИЛНУ ПРИМЕНУ
УПУТСТАВА И КОНТНОГ ПЛАНА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.
КЊИЖИ ПРОМЕНЕ ПО ТЕКУЋИМ РАЧУНИМА И УСАГЛАШАВА СТАЊЕ СА БАНКАМА НА ПРОКЊИЖЕНИМ КОНТИМА И ПРАТИ СТАЊЕ НА ПРЕЛАЗНИМ
РАЧУНИМА БАНАКА; КЊИЖИ ПРОМЕНЕ ПО РЕАЛИЗОВАНИМ СУДСКИМ СПОРОВИМА И ЕВИДЕНТИРА РЕАЛИЗОВАНЕ СУДСКЕ СПОРОВЕ НА ОСНОВУ
ИЗДАТИХ НАЛОГА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ПЛАН И ФИНАНСИЈЕ

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

СЕКРЕТАР

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВО И
ПДВ

ГЛ.КООРДИНАТОР ЗА ФИН- МАТ
РАЧУНОВОДСТВО

КООРДИНАТОР ПРАЋЕЊА ПРОМЕТА И
ЕВИДЕНЦИЈА
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КООРДИНИРА РАД ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА И ДАЈЕ ИНСТРУКЦИЈЕ; КООРДИНИРА АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ ИЗВЕШТАЈА ПОТРЕБНИХ ЗА ПРАЋЕЊЕ
РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И КОНТРОЛИШЕ ОСТВАРИВАЊА ЗАДАТАКА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ТЕЛА ПО ПИТАЊИМА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА
СЕКТОРА, КАО И У РАДУ РАДНИХ ТЕЛА ДРУШТВА И ВАН ЊЕГА; ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА И ОБАВЉА ЊЕГОВЕ ЗАДАТКЕ И ПОСЛОВЕ ЗА ВРЕМЕ
ДОК ГА ЗАМЕЊУЈЕ; ОБАВЉА И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ У СКЛАДУ СА НАСТАЛИМ ПОТРЕБАМА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА СЕКТОРА У
ЦЕЛИНИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА, ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА У СЕКТОРУ; ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАД ОДЕЉЕЊА; САРАЂУЈЕ СА СВИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ДРУШТВУ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ СТРУЧНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ТЕЛА ПО ПИТАЊИМА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА У
ДРУШТВУ И ВАН ЊЕГА; ПРАТИ ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ И ИЗМЕНЕ НА ТОМ ПОЉУ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА СЕКТОРА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРИКУПЉАЊЕ И КОНТРОЛА ПОДАТАКА ОД ОРГАНИЗАЦИНИХ ДЕЛОВА ДРУШТВА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И
ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА; ИЗРАДА ИЗВЕШТАЈА ПО НАЛОГУ НЕПОСРЕДНОГ РУКОВОДИОЦА; ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПЛАНА НАБАВКИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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КООРДИНИРА РАД И УЧЕСТВУЈЕ У СВИМ НЕОПХОДНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗРАДИ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА; КООРДИНИРА РАД НА ПРАЋЕЊУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И УЧЕСТВУЈЕ У СВИМ НЕОПХОДНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗРАДИ АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАЈА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ
ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА ДРУШТВА У ЦИЉУ ЕФИКАСНОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА, НАРОЧИТО У ОБЛАСТИ ФИНАСИЈСКОГ ПЛАНА; АНАЛИЗИРА
МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ НОВИХ МЕТОДОЛОШКИХ ПОСТУПАКА У РАДУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОПИС ПОСЛА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ
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ВОЂЕЊЕ АНАЛИТИЧКИХ ЕВИДЕНЦИЈА ПО КОМИТЕНТИМА (КУПЦИ, ДОБАВЉАЧИ И ОСТАЛО); УСАГЛАШАВАЊЕ СТАЊА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА СА
КОМИТЕНТИМА НА НИВОУ ДРУШТВА; УСАГЛАШАВАЊЕ ПРОМЕТА ГЛАВНЕ КЊИГЕ СА АНАЛИТИЧКИМ ЕВИДЕНЦИЈАМА; ИСПОСТАВЉАЊЕ НАЛОГА ЗА
ИСПРАВКУ И КОРЕКЦИЈЕ САЛДА ЗА НЕПРАВИЛНО ОПРЕДЕЉЕЊЕ УПЛАТЕ И ИСПЛАТЕ; УНОС, КОНТРОЛА И ШТАМПА ИСТИХ; СЛАЊЕ ИОС ОБРСЦА
КОМИТЕНТИМА; САРАЂУЈЕ СА СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА У ДРУШТВУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА;
ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ОРГАНИЗУЈЕ РАД ОДЕЉЕЊА; ДАЈЕ УПУТСТВА САРАДНИЦИМА
У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ НОВИХ ПРОПИСА И ИНТЕРНИХ ДОКУМЕНАТА; ВРШИ КОНТРОЛУ ИЗВРШЕНИХ ЗАДАТАКА; САРАЂУЈЕ И СА ДРУГИМ СЛУЖБАМА И
СЕКТОРИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; РАДИ НА ИЗРАДИ ИНТЕРНИХ ПРАВИЛНИКА И УПУТСТАВА;
ОРГАНИЗУЈЕ РАД ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБИ У ОДЕЉЕЊУ; КООРДИНИРА СА СЛУЖБАМА НА ТЕРЕНУ КОЈЕ ВРШЕ ПРИПРЕМУ ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА ПО ОСНОВУ
ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА И ВРШИ ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ УЛАЗНИХ РАЧУНА И ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА; ВРШИ КОНТРОЛУ КРЕТАЊА И КЊИЖЕЊА
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; САРАЂУЈЕ СА ОСТАЛИМ СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ВОДЕЋИ ЕКОНОМИСТА ЗА
РАЧУНОВОДСТВО

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА УНОС
ПОТРАЖИВАЊА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И
КРЕДИТЕ

КООРДИНАТОР ОБРАЧ.ТРОШКОВА И
ФАКТУРИСАЊА

ВОДЕЋИ СС ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И КРЕДИТЕ

ВОДЕЋИ СС ЗА КУПЦЕ

ДИРЕКТОР
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1271

1272

1273

1274
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ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА, ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА У СЕКТОРУ; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ СЕКТОРИМА У ДРУШТВУ И ТРЕЋИМ
ЛИЦИМА; СТАРА СЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПОЗИТИВНИХ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И НОРМАТИВА ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У КРЕИРАЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ
ДРУШТВА; РЕАЛИЗУЈЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДРУШТВА; ОБАВЕШТАВА ПОСЛОДАВЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И
ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ПОСЛОДАВЦА

ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; КОНТРОЛИШЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ТРОШКОВА МАТЕРИЈАЛНИХ
СРЕДСТАВА ИЗДАТИХ ИЗ СТОВАРИШТА У ОБРАЧУНСКЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА; КЊИЖИ И КОНТРОЛИШЕ ТРОШКОВЕ ПО УЛАЗНИМ
ФАКТУРАМА; ЕВИДЕНТИРА ЧАСОВЕ РАДА ДИРЕКТНИХ ИЗВРШИЛАЦА И ЕВИДЕНТИРА ТРОШКОВЕ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЧУНСКЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ;КЊИЖИ ИЗЛАЗНА ДОКУМЕНТА НАСТАЛА ПО ОСНОВУ ПРУЖЕНИХ УСЛУГА ВАН ПРЕВОЗА; САРАЂУЈЕ СА СЛУЖБАМА НА
ТЕРЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ВОДИ АНАЛИТИКУ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ И
ОБРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ; ВОДИ АНАЛИТИКУ ИНВЕСТИЦИЈА И КРЕДИТА; ВРШИ ПРИЈЕМ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, РАСПОДЕЛУ ПО СЛУЖБАМА; КОНТАКТИРА
СА КОМИНТЕНТИМА; САРАЂУЈЕ СА СЛУЖБАМА НА ТЕРЕНУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ПРИКУПЉА И ПРИПРЕМА ПОДАТКЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ
АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАЈА; ПРОВЕРАВА ИСПРАВНОСТ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ДОКУМЕНАТА;ПРИПРЕМА И ОБРАЂУЈЕ ПОДАТКЕ ЗА СТАТИСТИЧКЕ
ИЗВЕШТАЈЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ШЕФ СЛУЖБЕ У РАЧУНОВОДСТВУ

ОПИС ПОСЛА
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НАЗИВ ПОСЛА

ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА; ОРГАНИЗУЈЕ РАД ОДЕЉЕЊА; ДАЈЕ УПУТСТВА САРАДНИЦИМА
У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ НОВИХ ПРОПИСА И ИНТЕРНИХ ДОКУМЕНАТА; КЊИЖИ РЕКАПИТУЛАЦИЈУ ОБРАЧУНАТИХ ЗАРАДА; КЊИЖИ ОБРАЧУН ОСТАЛИХ
ПРИМАЊА;КЊИЖИ ПРОМЕТ ПО ДИНАРСКИМ И ДЕВИЗНИМ БЛАГАЈНАМА; ВРШИ КОНТРОЛУ ИЗВРШЕНИХ ЗАДАТАКА; САРАЂУЈЕ И СА ДРУГИМ
СЛУЖБАМА И СЕКТОРИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА.

ШИФРА
ПОСЛА

- 96 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
Број 49

ГЛ.ОРГАНИЗАТОР ЗА АДМ. ПОСЛОВЕ И
НАБАВКЕ

ВОДЕЋИ СС ЗА ПЛАН

ГЛ. КООРДИНАТОР

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА НАБАВКУ ИЗ УВОЗА

1277

1278

1279

1280

ПРИПРЕМА, ПРЕГЛЕДА И ИЗРАЂУЈЕ СВУ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ; ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАСЕ ЈАВНИХ
НАБАВКИ НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ
РАДА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ЕФИКАСНОГ ОБАВЉАЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И
ДРУГИХ РАДНИХ ГРУПА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ОРГАНИЗУЈЕ И ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ИЗРАДОМ ПЛАНА
НАБАВКИ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА ВРШИ НАБАВКУ ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА ИЗ УВОЗА; САСТАВЉА ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ,
ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ, САГЛАСНОСТИ И ДРУГА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ОД НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА; ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ ПО УГОВОРИМА И
ПОЈЕДИНАЧНОМ ПОСЛУ; ПРИБАВЉА И ИЗРАЂУЈЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПЛАЋАЊЕ УВОЗА И КОНТАКТИРА ПОСЛОВНЕ БАНКЕ У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ
ПЛАЋАЊА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА; УЧЕСТВУЈЕ У ПРИПРЕМИ УГОВОРА; ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОД ПОКРЕТАЊА
НАБАВКЕ ДО ОСТВАРЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ; ОБРАЂУЈЕ ИНО ФАКТУРЕ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ У ОКВИРУ СТЕПЕНА И ВРСТЕ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ КОЈУ
ПОСЕДУЈЕ, ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОРГАНИЗУЈЕ И ОБАВЉА ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА; ОРГАНИЗУЈЕ И ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ИЗРАДОМ
ПЛАНА НАБАВКИ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА; СПРОВОДИ ПОСТУПКЕ НАБАВКИ УКЉУЧУЈУЋИ АЛИ НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ СЕ НА УЧЕШЋЕ У
КОМИСИЈИ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ; ИЗРАЂУЈЕ КОНКРУСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ИЗРАЂУЈЕ СВА ПОТРЕБНА АКТА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ; ИЗРАЂУЈЕ
УГОВОРЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ; ВРШИ ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И СВЕ ДРУГЕ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ ПОВЕЗАНИ СА ПОСТУПКОМ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ;ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОДЕЉЕЊА, А ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА СЕКТОРА; ПРИПРЕМА,
ПРЕГЛЕДА И ИЗРАЂУЈЕ СВУ ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ; ОБЈАВЉУЈЕ ОГЛАСЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ НА
ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОГ РАДА;
САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ЕФИКАСНОГ ОБАВЉАЊА ПОСТУПКА НАБАВКЕ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА И ДРУГИХ
РАДНИХ ГРУПА ОСНОВАНИХ НА НИВОУ ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ И ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ИЗРАДОМ ПЛАНА НАБАВКИ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА; ПРИПРЕМА И ВОДИ ПОТРЕБНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОСЛОВА СЕКТОРА; ИЗРАЂУЈЕ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНИХ НАБАВКИ И РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ; ПРАТИ СТАТУС ПОКРЕНУТИХ НАБАВКИ И О ТОМЕ САЧИЊАВА ИЗВЕШТАЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ; САСТАВЉА КВАРТАЛНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНА НАБАВКИ, УНОСИ ПЛАН НАБАВКИ У АПЛИКАЦИОНИ СОФТВЕР УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ; ПОСТАВЉА ОГЛАСЕ, КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ; ВРШИ ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ПРИПРЕМА И ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОСЛОВА СЕКТОРА; ПРИМА , ЗАВОДИ И ПРАТИ ПОШТУ У СЕКТОРУ, ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СЕКТОРА, А ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА СЕКТОРА. ВРШИ НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И
РАДОВА НА НИВОУ ДРУШТВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ОД ДОБАВЉАЧА; ВОДИ ПОТРЕБНЕ
ЕВИДЕНЦИЈЕ О НАБАВКАМА;ДАЈЕ ПОТРЕБНЕ НАЛОГЕ И ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА УГОВОРЕНУ РОБУ,УСЛУГЕ ИЛИ РАДОВЕ; ОБРАЂУЈЕ ФАКТУРЕ ДОБАВЉАЧА;
ВОДИ КЊИГУ УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА; ПРАТИ КРЕТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО УГОВОРИМА; САСТАВЉА ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ИЗВРШАВАЊУ
ОБИМА РАДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

ОПИС ПОСЛА

1276

НАЗИВ ПОСЛА
ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА НА ПОСЛОВИМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ, КООРДИНАЦИЈЕ, НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ ПОСЛОВАЊА У СЕКТОРУ У ЊЕГОВОЈ
ОДСУТНОСТИ; САРАЂУЈЕ СА ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ СЛУЖБАМА ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА У ДРУШТВУ ПО ПИТАЊИМА ИЗ
ДЕЛАТНОСТИ СЕКТОРА; ПРАТИ ЗАКОНСКЕ ПРОПИСЕ И ПОДЗАКОНСКЕ АКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНИХ НАБАВКИ; НАДЗИРЕ И КОНТРОЛИШЕ РАД СА
ЗАЛИХАМА; ВРШИ НАДЗОР НАД ПОПИСОМ ЗАЛИХА; ОБАВЕШТАВА ПОСЛОДАВЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ ПОСЛОДАВЦА

ШИФРА
ПОСЛА

Број 49
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
- 97 -

ОРГАНИЗУЈЕ И ОБАВЉА ПОСЛОВЕ У ВЕЗИ СА ИЗРАДОМ ПЛАНА НАБАВКИ У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА; ПРАТИ СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНИХ НАБАВКИ УКЉУЧУЈУЋИ АЛИ НЕ И ОГРАНИЧАВАЈУЋИ СЕ НА УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ; САСТАВЉА КВАРТАЛНЕ ИЗВЕШТАЈЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА НАБАВКИ, УНОСИ ПЛАН НАБАВКИ У АПЛИКАЦИОНИ СОФТВЕР УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ; ПОСТАВЉА ОГЛАСЕ, КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА НА ПОРТАЛУ УПРАВЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ; ВРШИ ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА ЈАВНИХ НАБАВКИ И СВЕ ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ ПОВЕЗАНИ СА ПОСТУПКОМ ЈАВНИХ НАБАВКИ; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СЕКТОРА,
А ПО НАЛОГУ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА.
ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ НАБАВКИ У ОКВИРУ ОДЕЉЕЊА У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНОМ; ПРИКУПЉА ПОНУДЕ ОД ДОБАВЉАЧА; ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПОТПИСАНИХ УГОВОРА; ВОДИ ПОТРЕБНУ ЕВИДЕНЦИЈУ О НАБАВКАМА И О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА; ДАЈЕ ПОТРЕБНЕ НАЛОГЕ И ДИСПОЗИЦИЈЕ
ЗА ИСПОРУКУ ГОРИВА И МАЗИВА; ОБРАЂУЈЕ ФАКТУРЕ ДОБАВЉАЧА; ВОДИ КЊИГУ УЛАЗНО-ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА; САСТАВЉА ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О
ИЗВРШЕЊУ ОБИМА РАДА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЕФИКАСНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ СЕКТОРА, А ПО НАЛОГУ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА.
САСТАВЉА ДНЕВНЕ, МЕСЕЧНЕ И ГОДИШЊЕ ИЗВЕШТАЈЕ О СТАЊУ И ПОТРОШЊИ ЕВРО ДИЗЕЛ ГОРИВА И ДРУГИХ ЕНЕРГЕНАТА НА НИВОУ ДРУШТВА;
ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР НАБАВКЕ ДОБАРА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА ПЛАН НАБАВКИ И
ПОРТАЛ

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА НАБАВКЕ
ЕНЕРГЕНАТА

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР НАБАВКЕ ДОБАРА

НАЧЕЛНИК ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ПОПИС

1282

1283

1284

1285

1286

КООРДИНИРА РАД НА ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА ПЛАНОВА НАБАВКИ И УЧЕСТВУЈЕ У СВИМ АКТИВНОСТИМА НЕОПХОДНИМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА НАБАВКЕ;
КООРДИНИРА РАД НА ИЗРАДИ АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА СЕКТОРА; ДОСТАВЉА ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНОМ ПОПИСУ ЗАЛИХА И УЧЕСТВУЈЕ У
КОМИСИЈАМА ЗА ПОПИС ЗАЛИХА; САРАЂУЈЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ЦИЉУ ЕФИКАСНОГ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА; ОРГАНИЗУЈЕ И
СПРОВОДИ РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ ПОПИСЕ У МАГАЦИНИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ВРШИ НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА ВОЗНИХ И ВУЧНИХ СРЕДСТАВА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ОД ДОБАВЉАЧА; ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О НАБАВКАМА;ДАЈЕ ПОТРЕБНЕ НАЛОГЕ И
ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА УГОВОРЕНУ РОБУ,УСЛУГЕ ИЛИ РАДОВЕ; ОБРАЂУЈЕ ФАКТУРЕ ДОБАВЉАЧА; ВОДИ КЊИГУ УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА; ПРАТИ
КРЕТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО УГОВОРИМА; САСТАВЉА ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ИЗВРШАВАЊУ ОБИМА РАДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ
УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА. ВРШИ НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА У ОБЛАСТИ ОДРЖАВАЊА
ВОЗНИХ И ВУЧНИХ СРЕДСТАВА И ЕНЕРГЕТСКИХ ПОСТРОЈЕЊА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ОД
ДОБАВЉАЧА; ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О НАБАВКАМА;ДАЈЕ ПОТРЕБНЕ НАЛОГЕ И ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА УГОВОРЕНУ РОБУ,УСЛУГЕ ИЛИ РАДОВЕ;
ОБРАЂУЈЕ ФАКТУРЕ ДОБАВЉАЧА; ВОДИ КЊИГУ УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА; ПРАТИ КРЕТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО УГОВОРИМА; САСТАВЉА
ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ИЗВРШАВАЊУ ОБИМА РАДА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ВРШИ НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА НА НИВОУ ДРУШТВА (ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ И ВУЧНИХ СРЕДСТАВА, ЕНЕРГЕТСКИХ
ПОСТРОЈЕЊА,НАБАВКУ ОПШТЕГ И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА.ЕНЕРГЕНАТА И ДР. КАО И НАБАВКУ РАДОВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА);
УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ОД ДОБАВЉАЧА; ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О НАБАВКАМА;ДАЈЕ
ПОТРЕБНЕ НАЛОГЕ И ДИСПОЗИЦИЈЕ ЗА УГОВОРЕНУ РОБУ,УСЛУГЕ ИЛИ РАДОВЕ; ОБРАЂУЈЕ ФАКТУРЕ ДОБАВЉАЧА; ВОДИ КЊИГУ УЛАЗНИХ И ИЗЛАЗНИХ
ФАКТУРА; ПРАТИ КРЕТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО УГОВОРИМА; САСТАВЉА ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ О ИЗВРШАВАЊУ ОБИМА РАДА; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.

ОРГАНИЗУЈЕ ПОСЛОВЕ СЛУЖБЕ У ДОМЕНУ НАБАВКИ ДОБАРА УСЛУГА И РАДОВА;ВРШИ НАБАВКУ ДОБАРА УСЛУГА И РАДОВА; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ
КОМИСИЈА И ДРУГИХ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ И ТЕХНИЧКИМ ПИТАЊИМА; КООРДИНИРА РАД И ПОСЛОВЕ РЕФЕРЕНАТА У ОДЕЉЕЊУ
; ПРАТИ КРЕТАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПО УГОВОРИМА; САСТАВЉА И ОБЈЕДИЊУЈЕ СВЕ ПОТРЕБНЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА ОДЕЉЕЊЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О
СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
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НАЧЕЛНИК ЗА СТОВАРИШНЕ ПОСЛОВЕ

ПОСЛОВОЂА СТОВАРИШТА

ГЛ. ОРГАНИЗАТОР ЗА СТОВАРИШНЕ
ПОСЛОВЕ

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА СТОВАРИШНЕ
ПОСЛОВЕ

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

1288

1289
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1292

НАЗИВ ПОСЛА

1287

ШИФРА
ПОСЛА

РАДИ НА ИЗРАДИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ РОБЕ; ДАЈЕ НАЛОГЕ ЗА ПРЕДИРИГАЦИЈУ РОБЕ; ВРШИ КОНТРОЛУ РАДА СТОВАРИШТА; ВРШИ
КОНТРОЛУ ИСПРАВНОГ ВОЂЕЊА И АЖУРНОСТ ПРОПИСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СТОВАРИШТИМА; ВРШИ КОНТРОЛУ ИСПРАВНОГ УСКЛАДИШТЕЊА РОБЕ
У СТОВАРИШТУ; ПРИПРЕМА И ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ УПУТСТВА О РАДУ СТОВАРИШТА; ДАЈЕ РЕШЕЊА ЗА ТЕКУЋУ ПРОБЛЕМАТИКУ У МАТЕРИЈАЛНО
СТОВАРИШНОЈ СЛУЖБИ; ПРАТИ ВАЖЕЋЕ ПРОПИСЕ И КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ИСТИХ КОД РАДНИКА СТОВАРИШНЕ СЛУЖБЕ; САСТАВЉА
ПЕРИОДИЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА. МЕЊА ПОСЛОВОЂУ СТОВАРИШТА У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ, ЗАЈЕДНО СА ПОСЛОВОЂОМ ОРГАНИЗУЈЕ И
ВОДИ ПОСАО У СТОВАРИШТУ.
РАДИ НА ИЗРАДИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ РОБЕ; ДАЈЕ НАЛОГЕ ЗА ПРЕДИРИГАЦИЈУ РОБЕ; ВРШИ КОНТРОЛУ РАДА СТОВАРИШТА; ВРШИ
КОНТРОЛУ ИСПРАВНОГ ВОЂЕЊА И АЖУРНОСТ ПРОПИСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У СТОВАРИШТИМА; ВРШИ КОНТРОЛУ ИСПРАВНОГ УСКЛАДИШТЕЊА РОБЕ
У СТОВАРИШТУ; ПРИПРЕМА И ДАЈЕ ПРЕДЛОГЕ УПУТСТВА О РАДУ СТОВАРИШТА; ДАЈЕ РЕШЕЊА ЗА ТЕКУЋУ ПРОБЛЕМАТИКУ У МАТЕРИЈАЛНО
СТОВАРИШНОЈ СЛУЖБИ; ПРАТИ ВАЖЕЋЕ ПРОПИСЕ И КОНТРОЛИШЕ ПРИМЕНУ ИСТИХ КОД РАДНИКА СТОВАРИШНЕ СЛУЖБЕ; САСТАВЉА
ПЕРИОДИЧНЕ ИЗВЕШТАЈЕ ИЗ ДЕЛОКРУГА СВОЈИХ РАДНИХ ЗАДАТАКА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА
И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА. МЕЊА ПОСЛОВОЂУ СТОВАРИШТА У ЊЕГОВОМ ОДСУСТВУ, ЗАЈЕДНО СА ПОСЛОВОЂОМ ОРГАНИЗУЈЕ И
ВОДИ ПОСАО У СТОВАРИШТУ.
ПРЕДСТАВЉA И ЗАСТУПА СЕКТОР У ПРЕДУЗЕЋУ И ИЗВАН ЊЕГА;ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА, ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА У СЕКТОРУ;
ОРГАНИЗУЈЕ И КООРДИНИРА РАД ОДЕЉЕЊА; САРАЂУЈЕ СА СВИМ РЕЛЕВАНТНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА У ДРУШТВУ; УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ
СТРУЧНИХ И УПРАВЉАЧКИХ ТЕЛА ПО ПИТАЊИМА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА СЕКТОРА, У ДРУШТВУ И ВАН ЊЕГА; УЧЕСТВУЈЕ У КРЕИРАЊУ ПОСЛОВНЕ
ПОЛИТИКЕ ДРУШТВА ;РЕАЛИЗУЈЕ ОДЛУКЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ДРУШТВА; ОБАВЉА И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ НЕОПХОДНЕ ЗА ЕФИКАСНО ИЗВРШЕЊЕ
ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА СЕКТОРА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО
НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
ЗАМЕЊУЈЕ ДИРЕКТОРА СЕКТОРА У ЊЕГОВОЈ ОДСУТНОСТИ;ОРГАНИЗУЈЕ, КООРДИНИРА, ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ ПОСЛОВАЊА У СЕКТОРУ;
АНАЛИЗИРА И ТЕСТИРА ФИНКЦИОНИСАЊЕ СИСТЕМА; КООРДИНИРА И САРАЂУЈЕ СА КОНСУЛТАНТИМА; ДЕФИНИШЕ МЕТОДЕ РАДА И ИЗВОДИ ОБУКЕ
КАДРОВА; ПРУЖА ПОДРШКУ ОКО ОБРАДЕ ТОВАРНОГ ЛИСТА У УНУТРАШЊЕМ И МЕЂУНАРОДНОМ САОБРАЋАЈУ СТАНИЦАМА И ЦКП; САРАЂУЈЕ СА
СЛУЖБАМА ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА У ДРУШТВУ ПО ПИТАЊИМА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ СЕКТОРА;ВРШИ НАДЗОР И КОНТРОЛУ ИЗВРШЕЊА
ЗАДАТАКА У ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДЕЛОВИМА СЕКТОРА; ООБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ И ВОДИ ПОСАО У СТОВАРИШТУ; ВРШИ ПРИЈЕМ НАБАВЉЕНИХ ДОБАРА У СТОВАРИШТУ; САСТАВЉА ЗАПИСНИК О ПРИЈЕМУ ДОБАРА У
СТОВАРИШТУ; ИЗДАЈЕ ДОБРА У СТОВАРИШТУ НА БАЗИ ПРИМЉЕНОГ ДОКУМЕНТА; БЛАГОВРЕМЕНО ДОСТАВЉА ДОКУМЕНТАЦИЈУ О НАСТАЛИМ
ПРОМЕНАМА У СТОВАРИШТУ; КОНТРОЛИШЕ РАД РАДНИКА У СТОВАРИШТУ; ОДГОВОРАН ЈЕ ЗА ПРОПИСНО СКЛАДИШТЕЊЕ ДОБАРА У СТОВАРИШТУ;
ОРГАНИЗУЈЕ И СПРОВОДИ МЕСЕЧНО СРАВЊЕЊЕ МАГАЦИНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА МАТЕРИЈАЛНИМ КЊИГОВОЂОМ; СОЛИДАРНО ЈЕ ОДГОВОРАН СА
МАТЕРИЈАЛНИМ КЊИГОВОЂОМ ЗА СТАЊЕ ДОБАРА У СТОВАРИШТУ; ОРГАНИЗУЈЕ И СПРОВОДИ КОНТРОЛНЕ ПОПИСЕ У СТОВАРИШТУ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ, КОНТРОЛИШЕ И ПРАТИ РАД СТОВАРИШТА И КРЕТАЊЕ ЗАЛИХА; УКАЗУЈЕ НА ОДРЕЂЕНА СТАЊА И ПОЈАВЕ О СТАЊУ ЗАЛИХА; ПРАТИ
ИСПРАВНОСТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО; ОРГАНИЗУЈЕ И ПРИПРЕМА ПРОДАЈУ НЕАКТИВНИХ ЗАЛИХА И СЕКУНДАРНИХ
СИРОВИНА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА; У САРАДЊИ СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УЧЕСТВУЈЕ НА ИЗРАДИ УГОВОРА ЗА ПРОДАЈУ
НЕАКТИВНИХ ЗАЛИХА И СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА И ПРАТИ РЕАЛИЗАЦИЈУ УГОВОРА И О ТОМЕ ВОДИ ПОТРЕБНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ; ОРГАНИЗУЈЕ И
СПРОВОДИ ОБУКУ ЗАПСОЛЕНИХ У МАГАЦИНИМА; КОНТРОЛИШЕ ИЗВРШЕЊЕ ЗАДАТАКА; ВРШИ ПРЕДИРИГАЦИЈЕ НАБАВЉЕНЕ РОБЕ; ОБАВЕШТАВА
РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА.
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КООРДИНИРА,УСКЛАЂУЈЕ И ПРАТИ РАД НА ПРОЈЕКТИМА РАЗЛИЧИТИХ МОДУЛА У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ САП СИСТЕМА; АНАЛИЗИРА И ТЕСТИРА
ФИНКЦИОНИСАЊЕ МОДУЛА САП СИСТЕМА; САРАЂУЈЕ И ВРШИ КООРДИНАЦИЈУ СА САП КОНСУЛТАНТИМА; ДЕФИНИШЕ МЕТОДЕ РАДА И ИЗВОДИ
ОБУКЕ КАДРОВА; ПРУЖА ПОДРШКУ КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА; ИЗРАЂУЈЕ НАЈОПТИМАЛНИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ РЕШЕЊА ЗА МИГРАЦИЈУ ПОДАТАКА
СА ИБМ-СИСТЕМА НА САП СИСТЕМ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ
НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА СИСТ. И АПЛ.
ПОДРШКУ

ГЛ. КООРДИНАТОР ЗА ИМПЛ. САП И
ПОДРШКУ

НАЧЕЛНИК

ГЛ. ПРОЈЕКТАНТ

НАДЗОРНИК У ИНФОРМАЦИОНИМ
СИСТЕМИМА

НАЧЕЛНИК

1294

1295

1296

1297

1298

1299

ОРГАНИЗУЈЕ И УНАПРЕЂУЈЕ РАД НА ПРОЈЕКАТИМА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА; ПРАТИ,ИЗУЧАВА И ПРИМЕЊУЈЕ НАЈНОВИЈЕ КОНЦЕПТЕ У
ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА; АНАЛИЗИРА, ДИЗАЈНИРА И ТЕСТИРА КОНТРОЛНЕ УПРАВЉАЧКЕ ДЕЛОВЕ
ПОДСИСТЕМА; ПРУЖА ПОДРШКУ КОРИСНИЦИМА ОКО УНОСА ТЕРЕТНИЦЕ И ОБРАЧУНА РИВ НАЈАМНИНЕ; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКУ
РЕГУЛАТИВУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА

ОРГАНИЗУЈЕ И УНАПРЕЂУЈЕ РАД НА ВЕЋЕМ БРОЈУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА;ПРАТИ, ИЗУЧАВА И ПРИМЕЊУЈЕ НАЈНОВИЈЕ
КОНЦЕПТЕ У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНО-ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА; ОДРЖАВА И АЖУРИРА САЈТ ДРУШТВА; ОДРЖАВА И АЖУРИРА МЕЈЛ
СЕРВЕР; ПРАТИ И ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ
ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ РУКОВОДИОЦА
АДМИНИСТРИРА ОПЕРАТИВНЕ СИСТЕМЕ, СЕРВЕРА И СЕРВИСА; ОДРЖАВА ИНСТАЛИРАНИ СОФТВЕР И ЊЕГОВЕ СЕРВИСЕ; АНАЛИЗИРА РАД СОФТВЕРА;
ПРАТИ И ПОДЕШАВА ПЕРФОРМАНСЕ СИСТЕМА; ОБЕЗБЕЂУЈЕ УСЛОВЕ ЗА ОПОРАВАК СИСТЕМА И ПОДАТАКА У СЛУЧАЈУ НЕОЧЕКИВАНОГ ПРЕКИДА РАДА
СИСТЕМА (BACKUP И RECOVERY ПРОЦЕДУРЕ); ПЛАНИРА И УВОДИ ЗАШТИТУ МРЕЖЕ; ДИЈАГНОСТИКУЈЕ И ОТКЛАЊАЊА ПРОБЛЕМЕ У МРЕЖИ;ПРУЖА
ПОДРШКУ КОРИСНИЦИМА; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА
УЧЕСТВУЈЕ У ИНСТАЛИРАЊУ СОФТВЕРА (ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ, ОСНОВНИ И ПРАТЕЋИ СОФТВЕР); УЧЕСТВУЈЕ У КОНФИГУРИСАЊУ (ПОДЕШАВАЊУ)
ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА; ПРУЖА ПОДРШКУ КОРИСНИЦИМА У РЕДОВНОМ РАДУ; ДИЈАГНОСТИКУЈЕ И ОТКЛАЊАЊА ПРОБЛЕМЕ У МРЕЖИ; СПРОВОДИ
BACKUP И RECOVERY ПРОЦЕДУРЕ; ОБАВЕШТАВА РУКОВОДИОЦА О СВИМ УОЧЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА; ОБАВЉА И ДРУГЕ ПОСЛОВЕ ПО НАЛОГУ
РУКОВОДИОЦА

КООРДИНИРА, УСКЛАЂУЈЕ И УНАПРЕЂУЈЕ РАД НА ПРОЈЕКАТИМА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА; КРЕИРА ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ “СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго” а.д.
(од 27.12.2018. године)
Број: 4/2018-674-208

Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, бр. 14/17), Одбор директора
„Србија Карго“ а.д. је на седници, одржаној 27.12.2018.
године донео

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС
и 113/17) 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
„Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 27.12.2018.
године донео

ПРАВИЛНИК

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице
Србије“, брoj 49/2018).
2. Правилник 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 27.12.2018. године)
Број: 4/2018-674-208
На основу члана 24. Закона о раду ( „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17) и члана 24. тачка 17) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“,

о изменама и допунама Правилника организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице
Србије“, број 49/2018),
Члан 3. став 1. мења се и гласи:
„Послови у Друштву обављају се у оквиру организационих делова:
1. Кабинет генералног директора,
2. Центар за унутрашњу контролу,
3. Сектор за управљање квалитетом пословања и
системима безбедности,
4. Сектор за комерцијално-траспортне послове,
5. Центар за контролу прихода,
6. Центар за интерну ревизију,
7. Центар за правне послове и људске ресурсе,
8. Сектор за вучу возова и ТКП,
9. Сектор за одржавање возних средстава,
10. Сектор за саобраћај и транспорт,
11. Центар за финансијске послове и план,
12. Центар за рачуноводствене послове,
13. Центар за набавке и централна стоваришта,
14. Центар за информационе технологије.“
Члан 2.
Члан 4. став 2. мења се и гласи:
„За кабинет генералног директора организационо су
везани комерцијално-транспортни послови, послови
управљања квалитетом пословања и системима безбедности, послови контроле прихода, послови унутрашње
контроле, правни послови и послови људских ресурса и
послови интерне ревизије“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

-2 Члан 3.

Члан 6. мења се и гласи: „Сектор за управљање квалитетом пословања и системима безбедности“.
Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи: „Сектор за комерцијално-транспортне послове“.
Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи: „Центар за правне послове
и људске ресурсе“.
У Центру за правне послове и људске ресурсе обављају
се следећи послови:
Заступања друштва у свим поступцима пред судовима
и другим државним органима; Прикупљања, обраде и
евидентирања документације од значаја за покретање и
вођење судских и других поступака, сачињавања предлога
уговора о вансудском поравнању; Контроле правне
исправности и основаности испостављених пореских
решења, накнада за комуналне таксе за истицање фирме
на пословном простору и за заштиту и унапређење
животне средине и изјављивање правних лекова на исте;
Нормативно-техничке редакције општих и појединачних
аката Друштва и њихово усаглашавање са законима и дру
гим прописима; Израде, контроле, оцене правне ваљаности
и овера уговора који се закључују у Друштву; Учешћа у
изради конкурсне документације у поступцима јавних
набавки које се покрећу у Друштву и усаглашавања конач
ног текста уговора; Вођења евиденције непокретности
Друштва и учествовање у имовинскоправним поступцима;
Планирања мера енергетске ефикасности у оквиру текућег и инвестиционог одржавања објеката и возних
средстава; Обављања кадровских послова и извршавања
радно правних послова у складу са Законом о раду и
другим законским прописима из области радних односа;
израда Кодекса пословне етике; Праћење поштовања и
примене Кодекса пословне етике и на основу повратних
информација предлагање измена и допуна у смислу бољег
квалитета спровођења истог; Примање запослених у вези
са пријавама због неетичког понашања и кршења одредби
Кодекса пословне етике; разматрање пријава и по потреби
покретање поступка због повреде радних дужности;
Организовање и спровођење едукација запослених, на
основу Плана и програма образовања у организационим
јединицама Друштва на тему спречавања корупције
и афирмације професионалних етичких вредности и
интегритета запослених; Упознавање запослених са усвојеним интерним актима Друштва: Кодексом пословне
етике, Правилником о начину унутрашњег узбуњивања,
начину одређивања лица за унутрашње узбуњивање
код послодавца који има више од десет запослених,
Акционог плана за спровођење антикорупцијских мера,
Приручника за едукацију запослених о остваривању
нулте толеранције на корупцију у Републици Србији,
Интерног плана за спречавање корупције у јавним
набавкама, Плана интегритета и Кодекса равноправности;
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Припремање годишњег Акционог плана за спровођење
антикорупцијских мера; Праћење примене Кодекса
равноправности; Праћење актуелности и измена у законодавном систему и институционалном оквиру у Републици
Србији, које се односе на област спречавања корупције,
пословне етике и јачања институционалног интегритета
Друштва; Учешће на екстерним стручним скуповима, семинарима и радионицама из области унапређења пословне етике, у циљу подизања нивоа интегритета и етичности и спречавања корупције у Друштву; Израда годишњег
извештаја о раду и предлагање годишњег плана рада
управи на усвајање; Вођење евиденције одлука и других
евиденција везане рад и одлучивање органа управљања;
Пријем и експедиција службене поште; Обрада свих
захтева који се упућују Управи за јавне набавке и
надлежним министарствима ради давања мишљења.
Члан 6.
Члан 14. мења се и гласи: „Центар за финансијске послове и план“.
Члан 7.
Члан 15. мења се и гласи: „Центар за рачуноводствене послове“.
Члан 8.
Члан 16. мења се и гласи: „Центар за за информационе технологије“.
Члан 9.
Члан 17. мења се и гласи: „Центар за набавке и централна стоваришта“.
Члан 10.
У члану 13. став 3. брише се „Израде тарифа за превоз
робе и остале тарифске послове; Давање сагласности за
признавање пошиљаочевих пломби; Сарадње са државним органима (царина, погранична полиција и инспекције)“.
Члан 11.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 49/2018) мења се у следећем:
1) 10000 КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
- назив послова под редним бројем 02 „извршни
директор за транспорт“ мења се и гласи: „извршни директор за саобраћај“, са следећим условима:
у колони шифра описа посла уписује се 1001; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „ФТС“; у колони радно искуство уписује
се „5“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
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- назив послова под редним бројем 03 „извршни
директор за економске послове“ мења се и гласи:
„извршни директор за развој и заједничке послове“, са следећим условима: у колони шифра описа
посла уписује се 1002; у колони степен стручне
спреме уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „ЕФ, ФДС“; у колони радно искуство уписује се „5“; у колони број
извршилаца уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 04 „менаџер
за возна средства и саобраћај“ мења се и гласи:
„менаџер за транспорт и возна средства“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1003; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује „СВИ ФАКУЛТЕТИ“; у
колони радно искуство уписује се „3“; у колони
број извршилаца уписује се „1“;
- код послова под редним бројем 05 „менаџер за
корпоративне послове“ у колони 6б уписује се
„ДА“; у колони 7б брише се „ДА“; у колони радно искуство уписује се „3“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 06 „саветник генералног директора“ у колони број извршилаца
уместо броја „4“ уписати број „2“, остали услови
остају непромењени;
- код послова под редним бројем 09 „главни координатор-преодилац“ у колони број извршилаца
уместо броја „3“ уписати број „2“, остали услови
остају непромењени.
2) 10100 ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ
(1) 10101 - Управа Центра
- назив послова под редним бројем 01 „директор
Центра“ мења се и гласи: „начелник Центра“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1012; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СФ, ФОН, МФ, ФДС,
ФТС“; у колони 6а уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује се „10“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 02 „заменик директора Центра“ мења се и гласи: „саветник“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1013; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СФ, ФОН, МФ, ФДС,
ФТС“; у колони 6а уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује се „5“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- код послова под редним бројем 04 „инспектор за
СТК послове“ у колони степен стручне спреме
уместо „7/6“ уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета брише се „ВШДС,
ВШТС“; остали услови остају непромењени.

-3 -

3) 10200 СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ПОСЛОВАЊА И СИСТЕМИМА БЕЗБЕДНОСТИ
(1) 10201 – назив организационе јединице „Управа
Центра“ мења се и гласи „Управа Сектора“
- код послова под редним бројем 01 „директор Сектора“ у колони назив завршене школе или факултета уместо „ФТС“ уписује се „МФ, ФОН“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „заменик директора за системе безбедности“ у колони назив
завршене школе или факултета уместо „ФТС“
уписује се „СФ“; у колони 6а уписује се „ДА“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „главни координатор за корпоративну одговорност“ у колони назив завршене школе или факултета уместо
„ФТС, ФДС“ уписује се „ФДН“; остали услови
остају непромењени;
- послови под редним бројем 05 „водећи инжењер
за корпоративну одговорност“ се бришу;
- под редним бројем 05 систематизују се послови
„помоћник директора Сектора“; у колони шифра
описа посла уписује се 1309; у колони стручна
спрема уписује се „7“; у колони назив школе
уписује се „ФТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- код послова под редним бројем 06 „главни координатор за УКП“ у колони назив завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „МФ“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 07 „главни координатор за СУБ“ у колони назив завршене школе
или факултета уместо „ФТС“ уписује се „ЕФ“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 08 „главни координатор за ЕЦМ“ у колони назив завршене школе
или факултета уместо „ФТС“ уписује се „МФ“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 09 „главни координатор за несреће и незгоде“ у колони назив
завршене школе или факултета уместо „ФТС“
уписује се „ВШСС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 11 „водећи инжењер за енергетску ефикасност“ у колони назив завршене школе или факултета уместо „ЕТФ,
ФТС“ уписује се „ВШСС“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 12 „инспектор за
истраживање несрећа“ у колони назив завршене
школе или факултета уместо „ФТС“ уписује се
„ВШСС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 13 „координатор
за ФУК“ у колони назив завршене школе или факултета уместо „ФТС, ФДС“ уписује се „ПФ“;
остали услови остају непромењени;
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- послови под редним бројем 14 „координатор за
БЗР“ се бришу;
- под редним бројем 14 систематизују се послови
„главни организатор за енергетску ефикасност“;
у колони шифра описа посла уписује се 1310; у
колони стручна спрема уписује се „7“; у колони
назив школе уписује се „ВШСС“; у колони радно
искуство уписује се „3“, у колони број извршилаца уписује се „1“;
- код послова под редним бројем 15 „главни координатор заштите од пожара и ванредних ситуација“ у колони назив завршене школе или факултета уместо „ФТС, ФДС“ уписује се „ФЗР“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 17 „пословни секретар“ у колони стручна спрема уместо „7/6“
уписује се „4“; у колони назив завршене школе или факултета уместо „ФТС, ФДС, ВШТС,
ВШДС“ уписује се „СШДС“; остали услови
остају непромењени.
(2) После Управе Сектора систематизује се
„Одељење за БЗР (10202)“, са следећим пословима:
- под редним бројем 01 систематизују се послови
„главни координатор за БЗР“; у колони шифра
описа посла уписује се 1094; у колони стручна
спрема уписује се „7“; у колони назив школе
уписује се „ФТС“; у колони 6б уписује се „ДА“,
у колони радно искуство уписује се „3“, у колони
број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 02 систематизују се послови
„координатор за БЗР“; у колони шифра описа
посла уписује се 1033; у колони стручна спрема
уписује се „7“; у колони назив школе уписује се
„ФТС, ФДС, ФЗР“; у колони 6а уписује се „ДА“;
у колони радно искуство уписује се „3“, у колони
број извршилаца уписује се „4“;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„водећи организатор за БЗР“; у колони шифра
описа посла уписује се 1338; у колони стручна
спрема уписује се „6“; у колони назив школе
уписује се „ВШСС“; у колони број извршилаца
уписује се „2“;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„водећи инжењер за повреде и оспособљеност
за БЗР“; у колони шифра описа посла уписује се
1096; у колони стручна спрема уписује се „7“; у
колони назив школе уписује се „ФЗР, ФДС“; у колони радно искуство уписује се „2“, у колони број
извршилаца уписује се „1“.
4) 10300 СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНО-ТРАНСПОРТНЕ ПОСЛОВЕ
(1) 10301 – назив организационе јединице „Управа
Центра“ мења се и гласи „Управа Сектора“
-

назив послова под редним бројем 01 „директор
Центра“ мења се и гласи: „директор Сектора“, са

-

-

-

-

-
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следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1037; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СФ, ЕФ, ФДС“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони радно искуство
уписује се „3“; у колони број извршилаца уписује
се „1“;
код послова под редним бројем 02 „заменик директора“ у колони назив завршене школе или факултета после „СФ, ЕФ“ уписује се „ФДС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 03 „главни координатор за продају“ “ у колони назив завршене
школе или факултета после „СФ, ЕФ“ уписује се
„ФДС“; у колони број извршилаца уместо броја
„2“ уписати број „3“, остали услови остају непромењени;
послови под редним бројем 04 „главни координатор за спорна потраживања“ се бришу;
код послова под редним бројем 06 „главни координатор за прописе“ у колони назив завршене
школе или факултета после „ЕФ, СФ“ уписује се
„ФДС, ВСЖС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 07 „главни координатор за мониторинг“ у колони назив завршене
школе или факултета после „СФ, ЕФ“ уписује се
„ФДС“; остали услови остају непромењени;
послови под редним бројем 08 „водећи организатор за базу података“ се бришу;
послови под редним бројем 09 „стручни сарадник
за базу података“ се бришу;
код послова под редним бројем 10 „секретар-администратор“ у колони стручна спрема уместо
„7/6“ уписује се „4“; у колони назив завршене
школе или факултета уместо „ФДС, ВШДС“ уписује се „СШ“; остали услови остају непромењени.

(2) 10302 Одељење за формирање цена превоза
- код послова под редним бројем 01 „начелник“ у
колони назив завршене школе или факултета после „ЕФ“ брише се „СФ, ТФ“ и уписује се „ФДС“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „главни организатор“ у колони назив завршене школе или
факултета после „ЕФ, СФ“ уписује се „ФДС,
ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; у колони број извршилаца уместо броја „7“ уписати број „8“, остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „водећи стручни сарадник“ у колони назив завршене школе
или факултета уместо „ВШСС, ВШЕС, ВШДС,
ВИСОКА ШСС, СШТС, СШДС“ уписује се
„ВШЖС, ВШДС, ВШСС, СШЕС“ у колони број
извршилаца уместо броја „2“ уписати број „1“,
остали услови остају непромењени.
(3) 10303 – Одељење за обрачун
- код послова под редним бројем 01 „начелник“ у
колони назив завршене школе или факултета по-
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сле „ЕФ, СФ“ брише се „ТФ, ФОН, ФИС“ и уписује се „ФДС, ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; остали
услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 02 „главни организатор за обрачун“ у колони назив завршене
школе или факултета после „ЕФ, СФ“ брише се
„ТФ, ФОН, ФИС“ и уписује се „ФДС, ВШЖС,
ВШДС, ВШСС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 03 „стручни сарадник за дефинитивни обрачун“ у колони стручна спрема уместо „4/6“ уписује се „4“ у колони
назив завршене школе или факултета уместо
„ВШСС, ВШЕС, ВШТС, СШСС, СШЕС, СШТС“
уписује се „СШ“; у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „8“, остали услови
остају непромењени;
послови под редним бројем 04 „стручни сарадник“ се бришу;
под редним бројем 04 систематизују се послови
„водећи стручни сарадник за дефинитивни обрачун“; у колони шифра описа посла уписује се
1319; у колони стручна спрема уписује се „6/4“;
у колони назив школе уписује се „СШ, ВШДС,
ВШЕС“; у колони радно искуство уписује се „1“,
у колони број извршилаца уписује се „2“.

(4) 10304 – назив организационе јединице „Одељење
за комерцијалне послове“ мења се и гласи
„Одељење за комерцијално-транспортне послове“
- код послова под редним бројем 01 „начелник“ у
колони назив завршене школе или факултета после „ЕФ, СФ“ брише се „ТФ“ и уписује се „ФДС,
ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „руководилац
пројекта за статистику“ у колони назив завршене
школе или факултета после „ЕФ, СФ“ уписује се
„ФДС, ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; остали услови
остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „водећи стручни сарадник“ у колони стручна спрема уместо
„7/6“ уписује се „4/6“у колони назив завршене
школе или факултета уместо „СФ, ФДС, ФТС,
ВШСС, ВШЕС, ВИСОКА ШСС“ уписује се
„ВШЖС, ВШДС, ВШСС, СШЕС“; у колони број
извршилаца уместо броја „2“ уписати број „1“,
остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 04 систематизују се послови „главни организатор за комерцијално-транспортне послове“; у колони шифра описа посла
уписује се 1057; у колони стручна спрема уписује
се „7“; у колони назив школе уписује се „ЕФ, СФ,
ФДС, ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује се
„1“, у колони број извршилаца уписује се „1“;
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- под редним бројем 05 систематизују се послови „водећи организатор за комерцијално-транспортне послове“; у колони шифра описа посла
уписује се 1058; у колони стручна спрема уписује
се „7/6“; у колони назив школе уписује се „ЕФ,
СФ, ФДС, ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; у колони 6б
уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује
се „1“, у колони број извршилаца уписује се „1“.
(5) 10305 – организациона јединица „Одељење за
транспортне послове“ се брише.
(6) 10306 - назив организационе јединице „Одељење
за прописе и тарифе“ мења се и гласи „Одељење
за тарифе“
- код послова под редним бројем 01 „начелник“ у
колони назив завршене школе или факултета после „ЕФ, СФ“ брише се „ТФ“ и уписује се „ФДС,
ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; остали услови остају
непромењени;
- послови под редним бројем 02 „руководилац
пројекта за анализу трошкова“ се бришу;
- код послова под редним бројем 03 „координатор
за рад са државним органима“ у колони назив
завршене школе или факултета после „ФДС“ уписује се „ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; остали услови
остају непромењени;
- назив послова под редним бројем 04 „координатор за прописе и тарифе“ мења се и гласи: „координатор за тарифе“, са следећим условима:
у колони шифра описа посла уписује се 1062; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „ЕФ, СФ, ФДС, ВШЖС, ВШДС, ВШСС“;
у колони 6б уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- код послова под редним бројем 05 „главни организатор за царинске послове“ у колони назив завршене школе или факултета после „ФДС“ уписује
се „ЕФ, ВШЖС, ВШДС, ВШСС“; у колони број
извршилаца уместо броја „3“ уписати број „2“,
остали услови остају непромењени.
5) 10400 ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ПРИХОДА
(1) 10401 – Управа Центра
-

назив послова под редним бројем 01 „директор
Центра за контролу прихода“ мења се и гласи:
„начелник Центра“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1064; у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује
се „ЕФ, СФ, ФОН, ФИС, ВШСС“; у колони радно
искуство уписује се „5“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 02 „заменик
директора“ мења се и гласи: „саветник“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
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уписује се 1065; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ЕФ, СФ, ФОН, ФИС,
ВШСС“; у колони радно искуство уписује се „5“;
у колони број извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 03 „секретар-администратор“ се бришу;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„водећи организатор“, са следећим условима: у
колони шифра описа посла уписује се 1311; у колони степен стручне спреме уписује се „7/6“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „ЕФ, СФ, ФОН, ФИС, ВШСС“; у колони
број извршилаца уписује се „1“.

6) 11000 ЦЕНТАР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
(1) 11100 – назив организационе јединице „Управа
Сектора“ мења се и гласи „Управа Центра“
- назив послова под редним бројем 01 „директор
Сектора“ мења се и гласи: „начелник Центра“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1074; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ПФ“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује се
„3“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 02 „заменик директора Сектора“ мења се и гласи: „саветник“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1075; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СВИ ФАКУЛТЕТИ“;
у колони радно искуство уписује се „2“; у колони
број извршилаца уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 03 „повереник
за етику“ мења се и гласи: „повереник за етику
и секретар органа управљања“; у колони шифра описа посла уписује се 1076; у колони степен
стручне спреме уписује се „7“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ПФ,
ЕФ, ФДС и СФ“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 04 „помоћник
директора Сектора“ се бришу;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„саветник повереника за етику, медије и односе са
јавношћу“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1077; у колони степен
стручне спреме уписује се „7“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ФДС“;
у колони радно искуство уписује се „2“; у колони
број извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 05 „секретар органа
управљања“ се бришу;
- под редним бројем 05 систематизују се послови
„стручни сарадник за администрацију“, са сле-
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дећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1079; у колони степен стручне спреме
уписује се „6/4“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ВШДС, СШДС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број
извршилаца уписује се „2“;
- под редним бројем 06 систематизују се послови „референт писарнице и архиве“, са следећим
условима: у колони шифра описа посла уписује
се 1080; у колони степен стручне спреме уписује
се „6/4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШДС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца
уписује се „3“;
- послови под редним бројем 08 „секретар администратор“ се бришу.
(2) 11200 – Одељење за правне послове и некретнине
- код послова под редним бројем 02 „главни
координатор за заступање“ у колони 6а брише се
„ДА“, у колони 6б уписује се „ДА“, остали услови
остају непромењени;
- послови под редним бројем 04 „главни координатор за нормативу и уговарање“ се бришу;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„главни координатор за некретнине и енергетску
ефикасност“, са следећим условима: у колони
шифра описа посла уписује се 1086; у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ФТС,
ФДС, ФОН“; у колони радно искуство уписује се
„3“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 05 систематизују се послови
„водећи организатор за одржавање објеката““,
са следећим условима: у колони шифра описа
посла уписује се 1088; у колони степен стручне
спреме уписује се „6/4“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „ВШГС, ВШТС,
СШЕС, СШТС“; у колони радно искуство уписује
се „2“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 06 „водећи инжењер
за енергетску ефикасност“ се бришу;
- под редним бројем 06 систематизују се послови
„главни контролор“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1089; у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује
се „ПФ, ФДС“; у колони радно искуство уписује
се „2“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(3) 11300 - назив организационе јединице „Одељење
за кадровске послове – САП систем“ мења се
и гласи „Одељење за људске ресурсе – САП
систем“
- код послова под редним бројем 01 „главни
координатор за управљање у САП-у у колони 6а
брише се „ДА“;
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- послови под редним бројем 03 „координатор
одржавања инфо типова у САП-у“ се бришу;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„главни пројектант у САП-у“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се
1307; у колони степен стручне спреме уписује се
„7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ФДС, ФТС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- послови под редним бројем 04 „водећи организатор едукације запослених“ се бришу;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„главни организатор едукације запослених“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1308; у колони степен стручне спреме
уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ФДС, ВШДС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број
извршилаца уписује се „1“.
(4) 11400 – Одељење за безбедност и здравље на
раду се брише.
7) 12000 СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП
(1) 12100 – Управа Сектора
- назив послова под редним бројем 05 „главни координатор за техничке послове“ мења се и гласи:
„ главни координатор за техничке послове, инвестиције и одржавање“, са следећим условима:
у колони шифра описа посла уписује се 1101; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „МФ, ЕТФ, ФТС“; у колони 6а уписује се
„ДА“; у колони радно искуство уписује се „3“; у
колони број извршилаца уписује се „1“.
(2) 12200 – Одељење оператике и реда вожње ВВ
- код послова под редним бројем 04 „главни инжењер експ. вучних возила и ТКП“ у колони број
извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“,
остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 07 систематизују се послови
„стручни сарадник“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1323; у колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШТС“; у колони 6б уписује се „ДА“, у
колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 08 систематизују се послови
„координатор“, са следећим условима: у колони
шифра описа посла уписује се 1324; у колони
степен стручне спреме уписује се „7“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„МФ, ЕТФ, ФТС“; у колони 6б уписује се „ДА“, у
колони број извршилаца уписује се „1“.
(3) 12300 – назив организационе јединице „Секција
за вучу возова Београд“ мења се и гласи „Секција за вучу возова и ТКП Београд“

-7 -

(4) 12301 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Београд (Секција за ВВ Београд)“ мења се и гласи „ОЈ за ВВ и ТКП Београд (Секција за ВВ и
ТКП Београд)“
- код послова под редним бројем 03 „главни инжењер за вучу возова и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“, остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „диспечер вуче
и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја
„5“ уписати број „4“, остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 06 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 07 „возач друмског возила“ у колони број извршилаца уместо
броја „5“ уписати број „2“, остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 09 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „80“ уписати број „76“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 12 „прегледач
кола“ у колони број извршилаца уместо броја
„15“ уписати број „18“, остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 13 систематизују се послови
„водећи организатор за припрему докумената“;
у колони шифра описа посла уписује се 1325; у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „ВШТС, ВШДС, СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 14 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „2“.
(5) 12302 – назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Рума (Секција за ВВ Београд)“ мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Рума (Секција за ВВ и ТКП
Београд)“
- код послова под редним бројем 03 „главни инжењер за вучу возова и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“, остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „диспечер вуче
и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја
„5“ уписати број „3“, остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 06 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 07 „возач друмског возила“ у колони број извршилаца уместо
броја „5“ уписати број „4“, остали услови остају
непромењени;
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- послови под редним бројем 08 „контролор региструјућих трака“ се бришу;
- код послова под редним бројем 09 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „44“ уписати број „42“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 12 „прегледач
кола“ у колони број извршилаца уместо броја
„30“ уписати број „21“, остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 13 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(6) 12303 – назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Пожаревац (Секција за ВВ Београд)“ мења се и
гласи „ОЈ за ВВ и ТКП Пожаревац (Секција за
ВВ и ТКП Београд)“
- код послова под редним бројем 02 „надзорник
вуче и ТКП“ у колони број извршилаца уместо
броја „3“ уписати број „1“, остали услови остају
непромењени;
- послови под редним бројем 03 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- под редним бројем 07 систематизују се послови
„главни инжењер за вучу возова и ТКП“; у колони шифра описа посла уписује се 1112; у колони
степен стручне спреме уписује се „7/6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„МФ, ЕТФ, ФТС, ВШТС“; у колони 6а уписује се
„ДА“у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 08 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(7) 12400 – назив организационе јединице „Секција
за вучу возова Ниш“ мења се и гласи „Секција за
вучу возова и ТКП Ниш“
(8) 12401 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Ниш (у Секцији за ВВ Ниш)“, мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Ниш (у Секцији за ВВ и ТКП
Ниш)“
- код послова под редним бројем 03 „главни инжењер за вучу возова и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“, остали
услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 07 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 09 „контролор
региструјућих трака“ у колони број извршилаца
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уместо броја „1“ уписати број „4“, остали услови
остају непромењени;
- код послова под редним бројем 10 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „77“ уписати број „97“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 11 „машиновођа
на маневри“ у колони број извршилаца уместо броја „19“ уписати број „14“, остали услови
остају непромењени;
- под редним бројем 14 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „4“.
(9) 12402 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Лапово (Секција за ВВ Ниш)“, мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Лапово (Секција за ВВ и
ТКП Ниш)“
- код послова под редним бројем 03 „диспечер вуче
и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја
„4“ уписати број „3“, остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 05 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 08 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „63“ уписати број „59“, остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 12 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(10) 12403 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Зајечар (Секција за ВВ Ниш)“, мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Зајечар (Секција за ВВ и
ТКП Ниш)“
- послови под редним бројем 04 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- послови под редним бројем 06 „возач друмског
возила“ се бришу;
- код послова под редним бројем 07 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „21“ уписати број „18“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 08 „машиновођа
на маневри“ у колони број извршилаца уместо
броја „8“ уписати број „7“, остали услови остају
непромењени;
- под редним бројем 11 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
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степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 12 систематизују се послови
„главни инжењер за вучу возова и ТКП“; у колони шифра описа посла уписује се 1112; у колони
степен стручне спреме уписује се „7/6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„МФ, ЕТФ, ФТС, ВШТС“; у колони 6а уписује се
„ДА“; у колони број извршилаца уписује се „1“.

- код послова под редним бројем 12 „прегледач
кола“ у колони број извршилаца уместо броја
„20“ уписати број „14“, остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 13 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.

(11) 12500 - назив организационе јединице „Секција
за вучу возова Нови Сад“, мења се и гласи „Секција за вучу возова и ТКП Нови Сад“

(14) 12600 - назив организационе јединице „Секција
за вучу возова Панчево“, мења се и гласи „Секција за вучу возова и ТКП Панчево“

(12) 12501 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Нови Сад (Секција за ВВ НС)“, мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Нови Сад (Секција за ВВ и
ТКП Нови Сад)“

(15) 12601 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Зрењанин (Секција за ВВ Панчево)“, мења се и
гласи „ОЈ за ВВ и ТКП Зрењанин (Секција за
ВВ и ТКП Панчево“

- послови под редним бројем 05 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 08 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „35“ уписати број „30“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 11 „прегледач
кола“ у колони број извршилаца уместо броја
„10“ уписати број „17“, остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 12 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(13) 12502 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Суботица (Секција за ВВ НС)“, мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Суботица (Секција за ВВ и
ТКП НС)“
- код послова под редним бројем 03 „главни инжењер за вучу возова и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“, остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „надзорник
вуче и ТКП“ у колони број извршилаца уместо
броја „4“ уписати број „2“, остали услови остају
непромењени;
- послови под редним бројем 06 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 09 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „32“ уписати број „30“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 10 „машиновођа
на маневри“ у колони број извршилаца уместо
броја „8“ уписати број „4“, остали услови остају
непромењени;

- код послова под редним бројем 02 „диспечер вуче
и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја
„3“ уписати број „4“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „надзорник
вуче и ТКП“ у колони број извршилаца уместо
броја „2“ уписати број „1“, остали услови остају
непромењени;
- послови под редним бројем 05 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 06 „машиновођа“
у колони број извршилаца уместо броја „25“ уписати број „22“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 08 „прегледач
кола“ у колони број извршилаца уместо броја
„15“ уписати број „12“, остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 09 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „2“.
(16) 12700 - назив организационе јединице „Секција
за вучу возова Ужице“, мења се и гласи „Секција
за вучу возова и ТКП Ужице“
(17) 12701 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Ужице (Секција за ВВ Ужице)“, мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Ужице (Секција за ВВ и ТКП
Ужице)“
- код послова под редним бројем 03 „главни
инжењер за вучу возова и ТКП“ у колони број
извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“,
остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 05 „школски инструктор-иследник“ се бришу;
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- послови под редним бројем 06 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 07 „возач
друмског возила“ у колони број извршилаца
уместо броја „5“ уписати број „6“, остали услови
остају непромењени;
- код послова под редним бројем 11 „прегледач
кола“ у колони број извршилаца уместо броја
„20“ уписати број „23“, остали услови остају
непромењени;
- под редним бројем 12 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(18) 12702 - назив организационе јединице „ОЈ за ВВ
Краљево (Секција за ВВ Ужице)“, мења се и гласи
„ОЈ за ВВ и ТКП Краљево (Секција за ВВ и
ТКП Ужице)“
- код послова под редним бројем 03 „главни инжењер за вучу возова и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „3“, остали
услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 06 „сарадник за ЕВ
евиденцију“ се бришу;
- код послова под редним бројем 10 „машиновођа
на маневри“ у колони број извршилаца уместо
броја „7“ уписати број „6“, остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 12 „прегледач
кола“ у колони број извршилаца уместо броја „5“
уписати број „7“, остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 13 систематизују се послови
„организатор обраде ЕВ евиденције“; у колони
шифра описа посла уписује се 1326; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „3“.
8) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА
(1) 13100 – Управа Сектора
- код послова под редним бројем 01 „директор“ у
колони 6а брише се „ДА“, у колони 6б уписује се
„ДА“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „заменик директора за локомотиве“ у колони 6а брише се
„ДА“, у колони 6б уписује се „ДА“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „заменик директора за теретна кола“ у колони 6а брише се
„ДА“, у колони 6б уписује се „ДА“, остали услови остају непромењени;

-

-

-

-

-

-

-

-
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код послова под редним 04 „помоћник директора за локомотиве и СУБ“ у колони 6а брише се
„ДА“, у колони 6б уписује се „ДА“, остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 05 „помоћник директора за теретна кола“ у колони степен стручне
спреме уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „МФ, ЕТФ,
ВШМС“; у колони 6а брише се „ДА“, у колони
6б уписује се „ДА“, остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 06 „главни координатор ЗОВС“ у колони 6а брише се „ДА“, у
колони 6б уписује се „ДА“, остали услови остају
непромењени;
код послова под редним бројем 07 „главни координатор за теретна кола“ у колони 6а брише се
„ДА“, у колони 6б уписује се „ДА“, остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 13 „главни координатор ЗОВС-несреће, незгоде“ у колони 6а брише
се „ДА“, у колони 6б уписује се „ДА“, остали услови остају непромењени;
послови под редним бројем 11 „инжењер за одржавање“ се бришу;
под редним бројем 11 систематизују се послови
„стручни сарадник“; у колони шифра описа посла
уписује се 1327; у колони степен стручне спреме
уписује се „6/4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ВШМС, 4СШТС,
СШДС“; у колони број извршилаца уписује се
„1“;
назив послова под редним бројем 12 „референт
за контролу трошкова одржавања“ мења се и гласи „КПО за конт. обима рада и трошкова одржавања“; у колони шифра описа посла уписује се
1134; у колони степен стручне спреме уписује се
„4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШМС, СШЕТС“; у колони број
извршилаца уписује се „2“;
под редним бројем 14 систематизују се послови
„дипломирани инжењер-специјалиста“; у колони шифра описа посла уписује се 1143; у колони
степен стручне спреме уписује се „7“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„МФ, ЕТФ или ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“; у колони број извршилаца уписује се „1“.

(2) 13300 – Секција ЗОВС Београд
13301 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф Секције“
у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује
се „ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „заменик шефа
Секције“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у ко-
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лони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „помоћник
шефа Секције за локомотиве“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „помоћник
шефа Секције за теретна кола“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени.
(3) 13302 – ОЈ техничке службе и енергетике
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ
техничке службе и енергетике“ у колони 6а брише
се „ДА“; у колони 6б уписује се „ДА“; остали
услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 02 „дипломирани
инжењер-специјалиста“ се бришу;
- код послова под редним бројем 03 „водећи
инжењер“ у колони степен стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе
или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“
уписује се „ВШМС, ВШЕТС“; у колони број
извршилаца уместо броја „4“ уписати број „3“,
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „контролор“ у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“;
у колони назив завршене школе или факултета
после „ВШДС“ уписује се „СШМС, СШЕТС“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 09 „техничар
специјалиста“ у колони степен стручне спреме
уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе
или факултета после „СШЕТС“ уписује се „3г.
СШЕТС“; остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 11 „електричар за
одржавање постројења“ се бришу;
- код послова под редним бројем 16 „руковаоц
котла са аутоматском командом“ у колони степен
стручне спреме уписује се „4/3“; у колони назив
завршене школе или факултета после „СШМС“
уписује се „3г. СШМС“; остали услови остају
непромењени;
- под редним бројем 19 систематизују се послови
„електричар за возна средства“; у колони шифра описа посла уписује се 1191; у колони степен
стручне спреме уписује се „4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШМС,
СШЕТС“; у колони број извршилаца уписује се
„1“.
(4) 13303 – ОЈ за одржавање локомотива
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у ко-

-

-

-

-

-
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лони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 02 „главни организатор“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“ уписује
се „ВШМС, ВШЕТС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 06 „електромеханичар специјалиста“ у колони степен стручне
спреме уписује се „5/4“; у колони назив завршене
школе или факултета после „СШЕТС“ уписује се
„СШМС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 08 „бравар на одржавању кочне опреме“ у колони број извршилаца
уместо броја „3“ уписати број „2“, остали услови
остају непромењени;
код послова под редним бројем 10 „електромеханичар специјалиста“ у колони назив завршене
школе или факултета после „3г. СШМС“ уписује
се „СШЕТС, 3г. СШЕТС“; остали услови остају
непромењени;
код послова под редним бројем 12 „бравар за возна средства“ у колони степен стручне спреме уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе или
факултета после „СШЕТС“ уписује се „СШМС,
3г. СШМС“; остали услови остају непромењени.

(5) 13304 – ОЈ сервис локомотива
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 06 „сарадник за
снимање радова“ у колони степен стручне спреме
уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета после „СШТС“ уписује се „3г.
СШТС, 3г. СШДС“; остали услови остају непромењени.
(6) 13305 – ОЈ за РОС и теретна кола Београд
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у
колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „главни
организатор“ у колони степен стручне спреме
уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе
или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“
уписује се „ВШМС, ВШЕТС“; остали услови
остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „контролор“ у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“;
у колони назив завршене школе или факултета
после „ВШДС“ уписује се „СШМС, СШЕТС“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 06 „партивођа“
у колони назив завршене школе или факултета
после „3г. СШТС“ уписује се „СШМС, 3г.
СШМС“; остали услови остају непромењени;
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- код послова под редним бројем 12 „металостругар
на обради точкова“ у колони степен стручне
спреме уписује се „4/3“; остали услови остају
непромењени.
(7) 13306 – ОЈ за одржавање кочних уређајаВелика Плана
- код послова под редним бројем 01 „шеф
радионице за кочну опрему“ у колони 6а брише
се „ДА“; у колони 6б уписује се „ДА“; остали
услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 02 „инжењер за ОВС“
се бришу;
- под редним бројем 02 систематизују се послови
„стручни сарадник за ОВС“; у колони шифра описа посла уписује се 1328; у колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ВШМС,
ВШЕТС, СШМС, СШЕТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(8) 13400 – Секција ЗОВС Ниш
-

-

-

13401 – Управа
код послова под редним бројем 01 „шеф Секције“
у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује
се „ДА“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 02 „заменик шефа
Секције“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 03 „помоћник
шефа Секције за локомотиве“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени;
код послова под редним бројем 04 „помоћник
шефа Секције за теретна кола“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени.

(9) 13402 – ОЈ техничке службе и енергетике Ниш
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ техничке службе и енергетике“ у колони 6а брише се
„ДА“; у колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „контролор“ у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у
колони назив завршене школе или факултета после „ВШДС“ уписује се „СШМС, СШЕТС“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 11 систематизују се послови „референт-иследник“; у колони шифра описа
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посла уписује се 1148; у колони степен стручне
спреме уписује се „4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШМС,
СШЕТС, СШДС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(10) 13403 – ОЈ за одржавање локомотива Ниш
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „водећи инжењер“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“ уписује
се „ВШМС, ВШЕТС“, у колони број извршилаца
уместо броја „8“ уписати број „6“, остали услови
остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „контролор“ у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у
колони назив завршене школе или факултета после „ВШДС“ уписује се „СШМС, СШЕТС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 09 „електромеханичар специјалиста“ у колони степен стручне
спреме уписује се „5/4“; у колони назив завршене
школе или факултета после „СШЕТС“ уписује се
„СШМС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 12 „електромеханичар за возна средства“ у колони назив завршене
школе или факултета после „3г. СШЕТС“ уписује
се „СШМС, 3г. СШМС“; остали услови остају непромењени.
(11) 13404 – ОЈ за одржавање теретних кола Ниш
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „водећи инжењер“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“ уписује
се „ВШМС, ВШЕТС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „контролор“ у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у
колони назив завршене школе или факултета после „ВШДС“ уписује се „СШМС, СШЕТС“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 11 систематизују се послови
„колски диспечер за ОВС“; у колони шифра описа посла уписује се 1330; у колони степен стручне спреме уписује се „4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШМС,
СШЕТС“; у колони број извршилаца уписује се
„3“;
- под редним бројем 12 систематизују се послови „металостругар на обради точкова“; у колони
шифра описа посла уписује се 1181; у колони
степен стручне спреме уписује се „4/3“; у колони
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назив завршене школе или факултета уписује се
„СШМС, 3г. СШМС“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- под редним бројем 13 систематизују се послови „бравар-специјалиста за кочницу“; у колони
шифра описа посла уписује се 1185; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШМС“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони
број извршилаца уписује се „1“.
(12) 13405 – ОЈ сервис локомотива Ниш
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „водећи инжењер“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“ уписује
се „ВШМС, ВШЕТС“; остали услови остају непромењени.
(13) 13500 – Секција ЗОВС Нови Сад
13501 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф Секције“
у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује
се „ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „заменик шефа
Секције“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „помоћник
шефа Секције за локомотиве“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „помоћник
шефа Секције за теретна кола“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени.
(14) 13502 – ОЈ ЗОВС Нови Сад
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у
колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „главни
организатор“ у колони степен стручне спреме
уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе
или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“
уписује се „ВШМС, ВШЕТС“; остали услови
остају непромењени;
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- код послова под редним бројем 05 „механичар
специјалиста“ у колони степен стручне спреме
уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе
или факултета после „СШМС“ уписује се „3г.
СШМС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 06 „електромеханичар специјалиста“ у колони степен
стручне спреме уписује се „5/4“; у колони назив
завршене школе или факултета после „СШЕТС“
уписује се „СШМС“; остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 09 „механичар за
возна средства“ се бришу;
- код послова под редним бројем 11 „електромеханичар за возна средства“ у колони назив
завршене школе или факултета после „3г.
СШЕТС“ уписује се „СШМС, 3г. СШМС“; остали
услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 14 „заваривач за
возна средства“ се бришу.
(15) 13503 – ОЈ ЗОВС Суботица
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у
колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 08 „електромеханичар за возна средства“ у колони назив
завршене школе или факултета после „3г.
СШЕТС“ уписује се „СШМС, 3г. СШМС“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 11 „заваривач
за возна средства“ у колони степен стручне
спреме уписује се „4/3“; остали услови остају
непромењени;
- под редним бројем 12 систематизују се послови „главни организатор“; у колони шифра описа
посла уписује се 1162; у колони степен стручне
спреме уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „ЕТФ, МФ“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 13 систематизују се послови
„инжењер за ОВС“; у колони шифра описа посла
уписује се 1184; у колони степен стручне спреме
уписује се „6“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ВШТС“; у колони број
извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 14 систематизују се послови „металостругар на обради точкова“; у колони
шифра описа посла уписује се 1181; у колони
степен стручне спреме уписује се „4/3“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШМС, 3г. СШМС“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- под редним бројем 15 систематизују се послови
„фарбар возних средстава“; у колони шифра описа посла уписује се 1180; у колони степен стручне
спреме уписује се „3/1“; у колони назив заврше-
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не школе или факултета уписује се „3г. СШТС,
ОШ“; у колони број извршилаца уписује се „2“.
(16) 13504 – ОЈ ЗОВС Рума
- послови под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ се бришу;
- послови под редним бројем 04 „бравар на одржавању кочне опреме“ се бришу;
- код послова под редним бројем 06 „електромеханичар за возна средства“ у колони назив завршене
школе или факултета после „3г. СШЕТС“ уписује
се „СШМС, 3г. СШМС“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 07 систематизују се послови
„диспечер за ОВС“; у колони шифра описа посла
уписује се 1147; у колони степен стручне спреме
уписује се „4“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СШМС, СШЕТС“; у
колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 08 систематизују се послови
„стручни сарадник за ОВС“; у колони шифра описа посла уписује се 1328; у колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ВШМС,
ВШЕТС, СШМС, СШЕТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(17) 13600 – Секција ЗОВС Краљево
13601 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф Секције“
у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује
се „ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „заменик шефа
Секције“ у колони степен стручне спреме уписује
се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „помоћник
шефа Секције за локомотиве“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „помоћник
шефа Секције за теретна кола“ у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета после „ФТС“ уписује се „ВШТС“; у колони 6а брише се „ДА“; у
колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају
непромењени.
(18) 13602 – ОЈ ЗОВС Краљево
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „главни организатор“ у колони степен стручне спреме уписује

-

-

-

-

-
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се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета после „ОСТАЛИ ФАКУЛТЕТИ“ уписује
се „ВШМС, ВШЕТС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 03 „контролор“ у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у
колони назив завршене школе или факултета после „ВШДС“ уписује се „СШМС, СШЕТС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 05 „механичар
специјалиста“ у колони степен стручне спреме
уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета после „СШМС“ уписује се „3г.
СШМС“; остали услови остају непромењени;
код послова под редним бројем 10 „електромеханичар за возна средства“ у колони назив завршене
школе или факултета после „3г. СШЕТС“ уписује
се „СШМС, 3г. СШМС“; остали услови остају непромењени;
под редним бројем 19 систематизују се послови
„техничар специјалиста“; у колони шифра описа
посла уписује се 1150; у колони степен стручне спреме уписује се „4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШМС,
СШЕТС“; у колони број извршилаца уписује се
„2“;
под редним бројем 20 систематизују се послови
„бравар специјалиста“; у колони шифра описа посла уписује се 1164; у колони степен стручне спреме уписује се „4“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СШМС, СШЕТС“; у
колони број извршилаца уписује се „1“.

(19) 13603 – ОЈ ЗОВС Пожега
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони 6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се
„ДА“; остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 02 „главни организатор“ се бришу;
- код послова под редним бројем 03 „контролор“ у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у
колони назив завршене школе или факултета после „ВШДС“ уписује се „СШМС, СШЕТС“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 13 систематизују се послови
„диспечер за ОВС“; у колони шифра описа посла
уписује се 1147; у колони степен стручне спреме
уписује се „4“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СШМС, СШЕТС“; у
колони број извршилаца уписује се „2“;
- под редним бројем 14 систематизују се послови
„механичар“; у колони шифра описа посла уписује се 1174; у колони степен стручне спреме уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе или
факултета уписује се „СШМС, 3г. СШМС“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 15 систематизују се послови
„електричар“; у колони шифра описа посла упи-
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сује се 1329; у колони степен стручне спреме уписује се „3“; у колони назив завршене школе или
факултета уписује се „3г. СШЕТС“; у колони број
извршилаца уписује се „1“.

9) 14000 СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
(1) 14010 - Управа
- послови под редним бројем 08 „водећи организатор-пословни секретар“ се бришу;
- послови под редним бројем 09 „водећи организатор набавке“ се бришу;
- под редним бројем 08 систематизују се послови
„главни координатор за спорна потраживања“;
у колони шифра описа посла уписује се 1040; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ, ЕФ“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 09 систематизују се послови
„водећи организатор-пословни секретар“; у колони шифра описа посла уписује се 1200; у колони
степен стручне спреме уписује се „6/4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„ВШДС, ВШЕС, ССШ“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 10 систематизују се послови
„водећи организатор набавке“; у колони шифра описа посла уписује се 1201; у колони степен стручне спреме уписује се „6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„ВШСС, ВШДС, СШСС, СШДС“; у колони број
извршилаца уписује се „1“.
(2) 14020 – Одељење-саобраћај и планирање реда
вожње
- код послова под редним бројем 03 „руководилац
пројекта за ред вожње“ у колони назив завршене
школе или факултета после „СФ жел. смер“ уписује се „СФ“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „главни инжењер за планирање реда вожње“ у колони назив
завршене школе или факултета после „СФ жел.
смер“ уписује се „СФ“; остали услови остају непромењени.
(3) 14030 – Одељење за накнаде ИЖС, несреће и
незгоде
- код послова под редним бројем 02 „координатор за обрачун“ у колони назив завршене школе
или факултета после „СФ жел. смер“ уписује се
„ФДС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „главни организатор за обраду докумената“ у колони назив
завршене школе или факултета уместо „ТФ“ уписује се „СФ, ВШСС“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „координатор
за несреће и незгоде“ у колони назив заврше-
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не школе или факултета после „СФ“ уписује се
„жел. смер“; у колони радно искуство уписује се
„1“; остали услови остају непромењени.
(4) 14050 – назив организационе јединице „Одељење-превоз ОМ и оператерски уговори“ мења се и
гласи „Одељење за превоз опасних материја“
- код послова под редним бројем 01 „начелник“ у
колони назив завршене школе или факултета после „СФ жел. смер“ уписује се „ВШСС“; остали
услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 02 „руководилац
пројекта за оператерске уговоре“ се бришу;
- послови под редним бројем 03 „главни инжењер
за комбиновани превоз“ се бришу;
- под редним бројем 05 систематизују се послови
„водећи организатор за информисање“; у колони шифра описа посла уписује се 1331; у колони
степен стручне спреме уписује се „7/6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СФ, ВШСС“; у колони број извршилаца уписује
се „1“.
(5) 14060 – Одељење за експлоатацију и обрачун
кола
- код послова под редним бројем 02 „руководилац
пројекта рационалног коришћења кола“ у колони назив завршене школе или факултета после
„ФТС“ уписује се „ЕФ“; у колони радно искуство
уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „руководилац
пројекта за прописе и експлоатацију кола“ у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује
се „СФ“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони
радно искуство уписује се „1“; остали услови
остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „руководилац
пројекта информационих апл. програма“ у колони 6б уписује се „ДА“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „координатор
обрачуна и салд. страних кола“ у колони радно
искуство уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 07 систематизују се послови
„главни организатор за праћење кола у експлоатацији“; у колони шифра описа посла уписује се
1332; у колони степен стручне спреме уписује се
„7/6“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ, ФТС, ВШСС“; у колони број
извршилаца уписује се „1“.
(6) После „Одељења за експлоатацију и обрачун
кола“ систематизује се „Одељење за транс.
послове и оп. уговоре“ (14065), са следећим
пословима:
- под редним бројем 01 систематизују се послови
„начелник“; у колони шифра описа посла уписује

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

- 16 -

-

-

-

-

-

се 1056; у колони степен стручне спреме уписује
се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ, ЕФ, ТФ“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује се
„1“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
под редним бројем 02 систематизују се послови
„руководилац пројекта за оператерске уговоре“;
у колони шифра описа посла уписује се 1216; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ жел. смер“; у колони радно искуство
уписује се „1“; у колони број извршилаца уписује
се „1“;
под редним бројем 03 систематизују се послови
„координатор за прописе“; у колони шифра описа
посла уписује се 1333; у колони степен стручне
спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ, ФЕС,
ФДС“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони
радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
под редним бројем 04 систематизују се послови
„главни организатор-транспортни послови“; у колони шифра описа посла уписује се 1057; у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује
се „ЕФ, СФ, ФДС“; у колони 6б уписује се „ДА“;
у колони радно искуство уписује се „1“; у колони
број извршилаца уписује се „1“;
под редним бројем 05 систематизују се послови
„водећи организатор-транспортни послови“; у
колони шифра описа посла уписује се 1058; у колони степен стручне спреме уписује се „7/6“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „ЕФ, СФ, ПФ, ВШСС, ВШДС“; у колони
6б уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца уписује се
„1“;
под редним бројем 06 систематизују се послови
„водећи стручни сарадник“; у колони шифра описа посла уписује се 1049; у колони степен стручне
спреме уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ, ФТС,
ВШЖС“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони
радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца уписује се „1“.

(7) 14070 – Секција за СТ Београд
14071 – Управа
- код послова под редним бројем 05 „водећи
инжењер технолог“ у колони број извршилаца
уместо броја „3“ уписати број „2“; остали услови
остају непромењени.
(8) 14072 – Подручно саобраћајно оперативно
одељење
- назив послова под редним бројем 01 „начелник“
мења се и гласи: „начелник у секцији“, са сле-
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дећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1230; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СФ, ЕФ“; у колони 6б
уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује
се „1“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(9) 14073 – Станица Сурчин (ТО Топч., БГ Дунав,
Земун)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„сарадник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „2“.
(10) 14074 – Станица Београд Ранж. (ТО Ресник,
Млад.)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „транспортнокомерцијални техничар“ у колони број
извршилаца уместо броја „3“ уписати број „2“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 08 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „6“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 09 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(11) 14080 – ОЈ за ст. Пожаревац
14081 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони назив завршене школе или факултета брише
се „ФТС“; у колони радно искуство уписује се
„1“; остали услови остају непромењени.
(12) 14082 – Подручно саобраћајно оперативно
одељење
- назив послова под редним бројем 01 „начелник“
мења се и гласи: „начелник у секцији“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1230; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СФ, ЕФ“; у колони 6а
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уписује се „ДА“; у колони 6б уписује се „ДА“; у
колони радно искуство уписује се „1“; у колони
број извршилаца уписује се „1“.

(13) 14083 – Станица Радинац (ТО Пож., Смед., М.
Крсна)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони радно искуство уместо
„2“ уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 08 „руковаоц
маневре“ у колони број извршилаца уместо
броја „5“ уписати број „3“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 09 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „10“ уписати
број „6“; остали услови остају непромењени.
(14) 14084 – Станица Лапово Ранж. (ТО Велика
Плана, Баточина, Јагодина, Свилајнац)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони радно искуство уместо
„2“ уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; остали
услови остају непромењени.
(15) 14090 – ОЈ за ст. Рума
14091 – Управа
- код послова под редним бројем 05 „водећи инжењер технолог“ у колони број извршилаца уместо броја „2“ уписати број „1“; остали услови
остају непромењени;
- под редним бројем 03 систематизују се послови „помоћник шефа ОЈ“; у колони шифра описа
посла уписује се 1240; у колони степен стручне
спреме уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ, ФТС,
ВШСС“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони
радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(16) 14093 – назив организационе јединице „Станица
Рума (ТО Ст. Пазова) и Ср. Митровица“ мења се
и гласи „Станица Рума (ТО Ст. Пазова, Ср. Митровица)“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
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- код послова под редним бројем 05 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „6“ уписати број „3“; остали
услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 04 „маневриста“ се
бришу;
- под редним бројем 07 систематизују се послови
„водећи стручни сарадник у станици“; у колони
шифра описа посла уписује се 1335; у колони
степен стручне спреме уписује се „7/6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СВИ ФАКУЛТЕТИ“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- под редним бројем 08 систематизују се послови
„оперативни помоћник шефа станице“; у колони шифра описа посла уписује се 1242; у колони
степен стручне спреме уписује се „7/6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СФ, ФТС, ВЖШ, ВЖШСС, ВШСС, ВШЕС жел.
смер“; у колони број извршилаца уписује се „2“.
(17) 14094 – Станица Шид
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; у колони
број извршилаца уместо броја „5“ уписати број
„4“; остали услови остају непромењени.
(18) 14095 – Станица Брасина (ТО Зворник)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „транспортнокомерцијални техничар“ у колони број
извршилаца уместо броја „5“ уписати број „7“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „2“; остали услови остају непромењени.
(19) 14096 – Станица Шабац
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „магационер“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „4“; остали услови остају непромењени.
(20) 14100 – Секција за СТ Ниш
14101 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф Секције
за СТ“ у колони назив завршене школе или факултета брише се „ФТС“; у колони број извршилаца
уместо броја „3“ уписати број „2“; остали услови
остају непромењени;
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- код послова под редним бројем 04 „водећи
организатор за технологију рада станица,
логистику и ред вожње“ у колони назив завршене
школе или факултета уместо „СФ жел.смера,
ФТС“ уписује се „СФ, ЕФ, ФТС, ВШСС“; у колони
6а брише се „ДА“; у колони 6б уписује се „ДА“; у
колони број извршилаца уместо броја „3“ уписати
број „2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „водећи
инжењер технолог“ у колони број извршилаца
уместо броја „3“ уписати број „2“; остали услови
остају непромењени.

(21) 14102 – Подручно саобраћајно оперативно
одељење
- назив послова под редним бројем 01 „начелник“
мења се и гласи: „начелник у секцији“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1230; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СФ, ЕФ“; у колони 6б
уписује се „ДА“; у колони радно искуство уписује
се „1“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(22) 14103 – Станица Димитровград (ТО Пирот)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони стручна спрема уместо
„6“ уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уместо „ВШСС, ВШЕС“
уписује се „СФ, ФТС, ВШСС“; остали услови
остају непромењени;
код послова под редним бројем 04 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; остали
услови остају непромењени.
(23) 14104 – Станица Ниш Ранжирна (ТО Лесковац)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони стручна спрема уместо
„6/4“ уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уместо „ВШСС, ВШЕС,
СШСС, СШЕС жел.смер“ уписује се „СФ, ФТС,
ВШСС“; у колони радно искуство уместо „2“ уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „транспортнокомерцијални техничар“ у колони број
извршилаца уместо броја „6“ уписати број „7“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „робни
благајник“ у колони број извршилаца уместо
броја „5“ уписати број „4“; остали услови остају
непромењени;
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- код послова под редним бројем 05 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; остали
услови остају непромењени.
(24) 14105 – Станица Ристовац (ТО Врање)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; остали
услови остају непромењени.
(25) 14106 – Станица Црвени Крст (ТО Алексинац,
ТО Сврљиг)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „7“; остали услови остају непромењени.
(26) 14200 – ОЈ за СТ Зајечар
14203 – Станица Бор теретна (ТО Мајданпек,
Зајечар)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони назив завршене школе или факултета
после „ВШСС“ уписује се „ЕФ“; у колони радно
искуство уместо „3“ уписује се „2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони радно искуство уместо
„2“ уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „9“ уписати број „8“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „возовођа“ у
колони број извршилаца уместо броја „11“ уписати број „10“; остали услови остају непромењени.
(27) 14204 – Станица Прахово пристаниште (ТО
Прахово)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „3“; остали услови остају непромењени.
(28) 14300 – Секција за СТ Нови Сад
14301 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф Секције
за СТ“ у колони назив завршене школе или факултета брише се „ФТС“; остали услови остају
непромењени.
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(29) 14303 - назив организационе јединице „Станица
Нови Сад Ранжирна (ТО Жабаљ, Петроварадин)“
мења се и гласи „Станица Нови Сад Ранжирна
(ТО Жабаљ, Петроварадин, Оџаци)“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони радно искуство уместо
„2“ уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „8“ уписати број „10“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „колски отправник“ у колони шифра описа посла уписује се
1337; у колони 6б брише се „ДА“; у колони број
извршилаца уместо броја „5“ уписати број „3“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „возовођа“ у
колони број извршилаца уместо броја „12“ уписати број „13“; остали услови остају непромењени.
- код послова под редним бројем 06 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „10“ уписати број „6“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 07 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „2“.
(30) 14304 – назив организационе јединице „Станица
Врбас и Оџаци“ мења се и гласи „Станица Врбас“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „транспортнокомерцијални техничар“ у колони број
извршилаца уместо броја „6“ уписати број „5“;
остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(31) 14400 – ОЈ за СТ Суботица
14401 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф ОЈ“ у колони назив завршене школе или факултета брише се „ЕФ“ и после „ФТС“ уписује се „ВШСС“;
остали услови остају непромењени;
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- послови под редним бројем 03 „водећи организатор за ТТК“ се бришу.
(32) 14403 – Станица Суботица (ТО Наумићево,
Сента, Бачка Топола)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „транспортнокомерцијални техничар“ у колони број
извршилаца уместо броја „9“ уписати број „11“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „робни
благајник“ у колони број извршилаца уместо
броја „3“ уписати број „1“; остали услови остају
непромењени;
- код послова под редним бројем 06 „колски
отправник“ у колони шифра описа посла уписује
се 1337; у колони 6б брише се „ДА“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 07 „возовођа“ у
колони број извршилаца уместо броја „4“ уписати
број „3“; остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 08 „руковаоц
маневре“ се бришу;
- послови под редним бројем 09 „маневриста“ се
бришу;
(33) 14404 - назив организационе јединице „Станица
Сомбор (ТО Црвенка, ТО Богојево) мења се и гласи „Станица Сомбор (ТО Црвенка, Богојево)“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 02 „робни благајник“
се бришу;
- послови под редним бројем 03 „магационер“ се
бришу;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„транспортно-комерцијални техничар“; у колони шифра описа посла уписује се 1233; у колони
степен стручне спреме уписује се „4“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„СШСС, СШЕС жел. смер“; у колони 6а уписује
се „ДА“; у колони 6б уписује се „ДА“; у колони 7а
уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „4“.
(34) 14500 – Секција за СТ Панчево
14501 – Управа
- код послова под редним бројем 01 „шеф Секције
за СТ“ у колони назив завршене школе или факултета брише се „ФТС“; остали услови остају
непромењени.
(35) 14503 – Станица Панчево Главна (ТО Панчево
Варош, Овча)
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
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- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони назив завршене школе
или факултета уместо „ВШСС, ВШЕС, СШСС,
СШЕС жел.смер“ уписује се „ВЖШ“; у колони
радно искуство уместо „2“ уписује се „1“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „6“ уписати број „8“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „робни благајник“ у колони број извршилаца уместо броја
„3“ уписати број „2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „колски отправник“ у колони шифра описа посла уписује се
1337; у колони 6б брише се „ДА“; у колони број
извршилаца уместо броја „5“ уписати број „2“;
остали услови остају непромењени.
(36) 14504 – Станица Вршац
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „3“ уписати број „5“; остали
услови остају непромењени;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„маневриста“; у колони шифра описа посла уписује се 1160; у колони степен стручне спреме уписује се „1“; у колони назив завршене школе или
факултета уписује се „ОШ“; у колони 6а уписује
се „ДА“; у колони 7а уписује се „ДА“; у колони
број извршилаца уписује се „2“.
- под редним бројем 05 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(37) 14505 – назив организационе јединице „Станица
Кикинда, Зрењанин (ТО Зрењанин фабрика, Елемир)“ мења се и гласи „Станица Зрењанин (ТО
Кикинда, Зрењанин фабрика, Елемир)“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „3“; остали услови остају непромењени.
(38) 14600 – Секција за СТ Ужице
14601 - Управа
- послови под редним бројем 06 „главни организатор за БЗР“ се бришу.
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(39) 14602 – Подручно саобраћајно оперативно одељење
- код послова под редним бројем 01 „колски диспечер“ у колони број извршилаца уместо броја
„4“ уписати број „5“; остали услови остају непромењени.
(40) 14603 - назив организационе јединице „Станица
Вреоци (ТО Лајковац, Ваљево)“ мења се и гласи
„Станица Вреоци (ТО Ваљево)“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „помоћник
шефа станице“ у колони радно искуство уместо
„2“ уписује се „1“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „7“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 06 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(41) 14604 - назив организационе јединице „Станица
Пожега (ТО Ужице теретна) и Чачак“ мења се и
гласи „Станица Пожега (ТО Драгачево, Чачак)“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „7“ уписати број „10“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „возовођа“ у
колони број извршилаца уместо броја „4“ уписати
број „3“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „руковаоц маневре“ у колони број извршилаца уместо броја
„5“ уписати број „4“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 06 систематизују се послови „главни организатор“; у колони шифра описа
посла уписује се 1336; у колони степен стручне
спреме уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „ЕФ“; у колони
број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 07 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
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(42) 14605 – Станица Пријепоље теретна
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „транспортнокомерцијални техничар“ у колони број
извршилаца уместо броја „3“ уписати број „6“;
остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 03 „робни благајник“
се бришу;
- код послова под редним бројем 05 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „3“ уписати
број „4“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 06 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „4“.
(43) 14700 - ОЈ за СТ Краљево
14701 – Управа
- код послова под редним бројем 03 „водећи организатор за ТТК“ у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“; остали услови
остају непромењени;
- послови под редним бројем 04 „водећи инжењер
технолог“ се бришу.
(44) 14702 – Подручно саобраћајно оперативно
одељење
- код послова под редним бројем 01 „колски диспечер“ у колони број извршилаца уместо броја
„3“ уписати број „4“; остали услови остају непромењени.
(45) 14703 – назив организационе јединице „Станица
Краљево (ТО Рашка, Јошаничка Бања)“ мења се
и гласи „Станица Краљево (ТО Рашка, Јошаничка Бања, Крушевац)“
- код послова под редним бројем 01 „шеф станице“
у колони радно искуство уместо „3“ уписује се
„2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „6“ уписати број „8“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „колски отправник“ у колони шифра описа посла уписује се
1337; у колони 6б брише се „ДА“; у колони број
извршилаца уместо броја „4“ уписати број „3“;
остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 04 „возовођа“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
број „7“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 05 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати
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број „7“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 06 систематизују се послови „главни организатор“; у колони шифра описа
посла уписује се 1336; у колони степен стручне
спреме уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „ЕФ“; у колони
6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца
уписује се „1“.
(46) 14704 - назив организационе јединице „Станица Крагујевац (ТО Крушевац)“ мења се и гласи
„Станица Крагујевац“
-

код послова под редним бројем 01 „шеф станице“ у колони радно искуство уместо „3“ уписује
се „2“; у колони број извршилаца уместо броја
„1“ уписати број „2“; остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 02 „транспортно-комерцијални техничар“ у колони број извршилаца уместо броја „6“ уписати број „3“; остали
услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 03 „маневриста“ у
колони број извршилаца уместо броја „7“ уписати
број „5“; остали услови остају непромењени;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„сарадник“; у колони шифра описа посла уписује
се 1334; у колони степен стручне спреме уписује
се „4/3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШСС, СШЕС жел. смер“; у
колони 6б уписује се „ДА“; у колони број извршилаца уписује се „2“.
10) 15000 ЦЕНТАР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПЛАН
(1) 15100 – назив организационе јединице „Управа
Сектора“ мења се и гласи „Управа Центра“
- назив послова под редним бројем 01 „директор“
мења се и гласи: „начелник Центра“, са следећим
условима: у колони шифра описа посла уписује
се 1275; у колони степен стручне спреме уписује
се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ЕФ, ФОН, ОСТАЛИ“; у колони
радно искуство уписује се „3“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 02 „заменик
директора“ мења се и гласи: „саветник“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1246; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ЕФ, ФДС“; у колони
радно искуство уписује се „3“; у колони број извршилаца уписује се „2“;
- назив послова под редним бројем 03 „секретар“
мења се и гласи: „секретар-администратор“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1247; у колони степен стручне спреме
уписује се „6/4“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ВШЕС, СШЕС, ГИМ“;
у колони број извршилаца уписује се „1“.
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(2) 15200 - Одељење за реализацију потраживања
и обавезе
- назив послова под редним бројем 01 „главни координатор за реализацију обавеза“ мења се и гласи:
„главни координатор за реализацију потраживања
и обавеза“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1248; у колони степен
стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ЕФ, ФТС,
ФДС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у
колони број извршилаца уписује се „2“;
- назив послова под редним бројем 03 „руководилац
за реализацију потраживања“ мења се и гласи: „руководилац за наплату потраживања“, са следећим
условима: у колони шифра описа посла уписује се
1250; у колони степен стручне спреме уписује се
„7“; у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ЕФ, ФТС, ФДС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- послови под редним бројем 04 „координатор за реализацију потраживања“ се бришу.
(3) 15300 – Одељење за девизни платни промет
-

назив послова под редним бројем 01 „главни координатор за девизни платни промет“ мења се и
гласи: „главни координатор за девизни платни промет и међународне зајмове“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1253;
у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „ЕФ, ФДС, ФТС“; у колони радно искуство
уписује се „1“; у колони број извршилаца уписује
се „4“;
- послови под редним бројем 02 „главни координатор за међународне зајмове“ се бришу;
- послови под редним бројем 03 „главни координатор за стране шпедитере“ се бришу.
(4) 15400 – Одељење за обрачун зарада и осталих
примања
-

под редним бројем 04 систематизују се послови
„водећи економиста за обрачун зарада и осталих
примања“; у колони шифра описа посла уписује се
1320; у колони степен стручне спреме уписује се
„6“; у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ВШ“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- под редним бројем 05 систематизују се послови
„координатор за обрачун зарада“; у колони шифра описа посла уписује се 1321; у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ЕФ,
ВШСС, ВШЕС“; у колони број извршилаца уписује се „8“;
- под редним бројем 06 систематизују се послови
„референт за обрачун зарада“; у колони шифра описа посла уписује се 1322; у колони степен
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стручне спреме уписује се „4/3“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ГИМ,
СШЕС“; у колони број извршилаца уписује се „3“.
(5) 15500 – Одељење за план и статистику
- послови под редним бројем 01 „главни координатор“ се бришу;
- код послова под редним бројем 02 „главни координатор за план и анализу“ у колони број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“; остали услови остају непромењени.
11) 16000 ЦЕНТАР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
(1) 16100 – назив организационе јединице „Управа
Сектора“ мења се и гласи „Управа Центра“
- назив послова под редним бројем 01 „директор“
мења се и гласи: „начелник Центра“, са следећим
условима: у колони шифра описа посла уписује се
1262; у колони степен стручне спреме уписује се
„7“; у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ЕФ, ФТС, ФДС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 02 „заменик директора“ мења се и гласи: „саветник“, са следећим
условима: у колони шифра описа посла уписује се
1263; у колони степен стручне спреме уписује се
„7“; у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ЕФ, ФТС, ФДС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- послови под редним бројем 03 „секретар“ се бришу;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„стручни сарадник за административне послове“;
у колони шифра описа посла уписује се 1312; у колони степен стручне спреме уписује се „6/4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује
се „ВШЕС, СШЕС, ГИМ“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(2) 16200 – Одељење за књижење обавеза
- код послова под редним бројем 01 „главни координатор за рачуноводство и ПДВ“ у колони назив
завршене школе или факултета после „ЕФ“ уписује се „ФДС, ВШЕС“; у колони број извршилаца
уместо броја „1“ уписати број „2“; остали услови
остају непромењени;
- послови под редним бројем 02 „главни координатор за фин-материјално рачуноводство“ се бришу;
- под редним бројем 02 систематизују се послови
„координатор праћења промета и евиденција“;
у колони шифра описа посла уписује се 1267; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“;
у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ЕФ“; у колони радно искуство уписује
се „1“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
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- под редним бројем 03 систематизују се послови
„шеф службе у рачуноводству“; у колони шифра описа посла уписује се 1268; у колони степен
стручне спреме уписује се „7/6“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ЕФ,
ФДС, ФТС, ВШЕС“; у колони радно искуство
уписује се „1“; у колони број извршилаца уписује
се „1“;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„водећи економиста за рачуноводство“; у колони шифра описа посла уписује се 1269; у колони
степен стручне спреме уписује се „7/6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„ЕФ, ФДС, ФТС, ВШЕС“; у колони радно искуство уписује се „1“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- под редним бројем 05 систематизују се послови „водећи СС за унос обавеза и потраживања“;
у колони шифра описа посла уписује се 1313; у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“;
у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ВШЕС, СШЕС, ГИМ“; у колони број
извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 06 „водећи организатор за унос потраживања“ се бришу.
(3) 16300 – Одељење за књижење потраживања и
НПО
- код послова под редним бројем 01 „главни координатор за инвестиције и кредите“ у колони назив
завршене школе или факултета после „ЕФ“ уписује се „ФТС, ФДС“; у колони број извршилаца
уместо броја „1“ уписати број „2“; остали услови
остају непромењени;
- послови под редним бројем 02 „координатор обрачуна трошкова и фактурисања“ се бришу;
- под редним бројем 02 систематизују се послови
„главни контролор обавеза и потраживања“; у колони шифра описа посла уписује се 1314; у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује
се „ЕФ, ФТС, ФДС“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- послови под редним бројем 03 „водећи СС за инвестиције и кредите“ се бришу;
- послови под редним бројем 04 „водећи СС за купце“ се бришу;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„главни организатор за рачуноводствене послове“; у колони шифра описа посла уписује се 1316;
у колони степен стручне спреме уписује се „7/6“;
у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ФДС, ФТС, ВШЕС“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 05 „водећи организатор за унос потраживања“ се бришу;
- под редним бројем 05 систематизују се послови „водећи СС за унос обавеза и потраживања“;
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у колони шифра описа посла уписује се 1313; у
колони степен стручне спреме уписује се „6/4“;
у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „ВШЕС, СШЕС, ГИМ“; у колони број
извршилаца уписује се „1“.
12) 17000 ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
(1) 17100 - назив организационе јединице „Управа
Сектора“ мења се и гласи „Управа Центра“
- назив послова под редним бројем 01 „директор“
мења се и гласи: „начелник Центра“, са следећим
условима: у колони шифра описа посла уписује
се 1275; у колони степен стручне спреме уписује
се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ФТС, ФДС“; у колони радно искуство уписује се „3“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 02 „заменик
директора“ мења се и гласи: „саветник“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1276; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ФТС, ФДС“; у колони
радно искуство уписује се „3“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- код послова под редним бројем 03 „главни
организатор за административне послове и
набавке“ у колони број извршилаца уместо
броја „1“ уписати број „2“; остали услови остају
непромењени.
(2) 17200 – Одељење набавке, добара, услуга и
радова
- код послова под редним бројем 01 „главни
координатор“ у колони број извршилаца уместо
броја „1“ уписати број „2“; остали услови остају
непромењени;
- послови под редним бројем 03 „начелник“ се
бришу;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„главни организатор набавке добара“; у колони
шифра описа посла уписује се 1282; у колони
степен стручне спреме уписује се „7“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„ФТС, ФДС“; у колони број извршилаца уписује
се „2“;
- под редним бројем 04 систематизују се послови
„главни организатор за план набавки и портал“;
у колони шифра описа посла уписује се 1283; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује се „ФТС, ФДС“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- под редним бројем 05 систематизују се послови „главни организатор за набавке енергената“;
у колони шифра описа посла уписује се 1284; у
колони степен стручне спреме уписује се „7“; у
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колони назив завршене школе или факултета уписује се „ФТС, ФДС“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- под редним бројем 06 систематизују се послови
„водећи организатор набавке добара“; у колони
шифра описа посла уписује се 1285; у колони
степен стручне спреме уписује се „6“; у колони
назив завршене школе или факултета уписује се
„ВШЕС, ВШГС, ВШМС, ВШЕТС, ВШДС“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 07 „водећи организатор набавке добара“ се бришу.
(3) 17403 – Стоваришни послови Београд-Велика
Плана
- код послова под редним бројем 01 „главни организатор за стоваришне послове“ у колони назив
завршене школе или факултета уместо „ФТС,
ФДС“ уписује се „СФ, МФ, ЕТФ, ЕФ, ФЗС, ФЕС,
ВШСС“; у колони број извршилаца уместо броја
„1“ уписати број „2“; остали услови остају непромењени;
(4) 17404 – Стоваришни послови Ниш
- код послова под редним бројем 01 „пословођа
стоваришта“ у колони број извршилаца уместо
броја „3“ уписати број „2“; остали услови остају
непромењени.
13) 18000 ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(1) 18100 – назив организационе јединице „Управа
Сектора“ мења се и гласи „Управа Центра“
-

назив послова под редним бројем 01 „директор
Сектора“ мења се и гласи: „начелник Центра“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1291; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ЕТФ, ФИС, ФОН, СФ,
МФ“; у колони радно искуство уписује се „3“; у
колони број извршилаца уписује се „1“;
- назив послова под редним бројем 02 „заменик
директора“ мења се и гласи: „саветник“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1292; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ЕТФ, ФИС, ФОН, СФ,
МФ“; у колони радно искуство уписује се „3“; у
колони број извршилаца уписује се „1“.
(2) 18200 – Одељење за систем. и апликативну
подршку
- послови под редним бројем 03 „надзорник у
информационим системима“ се бришу;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„стручни сарадник“; у колони шифра описа посла
уписује се 1306; у колони степен стручне спреме
уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ГИМ, СШСС, СШЕС,
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СШДС, СШТС, 3г. СШТС“; у колони радно
искуство уписује се „3“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(3) 18300 – Одељење за пројектовање и развој ИС
- послови под редним бројем 02 „главни пројектант
за развој ИС“ се бришу;
- под редним бројем 02 систематизују се послови
„стручни сарадник“; у колони шифра описа посла
уписује се 1317; у колони степен стручне спреме
уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ГИМ, СШСС, СШЕС,
СШДС, СШТС, 3г. СШТС“; у колони радно искуство уписује се „3“; у колони број извршилаца
уписује се „1“;
- послови под редним бројем 03 „надзорник у информационим системима“ се бришу.
(4) 18400 – Одељење за имплементацију САП
система
- код послова под редним бројем 02 „главни
пројектант“ у колони назив завршене школе или
факултета после „ЕФ“ уписује се „ТФ“; у колони
број извршилаца уместо броја „1“ уписати број
„2“; остали услови остају непромењени.
- послови под редним бројем 03 „координатор за
подршку САП система“ се бришу;
- под редним бројем 03 систематизују се послови
„стручни сарадник“; у колони шифра описа посла
уписује се 1318; у колони степен стручне спреме
уписује се „4/3“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ГИМ, СШСС, СШЕС,
СШДС, СШТС, 3г. СШТС“; у колони радно
искуство уписује се „3“; у колони број извршилаца уписује се „1“;
- послови под редним бројем 04 „надзорник у информационим системима“ се бришу.
Члан 12.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1. измене
и допуне описа послова.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 14.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд, који се односи на описе
послова, мења се и допуњује, тако да гласи:
- шифра описа послова 1013 „саветник“ мења се и
гласи: Извршење месечних и годишњих планова
рада; контролише извршење решења о наложеним
мерама; контролише примену годишњег извештаја
о раду центра; предлаже мере и даје упутства за
рад инспектора и запослених у центру; контролише
примену саобраћајних , транспортно-комерцијалних
и колских прописа; контролише примену важећих
правилника упутстава и издатих наредби за безбедно обављање железничког саобраћаја; учествује у
комплексним делимичним и ванредним контролама;
носилац је активности на изради успостављању и
имплементацији система за управљање безбедношћу; по налогу руководиоца учествује у ислеђењу
несрећа и незгода; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1020 „директор Сектора“
мења се и гласи: Вођење, надзор, усклађивање и развојно усмеравање активности у вези успостављања,
документовања, примене, одржавања и побољшавања система управљања квалитетом пословања на
свим нивоима и пословним сегментима друштва
„србија карго“ у складу са захтевима стандарда srps
en iso 9001:2015 као и свим системима безбедности,
заштите и финансијског управљања и контроле за
које друштво поседује сертификате или има законску обавезу примене и спровођења њихових захтева
у оквиру своје делатности а према законом прописаним процедурама и правилима или посебно дефинисаним активностима наведеним кроз успостављање
посебних интерних документа или општих аката.
руководи радом сектора; прати извршење месечних
планова рада у центру; прави годишњи извештај о
раду центра; прати спровођење одредаба закона, колективног уговора, правилника, упутства и других
аката у центру; издаје налоге за службена путовања
запослених у центру; запослени је дужан да савесно
и одговорно обавља послове на коима ради; да поштује организацију рада код послодавца, kао и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем
уговорних и других обавеза из радног односа; да
обавести послодавца о битним околностима које
утичу или би могле да утичу на обављање послова
утврђених уговором о раду; да обавести послодавца
о свакој врсти потенцијалне опасности за настанак
материјалне штете; запослени је дужан да обавља
и друге послове у оквиру степена и врсте стручне
спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1021 „заменик директора за
системе безбедности“ мења се и гласи: Замењује директора сектора у његовом одсуству; обавља послове вођења, усклађивања и праћења стања лиценци и
сертификованих система - управљања безбедношћу
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(суб), система за тела која се баве одржавањем теретних кола (ецм), система за испитивање техничке исправности железничких возила; врши анализе
из реализације и извршења захтева као и надзора
над испуњењем прописаних захтева и предлагање
мера за његове измене, вођење, надзор усклађивање
и развојно усмеравање активности у вези успостављања, документовања, примене, одржавања и
побољшавања свих система безбедности и контроле за које друштво поседује сертификате или има
законску обавезу примене и спровођења у оквиру
своје делатности, а према законом прописаним процедурама и правилима или посебно дефинисаним
активностима наведеним кроз успостављање посебних интерних документа или општих аката; прати
извршење месечних планова рада из области безбедности; припрема годишњи извештај о раду система
безбедности и проучава проблематику безбедности
и квалитета код послодавца; предлаже мере и упутства за примену саобраћајних и техничких прописа
у оквиру односних закона из области железничког
саобраћаја; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по
налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1022 „заменик директор за
системе заштите“ мења се и гласи: Замењује директора сектора у његовом одсуству; води, усклађује и
прати стања система – заштите здравља и безбедности на раду, заштите животне средине, заштите од
пожара, заштите у ванредним ситуацијама, система
безбедности објеката и возила и њихове заштите од
крађа и других противправних радњи; врши реализацију и анализу извршења захтева из надзора над
испуњењем прописаних захтева и предлагање мера
за измене; води, надзире и усмерава активности у
вези успостављања, документовања, примене, одржавања и побољшавања свих система заштите и њихове контроле за које друштво има законску обавезу
примене и спровођења у оквиру своје делатности;
припрема годишњи извештај о раду система заштите
и проучава проблематику заштите и њеног квалитета; предлаже мере и упутства за примену односних
техничких прописа и закона из наведених области
у делатности железничког саобраћаја; обавештава
руководиоца о свим уоченим неправилностима; израђује, ажурира и чува планска документа друштва
из области одбране земље у складу са законом; чува,
ажурира и извештава надлежне институције о подацима у складу са законом; обавља и друге послове
по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1037 „директор Сектора“
мења се и гласи: Организује, координира и руководи
радом сектора у области продаје, транспорта и обрачуна превозних трошкова; планира и координира
послове преговарања и закључивања уговора са корисницима железничких услуга; сарађује са превозницима других грана саобраћаја на комплетирању
превозних услуга и давању јединствене понуде ко-
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рисницима превоза; предлаже мере за унапређење
рада центра; обавља и друге послове исте сложености, значаја и одговорности; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1038 „заменик директора“
мења се и гласи: Организује, координира и руководи
радом сектора у области продаје, транспорта и обрачуна превозних трошкова; планира и координира
послове преговарања и закључивања уговора са корисницима железничких услуга; сарађује са превозницима других грана саобраћаја на комплетирању
превозних услуга и давању јединствене понуде корисницима превоза; предлаже мере за унапређење
рада центра; обавља и друге послове исте сложености, значаја и одговорности. обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1040 „главни координатор
за спорна потраживања“ мења се и гласи: Координира и организује послове у вези спорних потраживања корисника превоза; предлаже решења
поднеетих потраживања; даје анализу ситуације
која је довела до потраживања и смернице за њено
превазилажење; пружа стручну помоћ и даје стручна мишљења из наведене области; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради
у САП програму све послове из домена секторске
делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1064 „начелник Центра“
мења се и гласи: Руководи, организује, координира
и врши надзор рада свих запослених у центру; даје
упутства, прати и контролише извршење задатака
у центру; организује и прати спровођење свих законских прописа, општих и других аката, извршава
налоге органа друштва; организује извршавање послова утврђених општим актима друштва, сарађује
са другим организационим деловима у друштву и
трећим лицима. обавља и друге послове у оквиру
степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1065 „саветник“ мења се и
гласи: Саветује, организује, руководи и координира
радом у центру у одсуству начелника; ради на изради програма и планова рада центра, извештаја и
информација из домена делатности центра; ради у
комисијама, радним телима и слично; обавља друге
послове исте сложености, значаја и одговорности по
налогу претпостављених; прати прописе и стара се о
њиховој примени; учествује у изради прописа и даје
предлоге за њихове измене и допуне; учествује у
изради анализа извештаја и информација из домена
делатности центра. обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју поседује, по
налогу руководиоца.
шифра описа послова 1074 „начелник Центра“
мења се и гласи: Организује, планира, координи-
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ра, врши надзор и контролу рада у центру, сарађује
са другим организационим јединицама и трећим
лицима; стара се о спровођењу законских и подзаконских прописа и норматива друштва из домена
рада центра; организује извршавање послова утврђених општим актима друштва из делокруга рада
одељења; пружа стручну помоћ у примени закона и
других прописа органима друштва; извршава налоге
органа друштва; обавештава послодавца о свим уоченим неправилностима; обавештава руководиоца
о свим уоченим неправилностима; обавља и друге
послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1075 „саветник“ мења се и
гласи: Саветује и замењује начелника центра у његовој одсутности; учествује у организовању и планирању и врши контролу рада у центру; сарађује
са другим организационим јединицама и трећим
лицима; орагнизује извршавање послова утврђених
општим актима друштва из делокруга рада центра;
учествује у раду на извршавању одлука надлежних органа у друштву; контролише правовремено
заступање друштва пред судовима, органима управе, царинским, пореским, прекршајним, органима
мупа и другим органима у парничном, кривичном,
извршном, прекршајном поступку и поступку за
привредне преступе; конторолише прикупљање и
обраду докумената од значаја за покретање и вођење
судских поступака; организује, руководи и координира радом у центру у одсуству начелника; ради
на изради програма и планова центра; учествује у
изради анализа, извештаја и информација из домена делатности центра; учествује у раду комисија,
радним телима и сл; прати законске прописе и стара
се о њиховој примени; израђује и контролише уговоре; учествује у изради норамтивних аката и даје
предлоге за њихове измене и допуне; учествује у изради анализа и извештаја и информација из домена
делатности центра; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1076 „повереник за етику и
секретар органа управљања“ мења се и гласи: Дефинише предлоге и прати поштовање етичког кодекса друштва; израђује предлоге правилника о спонзорству и донацијама и прати његове реализације;
припрема годишњи акциони план за спровођење
антикорупцијских мера и израђује кварталне извештаје; промовише етичко поступање и организује
едукације запослених на тему сузбијања корупције;
прима представнике запослених у вези са неетичким
понашањем и по потреби покреће поступке због повреде радних обавеза; израђује годишње извештаје
о раду и предлоге годишњег плана рада и исте доставља на усвајање; припрема седнице одбора директора и седнице скупштине друштва; учествује у
припреми дневног реда седница одбора директора
и скупштине друштва; израђује одлуке и закључке
са одржаних седница одбора директора и седница
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друштва; води записнике; даје потребна упуства и
стручну помоћ у вези материјала који се доставља
одбору директора на усвајање; учествује у благовременом огашавању донетих одлука; води књигу одлука и других евиденција; чува у електронсој
форми све правилнике, упутства и одлуке друштва;
израђује извештаје; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; обавља и друге послове
по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1077 „саветник повереника
за етику, медије и односе са јавношћу“ мења се и
гласи: Саветује повереника за етику, израђује предлоге правилника о спонзорству и донацијама и прати
његову реализацију; учествује у поступку узбуњивања и заштите права узбуњивача, као и других питања од значаја за узбуњивање и заштиту узбуњивача; припрема годишњи акциони план за спровођење
антикорупцијских мера и израђује кварталне извештаје; промовише етичко поступање и организује едукације запослених на тему сузбијања корпције, прима представке трећих лица и запослених у вези са
поступањем супротним етичким кодексима; прима
представнике запослених у вези са неетичким понашањем; учуствује у изради етичког кодекса и прати
његову примену; стара се о редовном ажурирању
информатора о раду друштва; стара се о примени закона о слободном приступу информација од јавног
значаја; припрема извештаје за медије и односе са
јавношћу по налогу генералног директора; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1082 „начелник одељења“
мења се и гласи: Прати судску праксу, законске и
друге прописе који се односе на делатност и нормативно-правни аспект друштва; учествује у изради
нормативних аката, координира рад одељења уз сагласност начелника; учествује у имовинско-правним
и другим пословима; пружа стручну помоћ и даје
потреба упутства из делокруга рада одељења; даје
стручна мишљења о примени закона и других прописа из делокруга рада центра који су од значаја за
делатност друштва; заступа друштво у свим поступцима за који није потребан правосудни испит, а по
налогу руководиоца; сарађује са министарствима и
другим државним органима; стара се тачној обради
документације за израду вантарифских повластица;
учествује у изради свих извештаја о раду центра;
учествује у комисијама, радним грума; обавештава
руководиоца о уоченим неправилностима; обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1116 „возач друмског возила“ мења се и гласи: Прегледа, припрема, одржава
и управља друмским возилом; води путне налоге
и предвиђене евиденције; стара се о исправности
и одржавању возила; одговара за исправност саобраћајних докумената;обавља и друге послове у
оквиру степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу генералног директора друштва.
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- шифра описа послова 1124 „заменик директора
за ломотиве“ мења се и гласи: Замењује директора
сектора у одсуству на пословима организације, координације, надзора и контроле пословања сектора;
планира извршење инвестиционог и текућег одржавања локомотива; извршава одлуке надлежних органа друштва; обједињује и прати рад сарадника на
пословима одржавања локомтива, постројења, објеката, машина, опрема и алата за потребе радионица
зовс-а; организује и учествује у изради разних елабората за потребе сектора, односно друштва; учествује у стручним комисијама за набавку из области
одржавања локомотива; прати, стара се и примењује
законске и техничке прописе и нормативе; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
- шифра описа послова 1125 „заменик директора за
теретна кола“ мења се и гласи: Замењује директора сектора у одсуству на пословима организације,
координације, надзора и контроле пословања на пословима одржавања теретних кола; извршава одлуке
надлежних органа друштва; организује и учествује у
изради разних елабората за потребе сектора, односно друштва: учествује у стручним комисијама за набавку из области одржавања теретних кола; обавља
сложене послове менаџмент процеса, који се односе на повезивање и координацију свих учесника у
реализацији послова и радних задатака везаних за
активности лица задуженог за одржавање теретних
кола „србија карго“ а.д; координира активности регистрације теретних кола „Србија Карго“ а.д; прати
законску и прописану регулативу републике србије,
европске уније; прати реализацију система одржавања теретних кола кроз анализе функција ецм-а;
прати и усмерава рад организационих целина у
оквиру „Србија Карго“ а.д. које су укључене у активности везане за ецм; сарађује са надлежним државним институцијама и учествује у раду њихових
радних група; прати показатеље рада теретних кола
и предлаже мере за њихово боље коришћење; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све послове из домена
секторске делатности; обавља и друге послове по
налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1126 „помоћник директора
за ломотиве и СУБ“ мења се и гласи: Носилац је
активности на изради, успостављању и имплементацији система за управљање безбедношћу; руководи и одговоран је за квалитетно и благовремено
извршавање задатака техничке припреме одржавања
локомотива; припрема предлоге уговора и води њихову реализацију са ремонтерима и специјализованим организацијама за одржавање возних средстава
и оправку-регенерацију њихових агрегата, склопова
и делова; учествује, као стручно лице, у радним гру-
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пама и комисијама формираним на нивоу друштва;
обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по
налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1127 „помоћник директора
за теретна кола“ мења се и гласи: Руководи и одговоран је за квалитетно и благовремено извршавање
задатака техничке припреме одржавања теретних
кола ; припрема предлоге уговора и води њихову
реализацију са ремонтерима и специјализованим
организацијама за одржавање теретних кола као и
оправку-регенерацију њихових агрегата, склопова и
делова; учествује, као стручно лице, у радним групама и комисијама формираним на нивоу друштва;
контролише фактуре испостављене од иностраних
власника теретних кола и теретних кола из закупа,
контролише обрачун рада теретних кола, контролише тк обрасце, даје предлог и врши избор теретних
кола која треба отпремити у редовну оправку код
ремонтера, обавештава руководиоца о свим уоченим
неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности, обавља и друге
послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1128 „главни координатор
зовс“ мења се и гласи: Координира активности са
надлежним секторима у изради стратегије инвестиција у возна средства; прати, стара се и примењује
законске и техничке прописе из области железничког саобраћаја; прати реализацију уговора из области набавке добара и услуга; координира активности
са надлежним секторима и дирекцијом за железницу
у области стандардизације; учествује у раду стручних комисија и стручних радних група за дефинисање техничких захтева за набавку нове, односно реконструкцију или модернизацију постојеће опреме
и возних средстава; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; ради у САП програму
све послове из домена секторске делатности; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1129 „главни координатор
за теретна кола“ мења се и гласи: Припрема и израђује предлоге уговора за одрзавање теретних кола,
припрема извештаје и анализу реализације инвестиционог и текућег одрзавања теретних кола ; предузима мере да се одржавање теретних кола спроводи
у складу са важећим законским и техничким прописима и упутствима; даје стручна упутства у погледу
повећања квалитета одржавања теретних кола; организује послове на формирању, изради и праћењу
техничке документације теретних кола; учествује,
као стручно лице, у раду радних група и комисија за
јавну набавку добара и услуга за потребе одржавања
теретних кола;обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у сап програму све послове из домена секторске делатности, ради у САП
програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
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- шифра описа послова 1130 „главни контролор“
мења се и гласи: Обједињује требовања резервних
делова и материјала из секција и радионица зовс-а
и прати њихову набавку,испоруку и уградњу; обједињује и припрема слање резервних делова и агрегата на поправку и пријем са поправке; контролише
залихе у стовариштима; даје месечне извештаје о реализацији набавки и стању залиха у стовариштима;
обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у сап програму све послове из домена
секторске делатности, обавља све послове везане
за финансијско управљање и контролу (фук), ради
у САП програму све послове из домена секторске
делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1131 „главни инжењер“
мења се и гласи: Израђује и припрема техничке
подлоге за текуће и инвестиционо одржавање возних средстава (обим радова, нормативи радне снаге,
нормативи делова и материјала и пратећа техничка
документација), делова, склопова, уређаја, опреме и
алата; прати извршење планираних оправки возних
средстава, делова, склопова, уређаја, опреме и алата;
прати рекламационе оправке возних средстава као и
њихово отклањање; сарађује са ремонтерима у циљу
решавања техничке проблематике у области одржавања возних средстава; учествује, као стручно лице,
у раду радних група и комисија;обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у сап
програму све послове из домена секторске делатности, обавља све послове везане за одржавање стабилних постројења и енергетике, ради у САП програму све послове из домена секторске делатности;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1134 „КПО за конт. обима
рада и трошкова одржавања“ мења се и гласи:
Контролише исправност испостављених фактура домаћих и иностраних комитената за оправке у
сагласности са важећим уговорима; решава спорне
случајеве техничког и финансијског дела фактуре са
ремонтерима; припрема преглед извршених услуга,
радова и оправки ради периодичних и годишњих
извештаја; припрема захтеве за исплату пенала по
одредбама уговора; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; ради у САП програму
све послове из домена секторске делатности; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1135 „главни координатор
ЗОВС-несреће, незгоде“ мења се и гласи: Обавља
послове праћења и анализе несрећа и незгода у сарадњи са одељењем за несреће и незгоде; координира активности са надлежним секторима у изради
стратегије инвестиција у средства; прати реализацију уговора из области набавке добара и услуга;
координира активности са надлежним секторима
и дирекцијом за железницу у области стандардизације;учествује у раду стручних комисија и стручних
радних група за дефинисање техничких захтева за
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набавку нове, односно реконструкцију или модернизацију постојеће опреме и средстава друштва; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све послове из домена
секторске делатности; обавља и друге послове по
налогу руководиоца.
шифра описа послова 1136 „начелник“ мења се и
гласи: Организује и координира прегледом и припремом за одржавање друмских возила; врши комплетну регистрацију друмских возила, води збирну евиденцију путних налога и предвиђених евиденција о
друмским возилима (потрошњом горива, резервним
деловима и материјалом, пређеном километражом
итд); стара се и брине о исправности и одржавању
свих друмских возила, организује редовне и ванредне сервисе и поправке; одговара за исправност и
важност саобраћајних докумената ; одговаран је за
праћење и примену прописа из области саобраћаја;
учествује у комисијама за јавну набавку за сервисирање и одржавање друмских возила и у комисијама
за набавку нових возила, контролише испостављене фактуре за извршене поправке. обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради
у САП програму све послове из домена секторске
делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1138 „шеф Секције“ мења
се и гласи: Организује и руководи радом секције;
контролише извршавање послова у управи секције,
службама, радионицама и депоима; сарађује и координира са управом сектора зовс-а; припрема анализе
и предлаже мере које се односе на одржавање возних средстава; прати, стара се и примењује законске
и техничке прописе из области рада секције; стара
се и води бригу о безбедности и здрављу на раду,
обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1139 „заменик шефа Секције“ мења се и гласи: Замењује шефа секције у
његовом одсуству; организује и координира радом
секције у договору са шефом секције; контролише
извршавање послова у управи секције, службама,
радионицама и депоима; сарађује и координира са
управом сектора зовс-а; припрема анализе и предлаже мере које се односе на одржавање возних
средстава; предузима мере по налогу унутрашње
контроле и инспекцијских органа; учествује у раду
комисјие за ванредне догађаје; обавља послове едукације запослених из области одржавања возних
средстава; обавештава руководиоца о свим уоченим
неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности, обавља и друге
послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1140 „помоћник шефа Секције за локомотиве“ мења се и гласи: Руководи и
координира пословима на одржавању локомтива;
организује и усклађује послове између организаци-
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оних јединица; стара се о спровођењу закона и осталих прописа у вези безбедности саобраћаја; брине се
и стара о унапређењу кадровске политике у организационом делу; врши снимање извршења радних задатака; у сарадњи са контролором води евиденцију
радног времена; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све
послове из домена секторске делатности; води евиденцију радног времена, дневница и путних налога;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1141 „помоћник шефа Секције за теретна кола“ мења се и гласи: Руководи
и координира пословима на одржавању теретних
кола; организује и усклађује послове између организационих јединица; стара се о спровођењу закона
и осталих прописа у вези безбедности саобраћаја;
брине се и стара о унапређењу кадровске политике у
организационом делу; комплетира елемене извршених послова ради обрачуна резултата рада; контролише дознаке за боловање са овером; врши снимање
стања на возним средствимаобавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП
програму све послове из домена секторске делатности, води евиденцију радног времена дневница
и путних налога, обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
- шифра описа послова 1142 „шеф ОЈ техничке
службе и енергетике“ мења се и гласи: Организује
рад и руководи радом организационе јединице техничке службе и енергетике; спроводи техничке прописе и прати упутства на одржавању средстава у
надлежности организационе јединице; учествује у
изради и реализацији плана текућег одржавања, плана резервних делова и плана кадрова; учествује, као
стручно лице, у раду техничких комисија, пописних
комисија и комисија за набавку резервних делова;
учествује у комисијама за редовно подучавање и
оспособљавање запослених; врши израду техничке документације; израђује радионичке и склопне
цртеже резервних делова у складу са стандардима;
обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по
налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1143 „дипломирани инжењер-специјалиста“ мења се и гласи: Сређује и
допуњује техничку документацију, упутства за одржавање, цртежа и шеме; врши избор алата и контролних поступака у прегледима; решава проблеме
из области одржавања возних средстава и стабилних
постројења ; анализира кварове и системске грешке
на опреми за коју је задужен и предлаже техничка
решења; контролише исправност опреме, агрегата
и возних средстава; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; ради у САП програму
све послове из домена секторске делатности; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.

- 30 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

- шифра описа послова 1144 „водећи инжењер“ мења
се и гласи: Израђује техничку документацију (цртежи, делови, склопови); врши усаглашавање пројекта
са важећим стандардима (уиц, ен, српс) и прописима
из области безбедности саобраћаја; израђује комисијске записнике; ажурира и води пропратну документацију возних средстава; стара се и води рачуна
о ажурирању досијеа возних средстава; сарађује са
техничким службама друштва, дирекције за железницу и ремонтерима; стара се и примењује важеће
законске прописе; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; ради у САП програму
све послове из домена секторске делатности; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1145 „водећи инжењер технолог“ мења се и гласи: Израђује техничку-технолишку документацију (дефинише начин употребе и
врсту погонских материјала који се користе у току
експлотације возних средстава и стабилних постројења); врши усаглашавање пројекта са важећим
стандардима (уиц, ен, српс) и прописима из области безбедности саобраћаја; сарађује са техничким
службама друштва, дирекције за железницу и ремонтерима; стара се и примењује важеће законске
прописе; обавештава руководиоца о свим уоченим
неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге
послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1146 „контролор“ мења се и
гласи: Открива неисправности на возним средствима и стабилним постројењима као и узроке њиховог
настанка; предлаже начин отклањања неисправности на возним средствима и стаблним постројењима; сарађује са другим ој у оквиру радних задатака;
контролише извршене услуге и радове; израђује
упутства за рад; организује и координира радом комисија и радних група из области одржавања возних
средстава и стабилних постројења; израђује мерне
листе и пратећу документацију за ремонт возних
средстава; израђује интeрне фактуре и фактуре за
трећа лица; води евиденцију о радном времену запослених у оквиру одељења; прати рок истека атеста
за мерне инструменте; обавештава руководиоца о
свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1161 „шеф ОЈ“ мења се и гласи: Организација рада и руковођење у ој; спровођење
техничких прописа и упутстава на одржавању средстава у надлежности ој; учешће на изради и реализацији плана текућег одржавања, плана резервних
делова и плана кадрова; ради у САП програму све
послове из домена секторске делатности; обавља
и друге послове у оквиру степена и врсте стручне
спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1162 „главни организатор“
мења се и гласи: Врши избор и уређење технолошке
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опреме за спровођење технологије одржавања; врши
израду нових и допуну постојећих техничких упутстава за одржавање; прати, стара се и примењује законске и техничке прописе и стандарде; учествује,
као стручно лице, у раду радних група и комисија
формираним на нивоу друштва; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у
САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1183 „шеф радионице за
кочну опрему“ мења се и гласи: Организује рад и
руководи радом радионице за кочну опрему;снимање дијаграма кочнице у месту,оверава дијаграме
и атесте виталних кочних уређаја спроводи техничке
прописе и прати упутства на одржавању средстава
у надлежности организационе јединице; учествује у
изради и реализацији плана текућег одржавања, плана резервних делова и плана кадрова; учествује, као
стручно лице, у раду техничких комисија, пописних
комисија, комисија за набавку резервних делова и
комисија за пријем возних средстава код ремонтера; учествује у комисијама за редовно подучавање
и оспособљавање запослених; врши израду техничке документације; израђује радионичке и склопне
цртеже резервних делова у складу са стандардима;
врши дефектажу и одржавање деолва кочне опреме;
врши набавку резервних делова за одржавање кочница за железничка возила; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП
програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1184 „инжењер за ОВС“
мења се и гласи: Открива неисправности на возним
средствима и стабилним постројењима као и узроке њиховог настанка; предлаже начин отклањања
неисправности на возним средствима и стаблним
обавља послове организације послова у оквиру ој;
израђује и реализује план текућег одржавања, план
резервних делова и план кадрова организационе јединице; спроводи техничке прописе и упутства о
примени прописа заштите на раду; потписује технолошке листе, листе прегледа вознних средстава
и мерне листе; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све
послове из домена секторске делатности; обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1201 „водећи организатор
набавке“ мења се и гласи: Учествује у изради плана набавке и у комисијама за набавку свих услуга
за потребе сектора; прикупља и обрађује захтеве
за набавку секција ст; уско сарађује са сектором за
набавке и сектором икт; контролише фактуре за набавке у сектору; контролише рачуне за комуналне
услуга за сектор; прати законске и подзаконске прописе и прописе послодавца, и контролише њихову
примену; обавештава руководиоца о свим уоченим
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неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге
послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1207 „начелник“ мења се и
гласи: Организује рад службе за обрачун услуга и
накнада ижс и координира са другим одељењима
у оквиру сектора; сарађује са другим секторима и
предузећима; даје задатке у оквиру одељења и верификује њихову исправност пре предаје надлежном
руководиоцу; врши проверу евидентираних уговора
са пружаоцима услуга; сарађује са секцијама ради
контроле извршених услуга; прати законске и подзаконске прописе и прописе послодавца, и контролише њихову примену; обавештава руководиоца о
неправилностима које уочи; ради у сап програму све
послове из домена секторске делатности; обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1208 „координатор за обрачун“ мења се и гласи: Координира рад службе за обрачун услуга и накнада ижс са другим службама и са
стручним службама секција за ст и станица у циљу
правилног решавања предмета; врши проверу евидентираних фактура; контролише рад запослених
у служби и организује послове у оквиру службе;
прати законске и подзаконске прописе и прописе
послодавца, и контролише њихову примену;обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
шифра описа послова 1209 „ главни организатор
за обраду докумената“ мења се и гласи: Организује
послове везане за прикупљање и обраду података о
извршеним услугама ижс добијених из секција за ст
и трошкова које ск потражује од ижс; врши проверу
евидентираних фактура; врши прикупљање и обраду података добијених из секција за ст и трошкова
које ск потражује од ижс; врши проверу евидентираних фактура; прати законске и подзаконске прописе и прописе послодавца, и контролише њихову
примену; обавештава руководиоца о свим уоченим
неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге
послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1210 „координатор за несреће и незгоде“ мења се и гласи: Води евиденцију
и статистички прати несреће и незгоде; саставља
месечне извештаје о несрећама и незгодама; врши
месечну анализу узрока настанка несрећа и незгода;
предлаже мере за смањење несрећа и незгода; прикупља податке о ванредним задржавањима теретних
возова услед несрећа и незгода; предлаже посебне
теме за школовање особља које су уочене анализом
несрећа и незгода; саставља годишњи извештај о
безбедности; припрема план у вези снегоборбе; прати законске и подзаконске прописе и прописе послодавца, и контролише њихову примену; Обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
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ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
- шифра описа послова 1219 „начелник“ мења се и
гласи: Организује рад одељења; праћење тер.кола
и ажурирања базе података кола; утврђује разлоге
задржавања страних кола и организује отклањање
узрока; даје налоге за контролу прелазних станица;
организује израде упутстава, споразума и наредби;учествује у комисијама за набавке, реконструкцију, расходовања и ликвидацију кола; сарађује са
сектором зовс; прати и квалитативне и квантитативне показатеље рада и предузима мере оптимизације;
прати законске и подзаконске прописе и прописе послодавца, и контролише њихову примену; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
- шифра описа послова 1220 „руководилац пројекта
рационалног коришћења кола“ мења се и гласи:
Прати стања теретног колског парка и расположивост по серијама; води евиденцију о расходовању и
ликвидацији кола, набавци нових и реконструкцији;
даје понуде за закуп, израђује ценовник накнада за
закуп који улази у комерцијалну политику предузећа; архивира податке одељења; саставља извештаје; врши контролу прелазних станица; прати кола
нерадног парка и реализацију наплате оштећења
власништва ск од трећих лица; води евиденцију о
искључењу кола, разлоге искључења и о томе извештава; уврштава кола у колски парк ск, прати наплату
фактура за уврштавање и извештава о приходима
од уврштавања; врши контролу уноса по пројекту
праћења; учествује у редовним и ванредним пописима; прати законске и подзаконске прописе и прописе
послодавца и контролише њихову примену;обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
- шифра описа послова 1221 „ руководилац пројекта за прописе и експлоатацију кола“ мења се и
гласи: Организује праћење страних теретних кола,
ради смањења задржавања, правилног враћања и
елиминисања некомпензованог празног трчања; руководи радом прелаз.станица и уносом података по
пројекту праћења кола; организује размену са бившим југословенским републикама.; води редовно и
текуће одржавање кола; архивира податке одељења;
ради упутстава, споразуме и наредбе; прати показатеље рада теретних кола; контролише експлоатацију
кола и ради на елиминисању неправилности; врши
инструктажу терена о прописима колске службе;
даје кола у закуп и испоставља месечно налоге за
фактурисање истих; прати наплату фактура; контролише унос и пренос података на рачунар по пројекту праћења кола; обавља унос и контролу података
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за редовну и текућу оправку на основу телеграма;
путем информатичких система врши ажурирање
базе података одељења о колима упућеним на редовну и текућу оправку, а на основу месечних извештаја секција; врши контролу рада прелазних станица
и унос података по пројекту праћења теретних кола;
учествује у редовним и ванредним пописима; прати
законске и подзаконске прописе и прописе послодавца и контролише њихову примену; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
- шифра описа послова 1222 „ руководилац пројекта информационих апл. програма“ мења се и гласи: Припрема материјал за обрачун трошкова најамнине и празног трчања кола; ажурира базу података
о износима колских најамнина страних превозника и подацима о ослобађању од плаћања; израђује
извештаје и анализе; развија и усавршава програм
за обрачун колске најамнине (колски лист, кол-65,
обрасци по рив и авв); координира рад служби и
сектора у вези израде пројекта; обучава запослене
за програме; контролише станице примопредаје теретних кола; прати законске и подзаконске прописе
и прописе послодавца и контролише њихову примену;обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све послове из
домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1223 „координатор обрачуна
и салд. страних кола“ мења се и гласи: Припрема
материјал за обрачун трошкова најамнине, празног
трчања и оправке страних теретних кола; врши контролу обрачуна најамнина и контролу прелазних
станица о вођењу евиденције улаза и излаза кола
65; израђује извештаје и анализира обављени рад;
прати промене међунорадних прописа и организује
њихову примену; врши контролу колских служби у
станицама примопредаје; сарађује са сектором за
финансијске послове и план; прати законске и подзаконске прописе и прописе послодавца и контролише њихову примену;обавештава руководиоца о
свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1224 „водећи организатор
обрачуна и салд. кола“ мења се и гласи: Врши контролу обрачуна најамнина, обраду, испостављање и
решавање контролних примедби на обрачун најамнине; обрађује податаке о оправкама кола тк-72; контролише прелазне станице о вођењу улаза и излаза
кол.65; испоставља и контролише отк 11 за одбијене
возове и кола; израђује салдациони обрачун и врши
координацију са службама и секторима ск у циљу
обједињавања салдационог извештаја, празног трчања и потрага страних и ск кола; врши обрачун
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најамнина за кола која се примају од приватних железничких предузећа; прати законске и подзаконске
прописе и прописе послодавца и контролише њихову примену; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП програму све
послове из домена секторске делатности; обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1245 „начелник Центра“
мења се и гласи: Организује, координира, врши надзор и контролу пословања у центру; организује и координира рад одељења; сарађује са свим релевантним организационим деловима у друштву; учествује
у раду стручних и управљачких тела по питањима
из делокруга рада центра, у друштву и ван њега;
сарађује са надлежним министарствима; обавља и
друге активности неопходне за ефикасно извршење
послова и радних задатака центра обавља и друге
послове у оквиру степена и врсте стручне спреме
које поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1246 „саветник“ мења се и
гласи: Саветује; рад из делокруга рада центра; координира активности и даје непосредне инструкције;
координира активности на изради економско-финансијских анализа и контролише остваривања задатака; учествује у раду стручних тела по питањима
из делокруга рада центра, као и у раду радних тела
друштва и ван њега; замењује начелника центра и
обавља његове задатке и послове за време док га замењује; обавља и друге активности у складу са насталим потребама за ефикасно извршавање послова
и задатака центра у целини; обавља и друге послове
у оквиру степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1247 „секретар-администратор“ мења се и гласи: Контактира са странкама; прима и даје телефонске везе; прима, заводи и експедује пошту; врши кореспонденцију и обавља друге
административне послове; куца текстове; умножава,
комплетира и отпрема материјал; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1248 „главни координатор
за реализацију потраживања и обавеза“ мења
се и гласи: Прати законске прописе и интерна акта
из делокруга свог рада; преузима изводе динарских рачуна по свим банкама и прави извештај о
стању истих, прати рино и валуту осталих обавеза
за плаћање и израђује дневни план плаћања; врши
безготовинску исплату свих трошкова запослених;
саставља информацију о стању и висини потраживања по комитентима; саставља процену очекиваног
готовинског прихода по уговореном превозу; шаље
ургенције комитентима везано за измирење обавеза;
отвара текуће динарске рачуне код пословних банака; региструје/брише менице и води евиденцију о
издатим меницама; ради све послове везане за компензације; ради факторинг; контрола испоставље-
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них фактура по уговорима о централном превозу
динарском, књижи и доставља исте са пропратном
документацијом комитентима; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1249 „главни контролор
за реализацију потраживања и обавеза“ мења
се и гласи: Прати законске прописе и интерна акта
из делокруга свог рада; преузима изводе динарских рачуна по свим банкама и прави извештај о
стању истих, прати рино и валуту осталих обавеза
за плаћање и израђује дневни план плаћања; врши
безготовинску исплату свих трошкова запослених;
саставља информацију о стању и висини потраживања по комитентима; саставља процену очекиваног
готовинског прихода по уговореном превозу; шаље
ургенције комитентима везано за измирење обавеза;
отвара текуће динарске рачуне код пословних банака; региструје/брише менице и води евиденцију о
издатим меницама; ради све послове везане за компензације; ради факторинг; контрола испостављених фактура по уговорима о централном превозу
динарском, књижи и доставља исте са пропратном
документацијом комитентима; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1250 „руководилац за наплату потраживања“ мења се и гласи: Прати законске
прописе и интерна акта из делокруга свог рада; преузима изводе динарских рачуна по свим банкама и
прави извештај о стању истих, прати рино и валуту
осталих обавеза за плаћање и израђује дневни план
плаћања; врши безготовинску исплату свих трошкова запослених; саставља информацију о стању и висини потраживања по комитентима; саставља процену очекиваног готовинског прихода по уговореном
превозу; шаље ургенције комитентима везано за измирење обавеза; отвара текуће динарске рачуне код
пословних банака; региструје/брише менице и води
евиденцију о издатим меницама; ради све послове
везане за компензације; ради факторинг; контрола
испостављених фактура по уговорима о централном превозу динарском, књижи и доставља исте са
пропратном документацијом комитентима; обавља
и друге послове у оквиру степена и врсте стручне
спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1252 „главни организатор“
мења се и гласи: Прати законске прописе и интерна
акта из делокруга свог рада; преузима изводе динарских рачуна по свим банкама и прави извештај о
стању истих, прати рино и валуту осталих обавеза
за плаћање и израђује дневни план плаћања; врши
безготовинску исплату свих трошкова запослених;
саставља информацију о стању и висини потраживања по комитентима; саставља процену очекиваног
готовинског прихода по уговореном превозу; шаље
ургенције комитентима везано за измирење обавеза;
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отвара текуће динарске рачуне код пословних банака; региструје/брише менице и води евиденцију о
издатим меницама; ради све послове везане за компензације; ради факторинг; контрола испостављених фактура по уговорима о централном превозу
динарском, књижи и доставља исте са пропратном
документацијом комитентима; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1253 „главни координатор за
девизни платни промет и међународне зајмове“
мења се и гласи: Израда и достављање дневних извештаја пословодству о стању на девизним рачунима код пословних банака; достављање документације пословним банкама за распоређивање прилива
средстава и за плаћање ; послови продаје девизних
средстава; квартална израда и достава образаца о1
и п1 нбс; контрола испостављених фактура страним
шпедитерима и достава исте са пропратном документацијом; праћење и ургенција наплате потраживања; регистрација кредита код нбс; реализација и
праћење отплате кредита по уговору о зајму; обавља
и друге послове у оквиру степена и врсте стручне
спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1256 „главни координатор“
мења се и гласи: Прати законске прописе и интерна акта из делокруга свог рада; припрема материјал
обрачуна зарада, пореза и доприноса и осталих
трошкова запослених; сарађује са пословним банкама, фондовима и заводима; сарађује са свим организационим деловима друштва везано за припрему
материјала обрачуна зарада; обавља и друге послове
у окивиру степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1257 „водећи СС за обрачун зарада и других примања“ мења се и гласи:
Припрема материјал обрачуна зарада, пореза и доприноса и осталих примања; сарађује са пословним
банкама, фондовима и заводима; сарађује са свим
организационим деловима друштва везано за припрему материјала обрачуна зарада; унос података у
вези обустава, измене текућих рачуна и корекција у
сап апликацију; обавља и друге послове у окивиру
степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1258 „главни благајник у
предузећу“ мења се и гласи: Примењује законске
прописе и интерна акта из делокруга свог рада; води
благајнички дневник и припрема документацију за
рачуноводство; подиже готовину код пословних банака и врши исплату зарада и других примања; прикупља требовања бонова за гориво, подиже бонове
за гориво, задужује запослене за бонове кроз благајну бонова; подиже аконтације дневница и врши
исплату истих кроз благајну; обавља послове девизне благајне; обавља и друге послове у оквиру степе-
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на и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу
руководиоца.
шифра описа послова 1260 „главни координатор
за план и анализу“ мења се и гласи: Припрема и
достављање месечних, кварталних и годишњих извештаја републичком заводу за статистику и уиц-у;
координира рад и учествује у свим неопходним активностима у изради планског документа; координира рад на праћењу реализације плана и учествује
у свим неопходним активностима у изради анализа
и извештаја; сарађује са другим организационим
деловима друштва у циљу ефикасног обављања послова, нарочито у области финасијског плана; анализира могућности примене нових методолошких
поступака у раду; учествовање у раду комисија на
предлог непосредног руководиоца; обавља и друге
послове у оквиру степена и врсте стручне спреме
коју поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1261 „шеф службе за план
и финансије“ мења се и гласи: Прикупљање и контрола података од организациних делова друштва
за потребе израде предлога програма пословања и
извештаја о реализацији програма пословања; израда извештаја по налогу непосредног руководиоца;
праћење реализације плана набавки; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме
коју поседује, по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1262 „начелник Центра“
мења се и гласи: Организује, координира, врши
надзор и контролу пословања у центру; организује
и координира рад одељења; сарађује са свим организационим деловима у друштву; учествује у раду
стручних и управљачких тела по питањима из делокруга рада центра у друштву и ван њега; прати
законску регулативу и измене на том пољу за извршење послова и радних задатака центра. обавља и
друге послове по налогу руководиоца. обавештава
руководиоца о свим уоченим неправилностима.
шифра описа послова 1263 „саветник“ мења се и
гласи: Саветује; координира рад из делокруга рада
центра и даје инструкције; координира активности
на изради извештаја потребних за праћење резултата пословања и контролише остваривања задатака; учествује у раду стручних тела по питањима
из делокруга рада центра, као и у раду радних тела
друштва и ван њега; замењује начелника центра и
обавља његове задатке и послове за време док га замењује; обавља и друге активности у складу са насталим потребама за извршавање послова и задатака
центра у целини. обавља и друге послове по налогу
руководиоца. обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима.
шифра описа послова 1275 „начелник Центра“
мења се и гласи: Организује, координира, врши надзор и контролу пословања у центру ру; сарађује са
другим центрима у друштву и трећим лицима; стара
се о спровођењу позитивних законских прописа и

-

-

-

-

Број 68

норматива друштва; учествује у креирању пословне политике друштва; реализује одлуке надлежних
органа друштва; обавештава послодавца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по
налогу послодавца.
шифра описа послова 1276 „саветник“ мења се и
гласи: Замењује начелника центра на пословима
организације, координације, надзора и контроле пословања у центру у његовој одсутности; сарађује са
техничким и другим службама из других организационих јединица у друштву по питањима из делатности центра; прати законске прописе и подзаконске
акте из области јавних набавки; надзире и контролише рад са залихама; врши надзор над пописом
залиха; обавештава послодавца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу
послодавца.
шифра описа послова 1277 „главни организатор за
административне послове и набавке“ мења се и
гласи: Припрема и води потребне евиденције из области послова центра; прима, заводи и прати пошту
у центру, обавља и друге послове неопходне за ефикасно функционисање центра, а по налогу руководиоца центра. врши набавку добара, услуга и радова на
нивоу друштва; учествује у раду комисија за јавну
набавку за прикупљање понуда од добављача; води
потребне евиденције о набавкама;даје потребне налоге и диспозиције за уговорену робу,услуге или
радове; обрађује фактуре добављача; води књигу
улазних и излазних фактура; прати кретање реализације по уговорима; саставља потребне извештаје
о извршавању обима рада; обавештава руководиоца
о свим уоченим неправилностима; води евиденцију
радног времена, службених путовања, путних налога и дневница; ради у САП програму све послове из
домена делатности центра; обавља и друге послове
по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1278 „водећи СС за план“
мења се и гласи: Организује и обавља послове у
вези са израдом плана набавки у складу са важећим
прописима; припрема и води потребне евиденције
из области послова центра; израђује одлуке о покретању поступка јавних набавки и решења о образовању комисије; прати статус покренутих набавки
и о томе сачињава извештаје и евиденције; саставља
кварталне извештаје о реализацији плана набавки,
уноси план набавки у апликациони софтвер управе
за јавне набавке; поставља огласе, конкурсне документације, одлуке о додели уговора на порталу
управе за јавне набавке; врши праћење извршења
јавних набавки; ради у САП програму све послове
из домена делатности центра и друге послове по налогу руководиоца.
шифра описа послова 1279 „главни координатор“
мења се и гласи: Организује и обавља послове јавних
набавки у складу са важећим законима; организује
и обавља послове у вези са израдом плана набавки
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у складу са важећим прописима; спроводи поступке набавки укључујући али не ограничавајући се на
учешће у комисији за јавну набавку; израђује конкрусне документације, израђује сва потребна акта у
поступку јавне набавке; израђује уговоре о јавној набавци; врши праћење извршења јавне набавке и све
друге послове који су повезани са поступком јавне
набавке;обавља и друге послове неопходне за ефикасно функционисање одељења, а по налогу руководиоца центра; припрема, прегледа и израђује сву
потребну документацију за спровођење поступка
јавних набавки; објављује огласе јавних набавки на
порталу управе за јавне набавке; прати и примењује
законске прописе, подзаконска и интерна акта из
делокруга свог рада; сарађује са другим организационим деловима у циљу ефикасног обављања поступка набавке; учествује у раду комисија и других
радних група основаних на нивоу друштва из области јавних набавки; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; ради у САП програму
све послове из домена делатности центра; обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1280 „главни координатор
набавке за набавку из увоза“ мења се и гласи:
Припрема, прегледа и израђује сву потребну документацију за спровођење поступка јавних набавки;
објављује огласе јавних набавки на порталу управе
за јавне набавке; прати и примењује законске прописе, подзаконска и интерна акта из делокруга свог
рада; сарађује са другим организационим деловима у циљу ефикасног обављања поступка набавке;
учествује у раду комисија и других радних група
основаних на нивоу друштва из области јавних набавки; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу
руководиоца организује и обавља послове у вези са
израдом плана набавки у складу са важећим прописима врши набавку опреме и материјала из увоза;
саставља потребну документацију, обезбеђује потребне дозволе, сагласности и друга потребна документа од надлежних органа; прати реализацију по
уговорима и појединачном послу; прибавља и израђује документацију за плаћање увоза и контактира пословне банке у вези са реализацијом плаћања;
учествује у раду комисија и других радних тела;
учествује у припреми уговора; води потребне евиденције од покретања набавке до остварења реализације; обрађује ино фактуре; ради у САП програму
све послове из домена делатности центра; обавља
и друге послове у оквиру степена и врсте стручне
спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1282 „главни организатор
набавке добара“ мења се и гласи: Врши набавку
добара, услуга и радова на нивоу друштва (за одржавање возних и вучних средстава, енергетских постројења,набавку општег и потрошног материјала.
енергената и др. као и набавку радова за одржавање
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грађевинских објеката); учествује у раду комисија
за јавну набавку за прикупљање понуда од добављача; води потребне евиденције о набавкама;даје потребне налоге и диспозиције за уговорену робу,услуге или радове; обрађује фактуре добављача; води
књигу улазних и излазних фактура; прати кретање
реализације по уговорима; саставља потребне извештаје о извршавању обима рада; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради
у САП програму све послове из домена делатности
центра; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1283 „главни организатор
за план набавки и портал“ мења се и гласи: Организује и обавља послове у вези са израдом плана набавки у складу са важећим прописима; прати спровођење поступка јавних набавки укључујући али не
и ограничавајући се на учешће у комисијама за јавну
набавку; саставља кварталне извештаје реализације
плана набавки, уноси план набавки у апликациони
софтвер управе за јавне набавке; поставља огласе,
конкурсне документације, одлуке о додели уговора
на порталу управе за јавне набавке; врши праћење
извршења јавних набавки и све друге послове који
су повезани са поступком јавних набавки; ради у
САП програму све послове из домена делатности
центра; обавља и друге послове неопходне за ефикасно функционисање центра, а по налогу начелника центра.
- шифра описа послова 1284 „главни организатор
за набавке енергената“ мења се и гласи: Организује послове набавки у оквиру одељења у складу
са важећим законом; прикупља понуде од добављача; прати реализацију потписаних уговора; води
потребну евиденцију о набавкама и о степену реализације уговора; даје потребне налоге и диспозиције за испоруку горива и мазива; обрађује фактуре
добављача; води књигу улазно-излазних фактура;
саставља потребне извештаје о извршењу обима
рада; обавља и друге послове неопходне за ефикасно функционисање центра, а по налогу начелника
центра. саставља дневне, месечне и годишње извештаје о стању и потрошњи евро дизел горива и других
енергената на нивоу друштва; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП
програму све послове из домена делатности центра;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1285 „водећи организатор
набавке добара“ мења се и гласи: Врши набавку
добара и услуга у области одржавања возних и вучних средстава и енергетских постројења; учествује
у раду комисија за јавну набавку за прикупљање
понуда од добављача; води потребне евиденције о
набавкама; даје потребне налоге и диспозиције за
уговорену робу,услуге или радове; обрађује фактуре добављача; води књигу улазних и излазних
фактура; прати кретање реализације по уговорима;
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саставља потребне извештаје о извршавању обима
рада; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу
руководиоца. врши набавку добара и услуга у области одржавања возних и вучних средстава и енергетских постројења; учествује у раду комисија за јавну
набавку за прикупљање понуда од добављача; води
потребне евиденције о набавкама; даје потребне
налоге и диспозиције за уговорену робу,услуге или
радове; обрађује фактуре добављача; води књигу
улазних и излазних фактура; прати кретање реализације по уговорима; саставља потребне извештаје
о извршавању обима рада; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП
програму све послове из домена делатности центра;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1286 „начелник за опште послове и попис“ мења се и гласи: Координира рад на
изради предлога планова набавки и учествује у свим
активностима неопходним за израду плана набавке;
координира рад на изради анализа пословања центра; доставља извештај о обављеном попису залиха
и учествује у комисијама за попис залиха; сарађује
са другим организационим деловима у циљу ефикасног обављања послова; организује и спроводи
редовне и ванредне пописе у магацинима; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
ради у САП програму све послове из домена делатности центра; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1287 „начелник за стоваришне послове“ мења се и гласи: Организује, контролише и прати рад стоваришта и кретање залиха;
указује на одређена стања и појаве о стању залиха;
прати исправност документације за материјално
књиговодство; организује и припрема продају неактивних залиха и секундарних сировина према важећим прописима; у сарадњи са другим организационим јединицама учествује на изради уговора за
продају неактивних залиха и секундарних сировина
и прати реализацију уговора и о томе води потребне
евиденције; организује и спроводи обуку запсолених у магацинима; контролише извршење задатака;
врши предиригације набављене робе; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
ради у САП програму све послове из домена делатности центра; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1288 „пословођа стоваришта“ мења се и гласи: Организује и води посао
у стоваришту; врши пријем набављених добара у
стоваришту; саставља записник о пријему добара
у стоваришту; издаје добра у стоваришту на бази
примљеног документа; благовремено доставља документацију о насталим променама у стоваришту;
контролише рад радника у стоваришту; одговоран је
за прописно складиштење добара у стоваришту; ор-
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ганизује и спроводи месечно сравњење магацинске
документације са материјалним књиговођом; солидарно је одговоран са материјалним књиговођом за
стање добара у стоваришту; организује и спроводи
контролне пописе у стоваришту; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у
САП програму све послове из домена делатности
центра; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1289 „главни организатор
за стоваришне послове“ мења се и гласи: Ради на
изради документације за складиштење робе; даје
налоге за предиригацију робе; врши контролу рада
стоваришта; врши контролу исправног вођења и
ажурност прописне документације у стовариштима; врши контролу исправног ускладиштења робе
у стоваришту; припрема и даје предлоге упутства
о раду стоваришта; даје решења за текућу проблематику у материјално стоваришној служби; прати
важеће прописе и контролише примену истих код
радника стоваришне службе; саставља периодичне
извештаје из делокруга својих радних задатака; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; мења пословођу стоваришта у његовом одсуству, заједно са пословођом организује и води посао
у стоваришту; ради у САП програму све послове из
домена делатности центра; обавља и друге послове
по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1291 „начелник Центра“
мења се и гласи: Представљa и заступа центар у
друштву и изван њега;организује, координира, врши
надзор и контролу пословања у центру; организује и
координира рад одељења; сарађује са свим релевантним организационим деловима у друштву; учествује
у раду стручних и управљачких тела по питањима из
делокруга рада центра, у друштву и ван њега; учествује у креирању пословне политике друштва ;реализује одлуке надлежних органа друштва; обавља и
друге активности неопходне за ефикасно извршење
послова и радних задатака центра; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.
- шифра описа послова 1292 „саветник“ мења се и
гласи: Саветује; замењује начелника центра у његовој одсутности; организује, координира, врши
надзор и контролу пословања у центру; анализира
и тестира финкционисање система; координира и
сарађује са консултантима; дефинише методе рада
и изводи обуке кадрова; пружа подршку око обраде товарног листа у унутрашњем и међународном
саобраћају станицама и цкп; сарађује са службама
из других организационих јединица у друштву по
питањима из делатности сектора;врши надзор и
контролу извршења задатака у организационим деловима центра;обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по
налогу руководиоца.

Број 68

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

- шифра описа послова 1303 „главни пројектант“
мења се и гласи: Обавља послове на пројектовању
постојећих и развоју нових информациционих сап
решења; врши техничку проверу унетих података у
сап систему; врши издвајање селективних података
из појединих записа унетих у сап систему путем одговарајућих упита; обавља послове рачунополагача
у сектору;врши надзор, евидентира и контролише
расподелу и задужења целокупне информационо комуникационе опреме у друштву; врши обраду неп и
зос образаца за потребе друштва; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.
Уписују се нови описи послова, и то:
1306 - стручни сарадник – Врши инсталирање софтвера (оперативни систем, основни и пратећи софтвер); врши конфигурисање (подешавање) хардвера
и софтвера; подршка корисницима у редовном раду;
дијагностикује и отклањања проблеме у мрежи; спроводи backup и recovery процедуре; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима, обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
1307 - главни пројектант у САП-у – Врши проверу
података за све запослене кроз различите инфо типове;
врши унос података кроз трансакцију па 40 за запослене и спољне сараднике; креира пројекте и коренске
организационе јединице; креира позиције; креира задатке; ажурира податке запослених; врши одржавање
кадровских матичник података кроз трансакције па 30
и па 40; врши одржавање хр матичних података за све
запослене кроз инфо типове; креира нове записе за запослене; врши промене записа; разграничава записе;
брше записе за све запослене у одговарајућим инфотиповима; израђује сва решења из радног односа запослених; обавештава послодавца о свим уоченим неправилностима; обавештава руководиоца о свим уоченим
неправилностима; обавља и друге послове по налогу
руководиоца.
1308 - главни организатор едукације запослених
– Пружа стручну помоћ, организује и даје потребна
упутсва; даје стручна мишљења; учествује и контролише издавање вантарифских повластица; учествује у
организацији рада електронске писарнице; учествује
у изради извештаја од значаја за делатност друштва;
обрађује финансијско-кадровске подате, сарађује са
другим организационим деловима друштва; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1309 – помоћник директора Сектора – Одговоран је
за квалитетно и благовремено извршавање задатака из
области корпоративне одговорности, заштите животне
средине и енергетске ефикасности; надзире и координира активности у вези са наведеним пословима; прати
и примењује законске прописе и интерна акта из делокруга управљања квалитетом пословања, корпоратив-
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не одговорности, заштите животне средине и енергетске ефикасности; сарађује са другим организационим
деловима у циљу обављања послова; учествује у раду
комисија и других радних група; анализира могућности примене нових методолошких поступака у раду;
иницира и учествује у изради интерних аката из своје
надлежности; сарађује са надлежним министарствима,
агенцијама и овлашћеним установама у вези са пословима из свог делокруга; координира и предлаже мере
вођења и усклађивање парцијалних и глобалних анализа, показатеља и извештаја, као и вођење статистичких
и аналитичких података; прати и анализира кретање и
стање на транспортном тржишту; ради на утврђивању
планских елемената за пословну политику; сарађује са
одговарајућим службама друштва из области истраживања тржишта; припрема годишњи извештај о раду;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1310 – главни организатор за енергетску ефикасност
– Организује рад на пословима заштите животне средине и енергетске ефикасности; примењује законску
регулативу из области енергетске ефикасности; бави
се системом управљања енергетском ефикасношћу,
његовим увођењем, организовањем и спровођењем;
обавља надзор, усклађивањеи развојно усмеравање активности у вези успостављања, документовања, примене, одржавања и побољшавања система управљања
енергетском ефикасношћу; прати и примењује законске прописе и интерна акта изделокруга свог рада;
сарађује са другим организационим деловима у циљу
обављања послова; учествује у раду комисија и других
радних група; анализира могућности примене нових
методолошких поступака у раду; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1311 – водећи организатор - Обрађује предмете из области транспортно комерцијалних и рачуноводствених
послова; припрема и води потребне евиденције из области послова центра; саставља извештаје за потребе
центра;учествује у раду комисија и радних група; организује и прати благовремено решавање рекламационих
захтева; обавља послове уноса и контроле података
у сап информационом систему; врши контролу унетих налога за фактурисање и фактура; шаље опомене
пред утужење кориснику превоза и саставља предлог
за тужбу за неплаћене контролне примедбе; обавља и
друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме
коју поседује, по налогу руководиоца.
1312 – стручни сарадник за административне послове – Контактира са странкама; прима и даје телефонске везе; прима, заводи и експедује пошту; врши
кореспонденцију и обавља друге административне послове; куца текстове; умножава, комплетира и отпрема
административни материјал; обавља и друге послове
по налогу руководиоца. обавештава руководиоца о
свим уоченим неправилностима.
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1313 – водећи СС за унос обавеза и потраживања –
Води аналитичке евиденције по комитентима (купци,
добављачи и остало); усаглашава стања обавеза и потраживања са комитентима на нивоу друштва; усаглашава промет главне књиге са аналитичким евиденцијама; испоставља налоге за исправку и корекције салда
за неправилно опредељење уплате и исплате; уноси,
контролише и штампа исте; шаље иос обрaсце комитентима; сарађује са службама и обавља друге послове по налогу руководиоца. обавештава руководиоца о
свим уоченим неправилностима.
1314 – главни контролор обавеза и потраживања –
Прати и примењује законске прописе и интерна акта из
делокруга свог рада; ради на изради интерних правилника и упутстава; организује рад одељења и служби у
одељењу; координира са службама на терену које врше
припрему излазних рачуна по основу извршених услуга и врши проверу исправности улазних рачуна и осталих докумената; врши контролу кретања и књижења
рачуноводствене документације; сарађује са осталим
службама и обавља друге послове по налогу руководиоца. обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима.
1316 – главни организатор за рачуноводствене послове - Прати и примењује законске прописе и интерна
акта из делокруга свог рада; контролише и води евиденције стамбених кредита; контолише и води евиденције накнада за боловања преко месец дана; књижи
промене по девизним рачунима и курсним разликама;
прати и анализира кретање и књижење рачуноводствене документације; сарађује са службама и обавештава
руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља
и друге послове по налогу руководиоца.
1317 – стручни сарадник - Врши и надзире реализацију идејног и главног пројекта из области ис; организује контролу и надзор спровођења експлоатације
пројекта из области ис; сарађује са корисницима услуга ради даљег усавршавања идејног и главног пројекта; отклања проблеме насталих током редовне обраде;
обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1318 - стручни сарадник - Врши надзор и праћење
реализације сап пројекта; обавља послове евиденције
радног времена запослених у сектору; води евиденцију годишњих одмора, путних налога; израда алатних
књижица задужења информационе опреме у друштву;
обавља обраду улазно излазне поште у деловодној
књизи сектора;обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1319 - водећи стручни сарадник за дефинитивни обрачун – Прикупља и обрађује документацију за дефинитивни обрачун у међународном саобраћају; сачињава спискове пријава р-22 по страним превозницима и
спискове сређења кп-91, табелу 18 и 18б, табеларни
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преглед транспортних прихода - узорак б и прилог уз
узорак б; обавља послове обрачуна у унутрашњем саобраћају, врши унос и отпрему; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге
послове по налогу руководиоца.
1320 – водећи економиста за обрачун зарада и
осталих примања - Припрема материјал обрачуна
зарада, пореза и доприноса и осталих примања;
сарађује са пословним банкама, фондовима и заводима;
сарађује са свим организационим деловима друштва
везано за припрему материјала обрачуна зарада; унос
података у вези обустава, измене текућих рачуна и
корекција у сап апликацију; обавља и друге послове у
оквиру степена и врсте стручне спреме коју поседује,
по налогу руководиоца.
1321 – координатор за обрачун зарада - Припрема
материјал обрачуна зарада, пореза и доприноса и осталих
примања; сарађује са пословним банкама, фондовима и
заводима; сарађује са свим организационим деловима
друштва везано за припрему материјала обрачуна
зарада; унос података у вези обустава, измене текућих
рачуна и корекција у сап апликацију; обавља и друге
послове у окивиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
1322 – референт за обрачун зарада - Припрема
материјал обрачуна зарада, пореза и доприноса и осталих
примања; сарађује са пословним банкама, фондовима и
заводима; сарађује са свим организационим деловима
друштва везано за припрему материјала обрачуна
зарада; унос података у вези обустава, измене текућих
рачуна и корекција у сап апликацију; обавља и друге
послове у окивиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
1323 - стручни сарадник – Прима, обрађује и архивира тк обрасце; саставља периодичне табеле; дневно
ажурира услове отпреме кола; прати реализацију телеграма и измена и допуна стандарда и норматива; води
евиденцију збирних прописа, упутстава, стандарда и
норматива, њихове измене и допуне и снабдева службе техничко колских послова истим; уноси измене и
допуне стандарда и норматива у техничку документацију; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте
стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
1324 – координатор – Прати примену прописа рив/
авв и риц; систематизује разлоге искључења и олиставања теретних кола и осталих не рив кола; даје предлоге за елиминисање проблема у саобраћају кола која
саобраћају у режиму рив/авв и риц; прати правилно
вођење тк евиденције и њихову даљу процедуру; учествује у раду стручних комисија; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
1325 - водећи организатор за припрему докумената
- Врши прикупљање и обраду података и документације из сектора и секција за потребе сектора за правне
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и кадровске послове; обавља и друге послове у оквиру
степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
1326 - организатор обраде ЕВ евиденције – Води евиденцију радног времена и припрема материјал за обрачун зарада; води утрошак мазива и горива по структури
и серијама; израђује одговарајуће евиденције и извештаје; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте
стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
1327 – стручни сарадник – Открива узроке неисправности возних средстава и стабилних постројења; предлаже начин откалњања неисправности возних средстава и стабилних постројења; у свом раду сарађује са
другим ој; врши контролу извршених радова; израђује
упутства за одржавање возних средстава и стабилних
постројења; организује и координира радом комисија
и радних група из области одржавања; пружа стручну
помоћ запосленима; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима; ради у САП програму све
послове из домена сектопрске делатности, обавља и
друге послове по налогу руководиоца.
1328 - стручни сарадник за ОВС – Организује рад и
руководи радом радионице за кочну опрему;снимање
дијаграма кочнице у месту,оверава дијаграме и атесте
виталних кочних уређаја спроводи техничке прописе и
прати упутства на одржавању средстава у надлежности
организационе јединице; учествује у изради и реализацији плана текућег одржавања, плана резервних делова
и плана кадрова; учествује, као стручно лице, у раду
техничких комисија, пописних комисија, комисија за
набавку резервних делова и комисија за пријем возних
средстава код ремонтера; учествује у комисијама за редовно подучавање и оспособљавање запослених; врши
израду техничке документације; израђује радионичке
и склопне цртеже резервних делова у складу са стандардима; врши дефектажу и одржавање деолва кочне
опреме; врши набавку резервних делова за одржавање
кочница за железничка возила; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП
програму све послове из домена секторске делатности;
обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1329 - електричар - Обавља послове при планском и
ванпланском одржавању вучних возила, оправке алата
и делова; врши оправке склопова, уређаја и делова у
оквиру планских и ванпланских прегледа; врши потписивање технолошке листе и листе техничког прегледа након извршења истих; обавештава руководиоца о
свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1330 – колски диспечер за ОВС – Контролише процес и квалитет текућих и ванпланских оправки; врши
израду записника о дефектима возних средстава; води
одговарајућу документацију о задржавањима возних
средстава у текућим и ванпланским оправкама; анализира узрок честих кварова; стара се о благовременом
постављању возних средстава на одговарајуће место
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рада; врши координацију рада пословођа у извршењу
радних задатака; координира са другим службама у
друштву током процеса маневрисања; ажурира и води
пропратну документацију возних средстава; потписује
технолошке листе, листе прегледа и мерне листе; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца.
1331 - водећи организатор за информисање –
Обавља послове који су прописани Пословником о
реду, благовремено и тачно примање и упућивање телеграма у папирном и електронском облику; Пријем
телеграма у папирном облику од Сектора предузећа и
у електронском облику од предузећа „Србија Воз“ а.д.
и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., скенирање
телеграма, штампање телеграма, завођење у С-43 и архивирање, дистрибуција телеграма путем електронске
поште, достава телеграма директорима и заменицима
директора у папирном облику; по потреби обавља послове главног диспечера за превоз опасних материја;
обавља и друге послове у оквиру степена и врсте
стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
1332 - главни организатор за праћење кола у експлоатацији - Ажурира и прати стање кола радног и нерадног парка, упућује и прати кола за ро; прати кола која се
дају у закуп и која се узимају у закуп; води евиденције
о расходовању кола; учествује у редовним и ванредним
пописима; контролише и исправља унос стања кола по
сл. местима у архиве; ради у САП програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге
послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
1333 - координатор за прописе - Прати међународне
прописе из транспортно комерцијалне области као и
унутрашње законодавство; даје инструкције запосленима у сектору, секцијама и станицама; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и
друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме
коју поседује и здравствене способности, по налогу непосредног руководиоца.
1334 – сарадник – Обавља послове који су прописани
Пословником о раду станице, Обавља транспортно-рачуноводствене, комерцијалне и благајничке послове,
обавља послове транспоретне службе, врши комерцијални преглед возова и кола; учествује у сравњењу
кола са превозном исправом; ради попис кола на лицу
места, обавља послове колске службе; доставља извештаје колском диспечеру; прима поделу кола, врши
диригацију и евидентирање поделе и диригације; уноси податке у рачунар из теретнице за возове у приспећу
и отправљању, ажурира и сачињава извештаје; врши
пренос података у централни рачунар; учествује у изради теретнице коју штампа, израђује Кол-65 и К-200
у граничним станицама; по потреби обавља вагање
кола; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте
стручне спреме коју поседује и здравствене способности по налогу непосредног руководиоца.
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1335 - водећи стручни сарадник у станици - Обавља
комерцијални преглед воза; попис воза у отпреми по
потреби, послове које обавља транспортно комерцијални техничар, по потреби замењује оперативног помоћника; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте
стручне спреме коју поседује и здравствене способности по налогу непосредног руководиоца.
1336 - главни организатор - Обавља послове који су
прописани Пословником о реду станице; у одсуству
шефа станице обавља послове из његове надлежности; врши организацију надзор и контролу правилнне
примене свих транспортно комерцијалних, финансијско-рачуноводствених и колских прописа, присуствује примопредаји службе у оквиру свог радног
времена, а повремено и у ноћној служби, викендом и
празником; обавља детаљне анализе рада, ради посао
распоредне службе, иследно потражне и школовање
запослених; прима кол-23 и стара се о подмирењу корисника са колима; организује поправке товара и претовар кола; врши варедни комерцијални преглед воза,
ноћне контроле, контроле у време викенда и празником; врши пријем, завођење, развођење, експедицију
поште и архивира предмете; обавља и друге послове
у оквиру степена и врсте стручне спреме коју поседује
по налогу налогу непосредног руководиоца.
1337 - колски отправник - Води прописане евиденције о колима, пописује кола и доставља извештаје колском диспечеру; прима поделу кола, врши диригацију
и евидентирање поделе и диригације; уноси податке у

Број 68

рачунар из теретнице и врши пренос података; ажурира и сачињава извештаје; израђује теретнице, израђује
КОЛ-65 и К-200 у граничним станицама; испоставља
распоред маневре С-22, прати ход шпедитерских возова на основу најава добијених од оперативне службе;
сравњује податке из ранжирне листе, теретнице и товарне листове са прилозима; информише шпедитера о
приспећу и исправности воза; даје маневарском диспечеру налог за ранжирање воза; проверава исправност царинских исправа; уписује комерцијалну шифру
одлазећег воза у сваки товарни лист, обавља и друге
послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.
1338 – водећи организатор за БЗР - Обавља послове заштите здравља и безбедности на раду свих запослених у друштву; организује послове безбедности и
здравља на раду у складу са законом о безбедности и
здрављу на раду и друге послове у складу са релевантним законима; обавља стручне послове безбедности
здравља на раду прописане одредбама колективног
уговора у друштву; даје потребна упутства и стручну
помоћ; извршава анализе повреда на раду; учествује у
увиђајима код повређивања; и предлаже превентивне
мере заштите и прикупља релевантне податке у вези
повреда; учествује у оспособљавању запослених за
безбедан и здрав рад; обавља и друге послове у оквиру
степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
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ГОДИНА XXXIX БРОЈ 11
20. март 2019.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 1.2.2019. године)
Број: 4/2019-1287-301
На основу члана 24. 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 1.2.2019. године, донео:

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о давању у закуп пословног,
рекламног простора и објеката и земљишта за смештај
уређаја за телекомуникационе оператере „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д.
2. Правилник 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 некретнине.
5. Доношењем овог правилника престаје да важи
Правилник о давању у закуп пословног, рекламног и простора за смештај уређаја за телекомуникационе оператере
(Службени гласник „Железнице Србије“, број 12/16)
6. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије’’.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 1.2.2019. године)
Број: 4/2019-1287-301
На основу члана 24. 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 1.2.2019. године, донео:

ПРАВИЛНИК
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ,
РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА И ОБЈЕКАТА И
ЗЕМЉИШТА ЗА СМЕШТАЈ УРЕЂАЈА
ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПЕРАТЕРЕ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови и поступак
давања у закуп пословног простора, рекламног простора
и објеката и земљишта за постављање телекомуникационе
опреме од стране Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. (у даљем тексту: Друштво).
ДЕФИНИЦИЈЕ ПОЈМОВА
Члан 2.
Поједини изрази, у смислу овог правилника, имају следећа значења:
Под пословним простором подразумева се: пословни
објекти, службени објекти, вестибили, локали, магацини.
Под рекламним простором подразумева се: простор
на железничким објектима (пословне и службене зграде,
стајалишта, надвожњаци, подвожњаци, мостови, заштитне
ограде, манипулативни простори).
Под објектима и земљишту за постављање опреме за
телекомуникационе оператере подразумевају се: пословне
и службене зграде, станице, стајалишта и земљиште
управљача железничке инфраструктуре.
УСЛОВИ
Члан 3.
Пословни простор, рекламни простор као и објекти и
земљиште за постављање уређаја за телекомуникационе
оператере, даје се у закуп под условима прописаним
Законом о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, број 95/18), Уредбом о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,
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односно прибављања и уступања искоришћавања других
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда, као и на основу Програма
пословања друштва и Одлуке одбора директора којом се
даје за давање предметних непокретности у закуп.
Одлука одбора директора из става 1. овог члана доноси
се почетком године за текућу годину.
Члан 4.
Одбор директора Друштва доноси одлуку о изузимању
непокретности која је дата у закуп, у случају настанка
потребе за коришћењем предметних непокретности за
обављања делатности од стране Друштва, а по захтеву
организационог дела Друштва на који се књиговодствено
води предметно средство.
ПОСТУПАК
Члан 5.
Поступак давања у закуп пословног простора, рекламног
простора, објеката и земљишта за постављање уређаја за
телекомуникационе оператере, спроводи Сектор за некретнине.
Члан 6.
Сектор за некретнине је обавезан да прибави сагласност
за давање на привремено коришћење пословног,
рекламног простора и објеката и земљишта за смештај
телекомуникационе опреме од стране организационог дела
друштва на које се књиговодствено води то средство, уколико
та сагласност у претходном поступку није већ прибављена.
Организациони део Друштва на који се књиговодствено
води предметно средство, дужан је да своју писану
сагласност достави Сектору за некретнине, најкасније у
року од 15 дана од дана пријема захтева.
Сагласност мора да садржи: врсту простора, службено
место, површину која се може дати у закуп, намена за коју
се може дати, врсту споредних трошкова који се уз закуп
предметног простора наплаћују.
Сектор за некретнине даје предлог за доношење одлуке
из члана 3. став 1. овог правилника, по прибављеним
сагласностима.
За давање у закуп следећег простора: рекламни простор
на објектима, мостовима, вијадуктима, подвожњацима,
надвожњацима као и објекти и земљиште за смештај
уређаја зе телекомуникационе оператере, Сектор за
некретнине је обавезан да пре оглашавања прибави
Техничке услове од стране надлежних организационих
делова Друштва (Сектор за развој, Сектор за грађевинске
послове, Сектор за електротехничке послове, Сектор за
саобраћајне послове), који ће бити саставни део огласа.
Члан 7.
Пословни, рекламни простор и објекти и земљиште за
смештај уређаја зе телекомуникационе оператере се даје
у закуп у поступку прикупљања затворених понуда путем
јавног оглашавања.
Сектор за некретнине објављује оглас у средствима
јавног информисања, о спровођењу поступка прикупљања
писмених понуда за давање у закуп непокретности, који
обавезно садржи:
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- назив органа и корисника непокретности која се даје у
закуп (назив закуподавца);
- ближе податке о начину давања у закуп непокретности
(прикупљање писмених понуда); - опис непокретности
која се даје у закуп;
- услове под којима се непокретност даје у закуп (рок
трајања закупа и др.);
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности
за одређену сврху и намену;
- време и место одржавања јавног отварања приспелих
понуда;
- начин, место и време за достављање писмених понуда
за учешће у поступку прикупљања писмених понуда;
- висину закупнине у складу са Законом о накнадама
за коришћење јавних добара добара („Службени гласник
РС“, број 95/18);
- висину и начин полагања депозита, односно висину и
време трајања банкарске гаранције;
- датум и време разгледања непокретности која се даје
у закуп.
- трошкове поступка оглашавања које сноси изабрани
најповољнији понуђач.
- трошкове издавања Техничких услова из члана 6. став 5
овог правилника, које сноси изабрани најповољнији понуђач.
- трошкови оглашавања се деле пропорцијално према
броју изабраних најповољнијих понуђача, уколико се оглас
састоји од више понуђених различитих простора
ИЗБОР
Члан 8.
Избор најповољније понуде по огласу врши се између
понуда које су благовремене, потпуне и уредне.
Благовремена понуда је понуда која је достављена у
року одређеном у огласу.
Уредна и потпуна 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: назив и седиште, копију
решења о упису правног лица у регистар код надлежног
органа, копију извода из регистра Републичког завода за
статистику, 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 рачунима;
− доказ о бонитету – позитивно пословање у последње
2 године
− Идејни пројекат за постављање реклама у складу са
техничким условима из члана 6. став 5. овог правилника
− Заводни печат писарнице Друштва о пријему понуде
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Члан 9.
Отварање приспелих затворених писаних понуда и избор
најповољнијег понуђача врши Комисија Друштва у складу
са одредбама овог правилника (у даљем тексту Комисија).
Комисију именује генерални директор Друштва или
запослени кога он овласти. Комисију чини непарни број
чланова (минимум 5) од којих је један председник.
Неблаговремене, неуредне или непотпуне понуде
Комисија неће узимати у разматрање у поступку избора.
Члан 10.
У случају када по објављеном огласу пристигне две или
више потпуне, уредне и благовремене понуде за давање
у закуп пословног и рекламног простора, Комисија врши
избор најповољнијег понуђача применом критеријума
следећим редом:
1. позитивно пословање подносиоца понуде – без губитака
у претходне 2 године;
2. да подносилац понуде није био у блокади у претходних
годину дана пословања;
3. да је подносилац понуде редовно измиривао закупнину
тј. да нема дуговања, уколико је већ закупац пословног,
рекламног простора и објеката и земљишта за смештај
опреме за телекомуникационе оператере Друштва;
4. висина понуђене закупнине.
Уколико у поступку два или више понуђача доставе
уредне и потпуне понуде са истим референцама по основу
критеријума за избор, Комисија из члана 9. став 1. овог
правилника, позваће понуђаче да у року од три дана од
дана пријема позива, доставе нову писмену затворену
понуду, са увећаним износом закупнине у односу на
претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити
и утврдити најповољнијег понуђача.
У случају када по поновљеном позиву, пристигну две или
више понуда са понуђеном истоветном ценом закупнине,
Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег
понуђача.
Пре спровођења поступка избора путем жреба Комисија
ће обавестити све подносиоце понуда о месту и времену
одржавања наведеног поступка у циљу присуствовања
свих заинтересованих лица.
Члан 11
У случају када по објављеном огласу пристигне две или
више потпуне, уредне и благовремене понуде за давање
у закуп објеката и земљишта за постављање опреме за
телекомуникационе оператере Комисија врши избор
најповољнијег понуђача применом критеријума следећим
редом:
1. позитивно пословање подносиоца понуде – без губитака
у претходне 2 године;
2. да подносилац понуде није био у блокади у претходних
годину дана пословања;
3. да је подносилац понуде редовно измиривао закупнину
тј. да нема дуговања, уколико је већ закупац пословног,
рекламног простора и објеката и земљишта за смештај
опреме за телекомуникационе оператере Друштва.
У случају када по објављеном огласу пристигне две или
више понуде са истим референцама по основу критеријума
за избор, Комисија ће путем жреба извршити избор
најповољнијег понуђача.
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Пре спровођења поступка избора путем жреба Комисија
ће обавестити све подносиоце понуда о месту и времену
одржавања наведеног поступка у циљу присуствовања
свих заинтересованих лица.
Члан 12.
О раду Комисије води се записник који садржи: датум
разматрања понуде, имена присутних чланова комисије,
податке о учесницима у поступку, податке о непокретности
која је предмет доделе, предлог одлуке о избору закупца,
као и податке о начину одлучивања.
Примедбе присутних чланова комисије у поступку
за доделу пословног, рекламног простора и објеката и
земљишта за смештај уређаја зе телекомуникационе
оператере уносе се у записник.
Члан 13.
Комисија ће најкасније у року од 7 дана од дана доношења
Одлуке о избору најповољније понуде, обавестити све
учеснике поступка о одлуци, а изабраног понуђача о року
у којем је обавезан да закључи уговор о закупу.
Комисија, у року утврђеном у ставу 1. овог члана,
доставља Сектору за некретнине, Одлуку о избору
најповољније понуде са пратећом документацијом, на
даљу надлежност.
НАЧИН УТВРЂИВАЊА И НАПЛАТА
Члан 14.
По пријему одлуке Комисије о избору најповољнијег
понуђача, Сектор за некретнине припрема предлог Решења о накнади и предлог Уговора о закупу предметних
непокретности.
Члан 15.
Накнаду за привремено коришћење пословног, рекламног простора и објеката и земљишта за смештај уређаја
зе телекомуникационе оператере, утврђује се Решењем
генералног директора Друштва или или запослени кога он
овласти.
Решење се испоставља за месечни период од датума
уласка у посед.
Утврђена обавеза из става 1. овог члана плаћа се у року
од 15 дана по истеку месеца.
Члан 16.
Пословни, рекламни простор и објекти и земљиште за
смештај уређаја зе телекомуникационе оператере могу се,
изузетно, дати у закуп и ван поступка прикупљања писаних
понуда на основу Одлуке Одбора директора Друштва, а у
случајевима утврђеним у Уредби о условима прибављања
и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања
у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и
уступања искоришћавања других имовинских права, као
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда.
Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и
објављује се у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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Члан 18.
Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник
о давању у закуп пословног, рекламног и простора за смештај
уређаја за телекомуникационе оператере (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 12/16)

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.3.2019. године)
Број: 4/2019-1366-316
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“, брoj 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 13.3.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
1. Доноси се Измена Процедуре одржавање грађевинске
инфраструктуре дела 6.3.3.1.1, редовна контрола геометријског стања колосека.
2. Измена Процедуре одржавање грађевинске инфраструктуре дела 6.3.3.1.1, саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“ и на интернет страници Друштва.

Образложење
У складу са Решењем Центра за унутрашњу контролу
број: 14-21/2018-17/2 од
2.11.2018. године, Сектор
за грађевинске послове као носиоц израде Интерних
процедура за подсистеме одржавања, извршио је
усклађивање Интерне процедуре одржавања грађевинске
инфраструктуре дела 6.3.3.1.1, редовна контрола
геометријског стања колосека, са прописима који се
примењују у Друштву.
На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-1373-317
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 14.3.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о., додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 26. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем 1/2018-3643 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 14.3.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

32

16.3.19.3.2019.

895,23

152

32

16.3.19.3.2019.

895,23

441/667/647

116

18

15.3.19.3.2019.

9.639,09

441/667/647

190

33

15.3.19.3.2019.

9.681,83

Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
L (m)
воза (t)

1.

57680

СталаћКрушевац

дизел

647

152

2.

57681

КрушевацСталаћ

дизел

647

3.

74033

Београд
ранжирна БВреоци

електро

4.

58030

Вреоци Београд
ранжирна А

електро

Напомене

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-1374-317

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-1375-317

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 14.3.2019.
године, донеo

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 14.3.2019.
године, донеo

ОДЛУКУ
1. Усваја се Процедура - Поступак приликом активирања,
доласка на место интервенције, интервенције и повратка
са места интервенције помоћног воза
2.Процедура из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
У оквиру Центра за послове помоћног воза Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд, налазе се три помоћна воза са седиштем у
Београду, Нишу и Краљеву.
С обзиром да се мора прописати и уредити начин
активирања и рада помоћних возова припремљена је и
израђена процедура - Поступак приликом активирања,
доласка на место интервенције, интервенције и повратка
са места интервенције помоћног воза.
Ова процедура садржи основна начела активирања и
рада Помоћног воза.
На основу изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.

ОДЛУКУ
1. Доноси се Ценовник рада помоћног воза.
2. Ценовник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
У оквиру Центра за послове помоћног воза Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, налазе се три
Помоћна воза са седиштем у Београду, Нишу и Краљеву.
Ценовник рада Помоћног воза дефинише висину накнаде
за услугу извршених радова на санацији несрећа и незгода
на пругама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., као
и на индустријским колосецима. Овај ценовник неопходан
је и за склапање уговора о пружању услуга помоћног воза
са превозницима и другим правним субјектима за њихове
потребе.
С обзиром да у обрачун цене рада Помоћног воза улазе
и променљиве категорије израђен је нови ценовник рада,
који ће се користити при обрачуну и фактурисању услуга
Помоћног воза.
На основу изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
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Број: 4/2019-1375-317
14.3.2019. године
ЦЕНОВНИК
РАДА ПОМОЋНОГ ВОЗА
- Цена транспота помоћног воза од домицилне станице до места рада и повратак у домицил
Ред
број

Јединица
мере

Врста превозног средства

1.

Вучно возило – локомотива превозника - у раду,
маневри или очекивању рада

2.

Превозно средство радне јединице (ЗОП, ЕТП, СП,....)
у оквиру „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. – дрезина,
камион, итд.

3.
4.

5.

Друмско-железничко возило GEISMAR тип V2R-730-S
– вожња друмом
Друмско-железничко возило GEISMAR тип V2R-730-S
– вожња по шинама

сат
сат

Цена коштања
у РСД
Према рачуну
превозника
Према рачуну радне
јединице „ИЖС“ а.д.
која је обавила
превоз
15.156,00
без ПДВ-а
18.156,00
без ПДВ-а

Вучно возило – локомотива „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. или локомотива у закупу
(рад вучног возила+рад особља+енергија) - у раду

сат

41.000,00
без ПДВ-а

Очекивање радa

сат

15.000,00
без ПДВ-а

- Цена коштања опреме и средстава за рад помоћног воза (без ПДВ-а)
Ред
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Очекивање рада
Припрема, рад, распрема

сат
сат

Цена
коштања
у РСД
2.000,00
4,000.00

Рад возила при интервенцији

сат

15.156,00

Очекивање рада

сат

5.000,00

Очекивање рада

сат

5.000,00

Очекивање рада

сат

5.000,00

Припрема, рад, распрема

сат

56.970,00

Припрема, рад, распрема

сат

27.248,00

Припрема, рад, распрема

сат

30.146,00

Припрема, рад, распрема
Постављање и скидање
Превожење возног средства на колицима
Задржавање колица испод возног средства

сат
сат
сат
сат

7.066,00
6.000,00
3.320,00
600,00

Рад

сат

2.400,00

Назив опреме и средства
Помоћни воз
Помоћни воз
Друмско-железничко возило
GEISMAR тип V2R-730-S
Дизалица ЕDK 1000
(99 72 9 471 001-4)
Дизалица ЕDK 300
(99 72 9 471 101-2 )
Дизалица DHPD 65
(99 72 9 571 001-3)
Дизалица ЕDK 1000
(99 72 9 471 001-4)
Дизалица ЕDK 300
(99 72 9 471 101-2)
Дизалица DHPD 65
(99 72 9 571 001-3)
ЛУКАС опрема
Валтер колица
Валтер колица
Валтер колица
Стабилни агрегат за
производњу електричне
енергије

Врста рада

Јединица
мере

Напомена: време рада обрачунава се у пуним часовима - сваки започети сат рада опреме и средстава рачуна се као
пун сат рада.
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- Ефективна цена рада запослених на помоћном возу (без ПДВ-а)
Ред
број

Јединица
мере

Радно место

Цена рада
у РСД

1.

Помоћни радник у помоћном возу

сат

704,00

2.

Електромеханичар

сат

981,00

3.

Возач и руковалац двопутог моторног возила

сат

1.016,00

4.

Руковалац пружном дизалицом

сат

1.027,00

5.

Руковалац хидрауличном опремом

сат

1.027,00

6.

Бравар на помоћном возу

сат

1.027,00

7.

Механичар за шинска возила

сат

1.027,00

8.

Пословођа помоћног воза

сат

1.126,00

9.

СС за преглед кола

сат

1.175,00

10.

Помоћник шефа помоћног воза

сат

1.282,00

11.

Шеф помоћног воза

сат

1.605,00

12.

Дневнице за запослене који учествују у раду помоћног воза
на интервенцији

ком.

1.800,00

Напомена: време рада обрачунава се у пуним часовима - сваки започети сат рада рачуна се као пун сат рада.

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 5/2019-207-89
На основу чл. 16. и 17. Закона о рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 62/13), Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања
са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 118/13
и 137/14), Међународним стандардима финансијског
извештавања, члана 16. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“ број 14/17), Правилника о попису и
усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
(Службени гласник „Железнице Србије“ број 25/17),
Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., је,
на седници одржаној 14.3.2019. године, донела

ОДЛУКУ

о измени и допуни Одлуке о усвајању Извештаја о
извршеном редовном попису имовине и обавеза за
2018. годину, број: 5/2019-202-86 од 28.1.2019. године
1. Усваја се измена и допуна Одлуке о усвајању Извештаја
о извршеном редовном попису имовине и обавеза за 2018.
годину број: 5/2019-202-86 од 28.1.2019. године и то тако да
Тачка II. подтачке 1. и 2. које гласе:

„II Усвајају се предлози пописних комисија о начину
књижења утврђених разлика између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, и то:
1. Утврђени вишак основних средстава рачуноводствене класе „0“, књижити у корист рачуна прихода у
износу од 23.292.889,03 динара, а средства укњижити
по датим називима и количинама;
2. Утврђени мањак основних средстава рачуноводствене класе „0“, настао дејством више силе и услед
крађа уредно пријављених МУП-у, по књиговодственој (садашњој) вредности у износу од 8.885.986,21 динар, књижити на терет одговарајућег рачуна расхода,
без обавезе обрачуна ПДВ, а средства искњижити из
пословних књига;“
Мењају се, тако да сада гласе:
„II Усвајају се предлози пописних комисија о начину
књижења утврђених разлика између стања утврђеног пописом и књиговодственог стања, и то:
1. Утврђени вишак основних средстава рачуноводствене класе „0“, књижити у корист рачуна прихода у
износу од 1.316.650,58 динара, а средства укњижити
по датим називима и количинама;
2. Утврђени мањак основних средстава рачуноводствене класе „0“, настао дејством више силе и услед
крађа уредно пријављених МУП-у, по књиговодственој (садашњој) вредности у износу од 9.075.145,68 динара, књижити на терет одговарајућег рачуна расхода,
без обавезе обрачуна ПДВ, а средства искњижити из
пословних књига;“
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2. Остале тачке Одлуке број: 5/2019-202-86 од 28.1.2019.
године, остају непромењене.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
На бази накнадно достављене документације утврђено је
да је да се не ради о вишку средстава: путни прелази ПБП5
и ПБО1 у деоницама основних средстава 40617 и 40612,
јер су исти настали укрупњавањем средстава 2009. године,
па је на захтев стручних служби Сектора за ЕТП, потребно
извршити уситњавање, тј. раздвајање основних средстава
кроз књиговодствене корекције, тако што ће се путни прелази са инвентарним пројевима 4577283 и 4575999 поделити
на два путна прелаза и њихова вредност ће бити сразмерно
подељена у књиговодственој евиденцији.
За деоницу 40673 (стара шифра деонице 40653) ВЕЕП
Ниш, потребно је извршити уситњавање објекта под инвентарним бројем 4057488 Зграда за СС и ТТ Врање површине 717,52м2, на начин да се из површине објекта издвоји Гаража за велико ТМД Врање од 92,55 м2 на деоницу
40655 (стара шифра деонице 40621) КМ ВРАЊЕ, и сразмерно умањи вредност објекта - Зграда за СС и ТТ Врање
који остаје у деоници 40673 ВЕЕП Ниш.
У тачки два је приликом израде Извештаја дошло до
техничке грешке приликом сабирања укупног мањка.
На основу изнетог одлучено је као у дипсозитиву.

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 5/2019-208-89
На основу чл. 16. и 17. Закона о рачуноводству („Службени
гласник РС“, број 62/13), Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања
са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.118/13
и 137/14), Међународним стандардима финансијског
извештавања, члана 16. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени гласник
железнице Србије“ број 14/17), Правилника о попису и
усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем
(„Службени гласник железнице Србије“ број 25/17),
Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., је
на седници одржаној 14.3.2019. године, донела:

Број 11

ОДЛУКУ

о измени Одлуке о усвајању Извештаја о извршеном
ванредном потпуном попису залиха за 2018. годину,
број: 5/2019-203-86 од 28.1.2019. године
1. Усваја се измена Одлуке о усвајању Извештаја о извршеном ванредном потпуном попису залиха за 2018.
годину, број: 5/2019-203-86 од 28.1.2019. године и то тако
да: Тачка 6. Одлуке која гласи:
„6. Пописна комисија предлаже да Сектор за рачуноводствене послове, на бази документације из ранијег периода,
искњижи залихе и то:
− Стовариште 156 (ниво 876 неактивне залихе) - шине
старе, шифра 1920300009, у количини од 13.440,00
кг по књиговодственој вредности од 42.201,60 дин,
са обавезом обрачуна ПДВ-а, на процењену набавну
вредност од 294.980,00 динара;
− Стовариште 007 (ниво 876 неактивне залихе)-шине
старе, шифра материјала 1920300009, у количини од
49.260 кг, по књиговодственој вредности од 153.198,60
динара, са обавезом обрачуна ПДВ-а, на процењену
набавну вредност од 1.187.166,00 динара;
− Стовариште 007 (ниво 876 неактивне залихе)- туцаник
стари, шифра материјала 1910910601, у количини од
5.970 м3 по књиговодственој вредности од 600.761,10
динара, са обавезом обрачуна ПДВ-а, на процењену
набавну вредност од 1.492.500,00 динара.“
Мења се, тако да сада гласи:
„6. Пописна комисија предлаже да Сектор за рачуноводствене послове, на бази документације из ранијег периода,
искњижи залихе и то:
− Стовариште 156 (ниво 876 неактивне залихе) - шине
старе, шифра 1920300009, у количини од 13.440,00 кг
по књиговодственој вредности од 42.201,60 дин, са
обавезом обрачуна ПДВ-а, на вредност дефинисану
Уговором о донацији;
− Стовариште 007 (ниво 876 неактивне залихе) - шине
старе, шифра материјала 1920300009, у количини од
49.260 кг, по књиговодственој вредности од 153.198,60
динара;
− Стовариште 007 (ниво 876 неактивне залихе) - туцаник стари, шифра материјала 1910910601, у количини од 5.970 м3 по књиговодственој вредности од
600.761,10 динара.
2. Остале тачке Одлуке број: 5/2019-203-86 од 28.1.2019.
године, остају непромењене.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику “Железнице
Србије“.

Образложење
Након доношења Одлуке о усвајању Извештаја о
извршеном ванредном потпуном попису залиха број:
5/2019-203-86 од 28.01.2019. године, Сектор за попис је,
прибавио следећу документацију:
- за стовариште 156 (ниво 876 неактивне залихе) - шине
старе, шифра 1920300009, у количини од 13.440,00 кг.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

Број 11

потребно је испоставити фактуру на бази уговора о
донацији и извршити обрачун ПДВ-а;
- за стовариште 007 прибављен је предрачун по коме је
извршена авансна уплата, а како је у питању секундарна
сировина (шине старе), на основу члана 10. Закона о
ПДВ-у, обрачунати порез плаћа купац, па се брише део
Одлуке, у коме је обавеза „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д., да обрачуна ПДВ;
- за стовариште 007 (ниво 876 неактивне залихе) - туцаник стари, шифра материјала 1910910601, у количини
од 5.970 м3, утврђено је да је извршена авансна уплата
по предрачуну и то пре статусне промене „Железнице
Србије“ ад и да је након издвајања нових друштава,
коначан рачун издало Друштво „Железнице Србије“
ад, па се брише део Одлуке, у коме је обавеза
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д., да обрачуна
ПДВ.
На основу изнетог одлучено је као у дипсозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 18.3.2019. године)
Број: 4/2019-1376-318
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ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „ATM BG“, д.о.о., додељуjе се на
коришћење ad hoc траса воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре број: 1/2019-242 од 30.1.2019.
године и сматра се Анексом 4. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „ATM BG“ д.о.о, Београд и „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у
периоду од 28.1.2019. године до 14.12.2019. године, а
који је код управљача јавне железничке инфраструктуре
заведен под бројем 1/2019-242 дана 30.1.2019. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„ATM BG“ д.о.о, је дана 15.3.2019. године поднео ad hoc
захтев за доделу трасе воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка
9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 18.3.2019. године, донеo
Прилог 1:
Редни
број

1.

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

53161

Нови Сад
ранжирнаПанчево
главна

дизел

486

Маса
L (m)
воза (t)

122

103

Календар
саобраћаја

Цена трасе
[РСД]

18.3.21.3.2019.

14.178,23

Напомене

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 18.3.2019. године)
Број: 4/2019-1378-318
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 18.3.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о., додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 27. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 11

Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем 1/2018-3643 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 15.3.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број
1.

2.

Број
воза

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза (t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена трасе
[РСД]

74030 Сурчин-Земун

електро

441

80

16

18.3.21.3.2019.

6.576,43

Земун-Београд
ранж.А-БПанчево гл.

електро

441

715

560

18.3.21.3.2019.

560

18.3.21.3.2019.

52670

Релација
саобраћаја

Панчево
гл.-Нови
Сад ранж.Суботица

Напомене

56.673,50
дизел

667/647

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 19.3.2019. године)
Број: 4/2019-1380-319
На основу члана 24. Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17УС, 113/17 и 95/18) и члана 24. тачка 18) Статута
Aкционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије”, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије” а.д. је, на
седници одржаној 19.3. 2019. године, донео

751

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд, (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
55/18, 67/18, 9/19 и 10/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у „Службеном гласнику Железнице
Србије“.

Број 11

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 19.3.2019. године)
Број: 4/2019-1380-319

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 20.3.2019. године)
Број: 5/2019-210-90

На основу члана 24. Закона о раду („Службени
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17УС, 113/17 и 95/18) и члана 24. тачка 18) Статута
Aкционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије”, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије” а.д. је, на
седници одржаној 19.3. 2019. године, донео

На основу члана 16. став 1. тачка 12) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
„Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17),
Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 20.3.2019. године, донела

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд (Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 55/18,
67/18, 9/19 и 10/19), мења се табеларни део Правилника у
следећем:
1. Центар за безбедност
1) 67004 – Одељење за безбедност Ниш (Лапово,
Зајечар)
- Код послова под редним бројем „2 - Главни организатор
за обавезе одбране, ВС, ЗОП и безбедност м.р. Ниш“,
у колони 8. „Број извршилаца“, „број 1“ замењује се
бројем „2“, остали услови остају непромењени.
2. Сектор за попис
1) 60803 - Служба за попис Ниш (Зајечар, Лапово,
Пожаревац)
- Код послова под редним бројем „4 – Администратор
пописа Ниш“, у колони 8. „Број извршилаца“, „број
3“ замењује се бројем „4“, остали услови остају
непромењени.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

ОДЛУКУ

О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ИЗЈАВЕ О МРЕЖИ 2019. ЗА РЕД ВОЖЊЕ ЗА
2018/2019. ГОДИНУ
1. У Изјави о мрежи 2019. која важи за Ред вожње за
2018/2019. годину (Одлукa Скупштине Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд број:
5/2018-148-62 од 9.1.2018. године, Службени гласник
„Железнице Србије“ број 1/2018 од 12.1.2018.године):
- на страни број 8. у тачки 1.1.2. Организациона
шема управљача инфраструктуре у ставу 6 додати
тачку 26. која гласи „Центра система за управљање
безбедношћу (СМС)“
- на страни број 11. у тачки 1.3.1. Прописи Републике
Србије у алинеји 14 брисати текст „Правилник
о елементима уговора о коришћењу железничке
инфраструктуре („Службени гласник РС“ бр.5/16)“,
а уписати „Правилник о обавезним елементима
уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
(„Службени гласник РС“, број 8/2019)“
- на страни број 17. у тачки 1.11. Значење термина и
скраћеница након постојећих скраћеница уписати
нову скраћеницу према следећем:
„ЗОТОР Закон о транспорту опасне робе („Службени
гласник РС», бр. 106/2016, 83/2018, 95/2018 (др.
закон), 10/2019 (др.закон))“
- на страни број 22. у тачки 2.7. Транспорт опасне
робе у ставу 1 брисати текст:
“(„Службени
гласник РС“, брoj 106/2016 од 26.12.2016. године) - (у
даљем тексту ЗОТОР)“
- на страни број 23. тачка 3.2.1. Веза мреже са суседним
управљачима инфраструктуре у ставу 2 испред
речи „Македоније“, уписати „Северне“ и страни број
24. у Табели број 1. под редним бројем 5. у колони 2
испред речи „Македонија“ уписати „Северна“
- на страни број 25. тачка 3.3.1.1. Врсте пруга иза
става 6 додадати нови став који гласи: „Промена
концепта развоја београдског железничког чвора
условила је потпуну обуставу саобраћаја на подручју
Савског амфитеатра, чиме је укинуто службено
место Београд и обустављен јавни железнички
саобраћај на делу пруге Топчидер -Блок Сава Обала
- Београд Доњи Град - Београд Дунав - Панчевачки
Мост од Топчидера до станице Београд Доњи Град.
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Обустављен је и јавни железнички саобраћај и на
појединим локалним и манипулативним пругама
и Влада Републике Србије је дала сагласност на
покретање поступка одузимања њиховог својства
добра у општој употреби. Поред тога због техничког
стања одређених локалних и манипулативних пруга
на њима саобраћај није могућ и тренутно се налазе
ван експлоатације или су у потпуности или делом
затворене за саобраћај. Детаљи су дати у Прилогу 6.“
- на страни број 34. текст тачке 3.4.4 Ограничења
у погледу тунела брисати у потпуности и уписати
нови који гласи: „На прузи Београд Центар - Панчево
Главна- Вршац- Државна граница кроз тунел
„Врачар“ тј. на деоници распутница Карађорђев
парк – распутница и стајалиште Панчевачки мост
и кроз тунел „Везни“ тј. на релацији распутница
Карађорђев парк - распутница Дедиње редовно се не
смеју отпремати возови са дизел вучним возилима,
дизел моторни возови, дизел моторна пружна возила,
као и возила која имају сопствене дизел агрегате
(енергетска кола, кола хладњаче која имају агрегатску
станицу). Изузетак од наведеног чине дизел моторни
возови серије 711 и помоћни возови са дизел вучом
управљача инфраструктуре ако се хитно упућују на
место настале несреће или незгоде и дизел моторна
пружна возила ради хитног упућивања на отклањање
сметњи које онемогућавају саобраћај, уз поштовање
ограничења да интервал слеђења и време између
мимоилажења било која два возила са дизел погоном
не може бити краће од 30 минута.
У осталим случајевима дизел моторна пружна возила
управљача инфраструктуре могу саобраћати на наведеним
деоницама када се у службеном месту Вуков споменик не
организује саобраћај возова за превоз путника.
Уз обавезу поштовања ограничења у погледу погона
возила, за саобраћај теретних возова који у свом саставу
имају кола са ознаком RID (товарена или празна кола за
превоз опасних материја), важе и следећи услови:
- на делу пруге Панчевачки мост – Раковица и
Панчевачки мост – Београд Центар могу саобраћати
само у периоду када се у станици Вуков споменик
не организује саобраћај возова за превоз путника, тј.
када је станица затворена за превоз путника
- на делу пруге Панчевачки мост – Раковица и
Панчевачки мост – Београд Центар може се налазити
само један воз који у свом саставу има кола са ознаком
RID тј.не дозвољава се састајање два теретна воза ако
макар један у свом саставу има кола са ознаком RID;
- при саобраћају сваког воза који у свом саставу има
кола са ознаком RID мора се вршити додатни технички
преглед који подразумева и проверу загрејаности
лежишта и појачану визуелну контролу товара
(вентила, спојки и сл.) и то за воз који саобраћа у
смеру Панчевачки мост – Раковица и Панчевачки мост
– Београд Центар у станици Панчево Главна, а за воз
који саобраћа у смеру Раковица - Панчевачки мост или
у станици Раковица или у станици Београд ранжирна
(уколико је обављен у станици Београд ранжирна,
није га потребно вршити у станици Раковица);
- обавеза превозника је да по извршеном додатном

Број 11

техничком прегледу воза у станицама Панчево главна,
Раковица и Београд ранжирна код отправника возова
ових станица у телеграфско-телефонски дневник (С43) упише клаузулу „Дана ____у_____ часова извршен
је додатни технички преглед воза број_______(потпис
овлашћеног лица превозника)“, чиме на доказан
начин обавештава отправника возова да је извршен
обавезни додатни технички преглед воза пре отпреме
на део пруге Панчевачки мост-Раковица. У случају
да превозник нема организовану прегледну службу
у станицама Панчево Главна, Раковица или Београд
ранжирна, те није извршен технички преглед воза
који у свом саставу има товарена или празна кола са
ознаком RID, такав воз не сме саобраћати на делу
пруге Панчевачки мост-Раковица.
Теретни возови, који у свом саставу имају товарена или
празна кола са ознаком RID, не смеју ни у ком случају
саобраћати у смеру Београд Центар – Панчевачки мост“
- на страни 45. у тачки 3.8.1 код Прегледа распоредних
станица-одсека за саобраћај возова за превоз путника
код станице НИШ у колони 3 брисати текст „Оптима“
уписати „Агенцијски возови“ , а код станице НОВИ
САД у колони 3 брисати текст „за возове који
транзитирају београдски чвор“ и уписати „према
потреби“
- на страни број 63. у тачки 5.3.3 у ставу 3 брисати број
„6.3.3.1“ уписати „6.3.2.1“
- на страни 74. у тачки 6.3.2.2 у ставу 1 реч „основним“
брисати а уписати „техничким“
- на страни 79. у тачки 6.5 Измене накнада за
коришћење инфраструктуре брисати речи „три
месеца“ уписати речи „шест месеци“
- Прилог 1. Шема организације „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. брисати у потпуности и
уписати нову шему како је дато у прилогу ове одлуке
- У Прилогу 2. Листа интерних прописа (аката) и
технолошких процедура, У одељку Интерна акта на
страни 83. брисати Упутства под бројем 5) и 6), уписати
„Брисано, на страни у одељку Друштво примењује и
друга своја интерна акта – Правилнике, Упутства,
Наређења сталног значаја, Општа наређења и
остале наредбе, под редним бројем 3. у загради иза
броја „55/18“ додати“, 67/18, 9/19, 10/19)
- У Прилогу 3.8 Списак станица са припадајућим
индустријским колосецима на којима је могуће
обавити манипулацију опасним материјама (RID
робе) на страни 107. брисати став 1 у целости
- У Прилогу 3.8 б Списак службених места у којима
се може обавити претовар опасне робе на страни
број 117. испред става који се односи на садржај
табеле, уписати нови став који гласи: „На захтев
заинтересованих,
„Инфраструктура
железнице
Србије“ а.д. може одобрити претовар и других опасних
роба, као и у службеним местима која нису дата у
табели овог Прилога, уколико у службеном месту
постоје услови за манипулацију, и ако су за одређену
робу за коју је то прописано законом, обезбеђене
сагласност надлежног органа за робу која се претоварa
(министарства, локалне самоуправе, односно службе
МУП-а).
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За више информација контактирати:
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
„Инфраструктура железнице Србије“а.д.
Тел/Факс:+381 11 36 18 214
Сектор за саобраћајне послове
електронска пошта:sektor.sp@srbrail.rs,“
а на страни 119, додати редни број 52 и податке како следе:

„

52

Футог
24003 6

1

- У Прилогу 3.11 Развојни пројекти у железничкој
инфраструктури, на страни 123. радови под редним
бројем 1. код фазе 1 деоница Београд Центар (искљ.) Земун (укљ.) у колони „Трајање радова“ брисати број
„262“, уписати „464“ и брисати број „266“ уписати
9

Санација деонице Сента – Суботица
на прузи Банатско Милошево-Сента
-Суботица

- У Прилогу 8. Преглед перона и уређених површина
у службеним местима на страни број 157. и број 165.
код пруге број 102 и пруге 122 код службеног места
Топчидер у колони 6 бројеве 0,70 брисати и уписати 0,45,
а на крају прилога додати прву фусноту које гласи “* нису
намењени за манипулацију путника“, и преобележити
другу додавањем „*“, тако да постане „**“;
2. Задужује се Сектор за приступ железничкој инфраструктури да ажурира текст Изјаве о мрежи који је
објављен на интернет страници.
3. Одлуку објавити у складу са законом.

Образложење
Одредбом члана 17. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС“, брoj 41/2018) је уређено да је
управљач инфраструктуре дужан да изврши измене и
допуне Изјаве о мрежи уколико дође до било које промене
података које она садржи.
Због:
- доношења новог Правилника о обавезним елементима
уговора о коришћењу железничке инфраструктуре
(„Службени гласник РС“ број 8/2019) ;
- ажурирања листе интерних прописа (аката) и
технолошких процедура;
- доношења измена и допуна Упутства о организацији
саобраћаја и вршењу саобраћајне службе на деловима
пруга између службених места Београд Центар,
Панчево Главна станица, Раковица и Топчидер
(Одлука Одбора директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. број 4/2019-1250/1-291);

3105 20

2067/50

5.1

„
„288“; на страни 124 радови под редним бројем 6
реконструкција деонице Сићево-Димитровград у
колони „Процењени почетак радова“ брисати „I
квартал“, уписати „III квартал“ и додати нове податке
под редним бројем 9. према следећем:“
1.4.2019.

270 дана

Са пропуштањем
теретних возова по
потреби

- Усвојеног Закључка Владе Републике Србије о
званичном коришћењу назива Република Северна
Македонија или скраћено Северна Македонија;
- корекције података везаних за пероне у службеним
местима Нови Београд и Топчидер;
- додавање напомене у тачку 3.3.1.1 везане за
немогућност коришћења постојећих пруга
- усаглашавање тачке 6.5 са одредбама Закона о
железници („Службени гласник РС“ бр. 41/18);
- измена и допуна Прилога 3.8 Списак станица са
припадајућим индустријским колосецима на којима
је могуће обавити манипулацију опасним материјама
(RID робе) и 3.8 б Списак службених места у којима
се може обавити претовар опасне робе;
- ажурирања Прилога 3.11 Развојни пројекти у
железничкој инфраструктури у погледу динамике
извођења радова на деоници Београд Центар – Земун,
почетка радова на деоници Сићево –Димитровград и
радова на санацији елемената горњег строја деонице
Сента –Суботица на прузи Банатско МилошевоСента -Суботица
и потребе усклађивања текста Изјаве о мрежи 2019.
(Одлукa Скупштине Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд број: 5/2018-148-62 од
9.1.2018. године) са насталим променама, донета је одлука
је као у диспозитиву.

Секције за
инфраструктуру
Нови Сад

Центар за технички
надзор инфраструктуре
Сектор за набавке и
централна стоваришта

Центар за
реструктурирање

Центар за план и анлизу

Сектор за рачуноводствене
послове

Сектор за финансијске
послове

Менаџер за финансијске и
рачуноводствене послове,
план и набавке

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

ОДБОР ДИРЕКТОРА

Центар за управљање
пројектом брза пруга
Београд- Суботица - државна
граница

Сектор за развој

Сектор за инвестиције

Повереништво за етику

Центар за међународне
послове

Сектор за попис

Сектор за некретнине

Центар за безбедност

Сектор за информационе
технологије

Сектор за људске ресурсе
и опште послове

Менаџер за људске ресурсе
и заједничке послове

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА РАЗВОЈ,
ИНВЕСТИЦИЈЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Менаџер за инвестиције

СКУПШТИНА
„Инфраструктура железнице Србије а.д.“

Секције за
инфраструктуру
Ужице

Сектор за електротехничке
послове

Сектор за приступ
железничкој
инфраструктури

Секције за
инфраструктуру
Ниш

Сектор за грађевинске
послове

Сектор за саобраћајне
послове

Центар за послове
помоћног воза

Менаџер за одржавање
железничке инфраструктуре

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ

Менаџер за саобраћајне
послове

Секције за
инфраструктуру
Београд

Руководиоци пројеката

Центар за унутрашњу
контролу

Центар за интерну
ревизију

Сектор за правне послове

Секретеријат органа
управљања Друштва

Кабинет генералног
директора
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Прилог 1: Шема организације „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
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Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 20.3.2019. године)
Број: 5/2019-211-90
На основу члана 16. став 1. тачка 12) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17),
Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 20.3.2019. године, донела

ОДЛУКУ
1. Доноси се Изјава о мрежи 2020. која важи за Ред
вожње за 2019/2020. годину.
2. Изјава о мрежи из тачке 1. саставни је део ове одлуке
и објављује се на интернет страници Друштва.
3. Ову oдлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Образложење
Одредбама члана 17. Закона о железници („Службени
гласник РС“, број 41/18) је уређено да управљач
инфраструктуре, после консултација са заинтересованим
странама (консултације одржане 27.2.2019.год.), израђује и
објављује Изјаву о мрежи. Текст Изјаве о мрежи, управљач
инфраструктуре, ставља на располагање бесплатно у
електронском облику на својој интернет страници.
Предлог текста Изјаве о мрежи 2020. која важи за
Ред вожње за 2019/2020. годину, који је достављен на
разматрање, израђен је у складу са чланом 17. Закона
о железници („Службени гласник РС“, број 41/18),
Правилником о садржини и форми Изјаве о мрежи
(„Службени гласник РС“, број 97/13) као и према
смерницама датим од стране асоцијације RailNetEurope.
Из наведеног разлога 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 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-752-214
На основу чланa 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17-УС)
и члана 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), Одбор директора Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној 14.3.2019. године, донео

OДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18 и 68/18).
2. Правилник 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 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-752-214
На основу чланa 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17-УС)
и члана 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), Одбор директора Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној 14.3.2019. године, донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18 и 68/18), мења се у следећем:
1) 10000 Кабинет генералног директoра
- код послова под редним бројем 06 „саветник ге-нералног директора“ у колони број извршилаца уместо броја „2“,
уписати број „3“, остали услови остају непромењени.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Члан 2.

Члан 3.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-754-214
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени
гласник РС“, број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017), Одбор директора „Србија Карго“ а.д.
је, на седници одржаној 14.3.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Усваја се Кодекс шифара за шифрирање превозних докумената и електронску обраду података о превозу робе
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
2. Кодекс шифара за шифрирање превозних докумената и електронску обраду података о превозу робе Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за саобраћајно-транспортне послове и Центар за информационе
технологије.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

КОДЕКС ШИФАРА ЗА ШИФРИРАЊЕ ПРЕВОЗНИХ ДОКУМЕНАТА
И ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА О ПРЕВОЗУ РОБЕ
УВОД
Овај кодекс шифара садржи шифре које се користе за попуњавање превозних докумената робе и електронску обраду
података и то:
1. шифре станица,
2. шифре граничних прелаза,
3. шифре управљача инфраструктура.
1. Шифре станица
Све станице, товаришта, отпремништва и манипулациона места (у даљем тексту станице) на мрежи железнице
Републике Србије обележена су шестоцифреним бројем чијих првих пет цифара представља шифру станице, а шеста
цифра представља контролни број (одвојена једно место од шифре станице).
Прва и друга цифра заједно означава скупину према Путоказу којој та станица припада, трећа цифра означава део
пруге унутар скупине и заједнички је за све станице на том делу пруге док четврта и пета цифра означавају редни број
станице по географском положају на одређеном делу пруге.
У неким случајевима четврта и пета цифра не означавају прави редни број већ је тај број додељен као први слободан
редни број, због густине редних бројева раније уведених станица.
Шеста цифра у шифри означава контролни број шифре станице израчунава се по „Моделу 10“ према фишама УИЦ-а
438-1, 438-2 и 438-3.
Станице су приказане у два прегледа и то по азбучном реду и по растућем редоследу шифара.
2. Шифре граничних прелаза
Сви гранични прелази обележени су троцифреним бројем који представља шифру граничног прелаза према
одговарајућој фиши УИЦ-а 920-2.
3. Шифре управљача инфраструктуре
Сви управљачи инфраструктуре обележени су четвероцифреним бројем. Ове цифре и као и словне ознаке урављача
инфраструктуре дате су према фиши УИЦ-а 920-1.
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1. ШИФРЕ СТАНИЦА

1.1. Службена места по абецедном реду
Службено место

Шифра

Контр. број

А

Бачко Градиште

23007

8

Бачко Петрово село

23009

4

Ада

23011

0

Бездан

25804

6

Адашевци

16701

5

Бела Паланка

12413

1

Адрани

13001

3

Бела Река

15201

7

Адровац

12509

6

Бела Црква

21305

8

Алекса Шантић

24403

8

Бела Црква Шљункара

21306

6

Александрово предг.

23410

4

Белановац

12412

3

Алексинац

12510

4

Белаћевац

11301

9

Алибунар

21004

7

Бели Поток

15603

4

Апатин

25670

1

Белољин

11109

6

Апатин фабрика

25602

4

Белотинце

12302

6

Београд

16050

7

Б
Бабљак

11505

5

Београд Доњи Град

16051

5

Баваниште

21203

5

Београд Дунав

16005

1

Багрдан

13303

3

Београд ранжирна

16201

6

Бадњевац

13203

5

Београд фабрика шећера

16004

4

Бајмок

24404

6

Београд Центар

16052

3

Балуга

13012

0

Беочин

16903

7

Банатски Карловац

21005

4

Бечеј

23008

6

Банатски Деспотовац

22403

0

Бечејски Салаши

23201

7

Банатско Аранђелово

22905

4

Бешка

16802

1

Банатско Велико село

22803

1

Бијељина

16405

3

Банатско Милошево

22509

4

Биково

23807

1

Банатско Милошево поље

22508

6

Бистрица на Лиму

15710

7

Банатско Ново село

21002

1

Благојев Камен

14521

9

Банатско Пландиште

21605

1

Богараш

23803

0

Бањица

11305

0

Богојево

25470

6

Бањска

12006

3

Богојево гр.

25471

4

Барајево

15203

3

Богојево село

25403

7

Баре-Касидол

14504

5

Богутовачка Бања

12103

8

Барлово

11111

2

Бождаревац

15204

1

Батајница

16204

0

Божурот

12421

4

Баточина

13201

9

Бока

21611

9

Бач

25304

7

Бор

14350

3

Бачка Паланка

25201

5

Бор теретна

14305

7

Бачка Топола

23404

7

Борачко

13011

2

Бачки Брег

25806

1

Борска Слатина

14304

0

Бачки Виногради

23702

4

Босиљковац

14520

1

Бачки Јарак

23002

9

Бочар

22601

9

Бачки Маглић

24005

1

Браљина

12502

1

Бачки Моноштор

25803

8

Бранешци

15703

2

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

Број 11

- 19 -

Брасина

16314

7

Вогањ

16508

4

Брасина гр.

16319

6

Водањ

15613

3

Брвеник

12109

5

Војволица

21101

1

Бресничићи

11108

8

Војник

13906

3

Брестовац

11004

9

Волуја

14518

5

Брзан

13301

7

Волујак

11401

7

Бродарево

15714

9

Вражогрнац

14301

6

Бродица

14519

3

Вранеши

12217

6

Брусник

14106

9

Враново

13604

4

Бубушинац-Братинац

14503

7

Врање

11021

3

Будисава

22310

7

Врањска Бања

11020

5

Будисавци

11311

8

Вратарница

14019

4

Буђановци

16601

7

Врба

12214

3

Бујановац

11024

7

Врбас

23306

4

Букаревац

11026

2

Врбица

22903

9

Буковачки Салаши

25503

4

Врбница

15715

6

Буковче

13305

8

Вршачки Ритови

21602

8

Вреоци

15250

4

В
Валач

12007

1

Врница

12012

1

Валкањ

22902

1

Врњачка Бања

12211

9

Ваљево

15251

2

Вртиште

12518

7

Ваљевски Градац

15101

9

Врчин

15605

9

Васиљевац

11120

3

Вршац

21009

6

Велика Греда

21606

9

Вршац Вашариште

21010

4

Велика Жупа

15719

8

Вршац гр.

21099

7

Велика Плана

13401

5

Вучитрн

12011

3

Велики Борак

15205

8

Вучковица

13212

6

Велики Јовановац

12422

2

Велико Орашје

13507

9

Габрић

23806

3

Велино село

16401

2

Гајдобра

24001

0

Вељково

14111

9

Гаково

25703

0

Верушић

23408

8

Гиље

13307

4

Вилово-Гардиновци

22308

1

Глибовац

13705

9

Винарци

11008

0

Глободер

12206

9

Висока

11122

9

Глогоњски Рит

16009

3

Витановац

13218

3

Годомин

13602

8

Витковац

13216

7

Голубинци

16505

0

Витковац стајалиште

12505

4

Горичани

13004

7

Вишњићево

16703

1

Горња Врежина

14002

0

Владимировац

21003

9

Горњане

14408

9

Владичин Хан

11016

3

Горњи Брег

23802

2

Влајковац

21008

8

Горњи Љубеш

12519

5

Влаоле

14404

8

Горњи Милановац

13061

7

Г

Влаоле село

14411

3

Госпођинци

23004

5

Влашко поље

15407

0

Градац

13202

7
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14005

3

Грачаница Косовска

11502

2

Грделица

11011

4

Грејач

12513

Грлица

Број 11
13908

9

Ђенерал Јанковић

11511

3

8

Ђенерал Јанковић гр.

11514

7

11508

9

Ђорђево

11010

6

Грљан

14021

0

Ђунис

12504

7

Грошница

13210

0

Ђурђево поље

12417

2

Гружа

13214

2

Губеревац

13215

9

Елемир

22503

7

Естер

22602

7

Д
Двориште

13907

1

Дутово
Ђ

Е

Ж

Дворови

16404

6

Жабаљ

23005

2

Дебели Луг

14410

5

Жедник

23407

0

Дебељача

22005

3

Живковац

15612

5

Девет Југовића

11206

0

Житорађа

11103

9

Дедина

12203

6

Дерић

22801

5

Заблаће

13006

2

Дероње

25305

4

Завод

13209

2

Деспотовац

13905

5

Заводи Рр

12403

2

Дивци

15213

2

Заграђе

14303

2

Димитровград

12499

0

Зајечар

14060

8

Димитровград гр.

12498

2

Звечан

12008

9

Добра Вода

11307

6

Звижд

14512

8

Добре Стране

12104

6

Зворник

16317

0

Добро село

12018

8

Зворник Град

16318

8

Доброшевац

11303

5

Земун

16002

8

Долац

12410

7

Земунско поље

16001

0

З

Долине

23804

8

Зивково

11007

2

Дољевац

11001

5

Златибор

15704

0

Доманек

11316

7

Златица

22404

8

Доња Борина

16315

4

Змајево

23304

9

Доње Зуниче

14015

2

Зрењанин

22550

8

Доње Јариње

12117

8

Зрењанин фабрика

22501

1

Доње Љупче

11204

5

Зрзе

11405

8

Доњи Бродац

16402

0

Зуце

15604

2

Доњи Љубеш

12506

2

Доњи Тител

22305

7

Ибарска Слатина

12005

5

Драгачево

13009

6

Иверак

15215

7

Драгобраћа

13211

8

Инђија

16801

3

Дражањ

15610

9

Инђија село

16504

3

Дрен

12002

2

Дреница

11304

3

Јабланица

15706

5

Дреновац

13312

4

Јабука

22002

0

И

Ј

Дреновачки Кик

15104

3

Јабучки Рит

16008

5

Дубље Мачванско

16302

2

Јагода

11310

0
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Јагодина

13350

4

Конак

21609

3

Јадарска Стража

16308

9

Корман

12507

0

Јајинце

15602

6

Косаничка Рача

11116

1

Јаково-Бечмен

16205

7

Косанчић Иван

11117

9

Јасеница

11102

1

Косин

11506

3

Јасеновик

14004

6

Косјерић

15106

8

Јасеново

21303

3

Косово поље теретна

11551

9

Јасиково

14403

0

Косово поље

11550

1

Јаша Томић

21501

2

Косовска Митровица

12009

7

Јерина

12114

5

Костолац

14601

9

Јовановац

13207

6

Кочићево

23405

4

Јовац

13308

2

Кошеви

12205

1

Јосић

25605

7

Крагујевац

13250

6

Јошаничка Бања

12107

9

Краљево

13251

4

Југ Богдан

11205

2

Кривељски Мост

14409

7

Кривељски Поток

14406

3

К
Казновиће

12112

9

Крњево-Трновче

13506

1

Каленић

15107

6

Крушевац

12204

4

Кањижа

23105

0

Кукујевци-Ердевик

16513

4

Каона

14514

4

Кула

24202

4

Каравуково

25402

9

Кумане

22505

2

Карловачки Виногради

16805

4

Купусина

25604

0

Касаповац

15606

7

Куршумлија

11113

8

Кастрат

11114

6

Кусадак

13703

4

Каћ

22311

5

Кучево

14515

1

Качаник

11510

5

Качарево

22003

8

Лазаревац

15209

0

Л

Кијево

16101

8

Лазарево

22405

5

Кикинда

22850

2

Лајковац

15260

3

Кикинда гр.

22899

9

Ланиште

13304

1

Кисач

23302

3

Лапово

13450

2

Кленак

16604

1

Лапово Варош

13405

6

Клење

15403

9

Лапово ранжирна

13406

4

Кљајићево

24206

5

Ластра

15102

7

Кнежевац

16102

6

Лаудоновац

21603

6

Кнић

13213

4

Лединци

16902

9

Книћанин

22304

0

Ленија

24208

1

Књажевац

14013

7

Лепенички Мост

11018

9

Кобишница

14113

5

Лепосавић

12003

0

Ковачевац

13701

8

Лесковац

11050

2

Ковачица

22006

1

Лесковац Колубарски

15206

6

Ковиљача

16312

1

Лесково

14402

2

Ковин

21204

3

Летовица

11025

4

Колари

15614

1

Лешак

12001

4

Колут

25805

3

Лешница

16307

1
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Ливадица

11200

3

Међурово

12301

8

Лигавчина

13508

7

Мезграја

12515

3

Липе

15607

5

Меленци

22504

5

Липљан

11503

0

Мердаре

11118

7

Липница

16309

7

Метохија

11309

2

Липова

12212

7

Мијалић

12014

7

Липовица

11005

6

Милавчићи

13217

5

Ловћенац

23401

3

Милатовац

13205

0

Лозница

16310

5

Милошевац

13505

3

Лозница фабрика

16311

3

Милошево

13302

5

Лозно

12115

2

Минићево

14016

0

Лозовик-Сараорци

13504

6

Мируша

11402

5

Лок

22307

3

Мишљеновац

14522

7

Лужане

12511

2

Младеновац

15460

9

Лукавац Колубарски

15214

0

Млађево

15212

4

Лукићево

22204

2

Мокрања

14112

7

Лучице

15713

1

Мокрин

22901

3

Момин Камен

11015

5

Љ
Љубиње

14508

6

Моровић

16702

3

Љубичевски Мост

14551

6

Мраморак-Делиблато

21202

7

Љутово

24407

9

Мрзеница

12201

0

Љутоглава

11312

6

Мрсаћ

13002

1

Мршинци

13005

4

Мустапић

14511

0

М
Мајдан Островица

12408

1

Мајданпек

14401

4

Мајиловац

14506

0

Надаљ

23203

3

Макрешане

12202

8

Нарадовац

11022

1

Мала Иванча

15608

3

Наумовићево

23409

6

Мала Крсна

13551

7

Неготин

14114

3

Мала Круша

11406

6

Ненадовац

15202

5

Н

Мала Плана

13707

5

Нересница

14516

9

Мали Београд

23406

2

Нересница Стај.

14517

7

Мали Иђош

23402

1

Никинци

16602

5

Мали Иђош поље

23403

9

Николинци

21006

2

Мали Извор

14018

6

Ниш

12551

8

Мали Кривељ

14407

1

Ниш Пролеће

12552

6

Мали Пожаревац

15609

1

Ниш ранжирна

12601

1

Мало Косово

11203

7

Нишевац

14008

7

Малошиште

12303

4

Нишка Бања

12404

0

Маргита

21604

4

Нова Гајдобра

25203

1

Марковац

13404

9

Нова Пазова

16501

9

Мартинци

16511

8

Нови Алибунар

21401

5

Мартонош

23106

8

Нови Београд

16003

6

Матарушка Бања

12101

2

Нови Бечеј

22506

0

Матејевац

14001

2

Нови Кнежевац

22702

5
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Нови Сад

16808

8

Пискања

12108

7

Нови Сад ранжирна

16871

6

Пландиште

12019

6

Нови Сад теретна

16870

8

Платичево

16603

3

Нови Сивац

24205

7

Племетина

12016

2

Ново село

13403

1

Плочник

11110

4

Пограђе

11308

4

О
Обилић

12017

0

Подбара

22312

3

Обровац Бачки

25302

1

Подвис

14011

1

Овча

16007

7

Подина

11105

4

Овчар Бања

13008

8

Подлокањ

22904

7

Омладински Виногради

11407

4

Подрињско село

16306

3

Орловат

22301

6

Подујево

11201

1

Орловат стајалиште

22203

4

Подунавци

12213

5

Ором

23805

5

Пожаревац

14550

8

Осипаоница

13503

8

Пожега

15150

6

Остојићево

22604

3

Полојска Росуља

11012

2

Островица

12407

3

Полумир

12105

3

Остружница

16202

4

Пољаница

11202

9

Оџаци

25003

5

Потпорањ

21301

7

Оџаци Калварија

25401

1

Почековина

12208

5

Прахово

14115

0

П
Павлиш

21601

0

Прахово Пристаниште

14170

5

Падеј

22603

5

Предејане

11013

0

Падинска Скела

16011

9

Прешево

11027

0

Паланка

13706

7

Прешево гр.

11028

8

Палилула

14009

5

Прибој

15708

1

Палилулска Рампа

12401

6

Прибој Врањски

11019

7

Палић

23704

0

Прибојска Бања

15709

9

Пантина

12010

5

Пригревица

25502

6

Панчево

21150

8

Призрен

11408

2

Панчево Варош

21001

3

Пријевор

13007

0

Панчево главна

22001

2

Пријепоље

15711

5

Параге

25001

9

Пријепоље теретна гр.

15723

0

Параћин

13310

8

Пријепоље теретна

15712

3

Пасјача

11104

7

Прилужје

12015

4

Пепељевац

11112

0

Приштина

11207

8

Перлез

22303

2

Прњавор мачвански

16305

5

Петловача

16303

0

Прогорелица

12102

0

Петроварадин

16807

0

Прокупље

11106

2

Петровац

14552

4

Просек

12405

7

Петровац-Гложан

24004

4

Пуковац

11003

1

Пећ

11314

2

Путинци

16506

8

Печењевце

11006

4

Пиносава

15401

3

Рабовце

11504

8

Пирот

12420

6

Рабровац

13702

6

Р
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Раброво-Клење

14510

2

Себеш

16006

9

Радаљ

16316

2

Севојно

15108

4

Радинац

13603

6

Седларе

13902

2

Радов Дол

12409

9

Селачка Река

14017

8

Ражана

15105

0

Селеуш

21402

3

Рајац

14109

3

Село Грабовац

11302

7

Раковица

16103

4

Сента

23801

4

Раља

15405

4

Сечањ

21409

8

Расна

15111

8

Сивац

24204

0

Ратаре

13704

2

Сикирица-Ратари

13311

6

Ратина

12215

0

Сињац

12416

4

Ратковац

11404

1

Сираково

14507

8

Ратково

25002

7

Сирча

13220

9

Рашка

12111

1

Сићево

12406

5

Рвати

12110

3

Скендерово

24405

3

Рготина

14302

4

Скобаљ

13502

0

Ргоште

14012

9

Словац

15211

6

Ресава

13904

8

Смедерево

13670

5

Ресавица

13909

7

Соколовица

14103

6

Ресавско Јасеново

13903

0

Сомбор

25550

5

Ресник

15501

0

Сонта

25501

8

Ресник Крагујевачки

13204

3

Сопот

12419

8

Рибари

16304

8

Сопот Космајски

15406

2

Рибница Златиборска

15705

7

Сопот Пожаревачки

14502

9

Риђица

25706

3

Сочаница

12004

8

Римски Шанчеви

23001

1

Србобран

23205

8

Рипањ

15402

1

Сремска Каменица

16901

1

Рипањ Тунел

15404

7

Сремска Митровица

16509

2

Ристановића поље

15716

4

Сремска Рача

16704

9

Ристовац

11023

9

Сремска Рача Нова

16705

6

Рогљево

14110

1

Сремски Карловци

16806

2

Рударе

11115

3

Срећково

12425

5

Рудница

12113

7

Стагово

11509

7

Рума

16550

6

Сталаћ

13352

0

Станичење

12418

0

С
Сајкаш

22309

9

Станишић

25705

5

Самаила

13003

9

Стапари

15701

6

Самари

15103

5

Стара Пазова

16503

5

Самодрежа

12013

9

Стара Паланка

25202

3

Санад

22701

7

Стари Качаник

11513

9

Светозар Милетић

24401

2

Стари Лец

21608

5

Свилајнац

13901

4

Стари Поповац

13801

6

Свињаре

12020

4

Старо село

13402

3

Сврљиг

14007

9

Старо Трубарево

12503

9

Сврљишки Миљковац

14010

3

Стеванац

12501

3
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Степановићево

23303

1

Турија

23204

1

Степојевац

15207

4

Турија Кучевска

14513

6

Стиг

14505

2

Стопања

12207

7

Ћеле-Кула

12402

4

Стража

21302

5

Ћићевац

13313

2

Стрилић

25801

2

Ћуприја

13351

2

Суботица

23450

0

Суботица Болница

24313

9

Ужице

15153

0

Суботица гр.

23499

7

Ужице теретна

15151

4

Суботица Предг.

24409

5

Уздин

22201

8

Суботица фабрика

23411

2

Уздићи

15110

0

Сува Морава

11017

1

Уљма

21007

0

Суви До

11512

1

Умчари

15611

7

Суково

12423

0

Урошевац

11507

1

Суповачки Мост

12514

6

Ушће

12106

1

Сурчин

16203

2

Сутјеска

22402

2

Фаркаждин

22302

4

Сушица

15702

4

Футог

24003

6

Ћ

У

Ф

Т

Х

Табаковац

14104

4

Хајдуково

23703

2

Табаковачка Река

14105

1

Хајдучица

21607

7

Таванкут

24406

1

Хаџићево

14006

1

Тамнич

14107

7

Хвосно

11313

4

Темерин

23003

7

Хоргош

23701

6

Тешица

12512

0

Хоргош гр.

23199

3

Тимок

14022

8

Храмовик

11403

3

Тител

22306

5

Товаришево

25303

9

Цветојевац

13206

8

Товилиште

16010

1

Церовик

11306

8

Томашевац

22202

6

Церово

14405

5

Ц

Томинац

12216

8

Церово-Ражањ

12517

9

Томића Брдо

13221

7

Црвена Река

12411

5

Топличка Мала Плана

11107

0

Црвена Црква

21304

1

Топлички Бадњевац

11121

1

Црвени Крст

12550

0

Топчидер

16104

2

Црвенка

24203

2

Трбушани

13010

4

Црепаја

22004

6

Трдевац

11315

9

Црквица

12414

9

Трипкова

15717

2

Црномасница

14108

5

Трнавац

14101

0

Трњани

12508

8

Чапљинац

12304

2

Трњаци

16403

8

Чачак

13060

9

Трстеник

12210

1

Чешљева Бара

14509

4

Трстенички Оџаци

12209

3

Чиниглавци

12424

8

Трупале

12516

1

Читлук

12218

4

Тубићи

15109

2

Чифлак

11409

0

Ч
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Чифлик

12415

6

11023

9

Ристовац

Чока

22605

0

11024

7

Бујановац

Чокоњар

14102

8

11025

4

Летовица

Чонопља

24207

3

11026

2

Букаревац

Чортановци

16803

9

11027

0

Прешево

Чортановци Дунав

16804

7

11028

8

Прешево гр.

Чуруг

23006

0

11050

2

Лесковац

11101

3

Шајиновац

Џ
Џеп

11014

8

11102

1

Јасеница

Џурово

15718

0

11103

9

Житорађа

11104

7

Пасјача

Ш
Шабац

16350

1

11105

4

Подина

Шајиновац

11101

3

11106

2

Прокупље

Шајкаш

22309

9

11107

0

Топличка Мала Плана

Шебешић

24408

7

11108

8

Бресничићи

Шид

16516

7

11109

6

Белољин

Шид гр.

16517

5

11110

4

Плочник

Штитар

16301

4

11111

2

Барлово

Штрпци

15707

3

11112

0

Пепељевац

Шумарице

13219

1

11113

8

Куршумлија

11114

6

Кастрат

11115

3

Рударе

11116

1

Косаничка Рача

1.2. Службена места по растућем
редоследу шифара
Шифра

Контр.
број

Службено место

11117

9

Косанчић Иван

11001

5

Дољевац

11118

7

Мердаре

11003

1

Пуковац

11120

3

Васиљевац

11004

9

Брестовац

11121

1

Топлички Бадњевац

11005

6

Липовица

11122

9

Висока

11006

4

Печењевце

11200

3

Ливадица

11007

2

Зивково

11201

1

Подујево

11008

0

Винарци

11202

9

Пољаница

11010

6

Ђорђево

11203

7

Мало Косово

11011

4

Грделица

11204

5

Доње Љупче

11012

2

Полојска Росуља

11205

2

Југ Богдан

11013

0

Предејане

11206

0

Девет Југовића

11014

8

Џеп

11207

8

Приштина

11015

5

Момин Камен

11301

9

Белаћевац

11016

3

Владичин Хан

11302

7

Село Грабовац

11017

1

Сува Морава

11303

5

Доброшевац

11018

9

Лепенички Мост

11304

3

Дреница

11019

7

Прибој Врањски

11305

0

Бањица

11020

5

Врањска Бања

11306

8

Церовик

11021

3

Врање

11307

6

Добра Вода

11022

1

Нарадовац

11308

4

Пограђе

11309

2

Метохија
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11310

0

Јагода

12015

4

Прилужје

11311

8

Будисавци

12016

2

Племетина

11312

6

Љутоглава

12017

0

Обилић

11313

4

Хвосно

12018

8

Добро село

11314

2

Пећ

12019

6

Пландиште

11315

9

Трдевац

12020

4

Свињаре

11316

7

Доманек

12101

2

Матарушка Бања

11401

7

Волујак

12102

0

Прогорелица

11402

5

Мируша

12103

8

Богутовачка Бања

11403

3

Храмовик

12104

6

Добре Стране

11404

1

Ратковац

12105

3

Полумир

11405

8

Зрзе

12106

1

Ушће

11406

6

Мала Круша

12107

9

Јошаничка Бања

11407

4

Омладински Виногради

12108

7

Пискања

11408

2

Призрен

12109

5

Брвеник

11409

0

Чифлак

12110

3

Рвати

11502

2

Грачаница Косовска

12111

1

Рашка

11503

0

Липљан

12112

9

Казновиће

11504

8

Рабовце

12113

7

Рудница

11505

5

Бабљак

12114

5

Јерина

11506

3

Косин

12115

2

Лозно

11507

1

Урошевац

12117

8

Доње Јариње

11508

9

Грлица

12201

0

Мрзеница

11509

7

Стагово

12202

8

Макрешане

11510

5

Качаник

12203

6

Дедина

11511

3

Ђенерал Јанковић

12204

4

Крушевац

11512

1

Суви До

12205

1

Кошеви

11513

9

Стари Качаник

12206

9

Глободер

11514

7

Ђенерал Јанковић гр.

12207

7

Стопања

11550

1

Косово поље

12208

5

Почековина

11551

9

Косово поље теретна

12209

3

Трстенички Оџаци

12001

4

Лешак

12210

1

Трстеник

12002

2

Дрен

12211

9

Врњачка Бања

12003

0

Лепосавић

12212

7

Липова

12004

8

Сочаница

12213

5

Подунавци

12005

5

Ибарска Слатина

12214

3

Врба

12006

3

Бањска

12215

0

Ратина

12007

1

Валач

12216

8

Томинац

12008

9

Звечан

12217

6

Вранеши

12009

7

Косовска Митровица

12218

4

Читлук

12010

5

Пантина

12301

8

Међурово

12011

3

Вучитрн

12302

6

Белотинце

12012

1

Врница

12303

4

Малошиште

12013

9

Самодрежа

12304

2

Чапљинац

12014

7

Мијалић

12401

6

Палилулска Рампа
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12402

4

Ћеле-Кула

12519

5

Горњи Љубеш

12403

2

Заводи Рр

12550

0

Црвени Крст

12404

0

Нишка Бања

12551

8

Ниш

12405

7

Просек

12552

6

Ниш Пролеће

12406

5

Сићево

12601

1

Ниш ранжирна

12407

3

Островица

13001

3

Адрани

12408

1

Мајдан Островица

13002

1

Мрсаћ

12409

9

Радов Дол

13003

9

Самаила

12410

7

Долац

13004

7

Горичани

12411

5

Црвена Река

13005

4

Мршинци

12412

3

Белановац

13006

2

Заблаће

12413

1

Бела Паланка

13007

0

Пријевор

12414

9

Црквица

13008

8

Овчар Бања

12415

6

Чифлик

13009

6

Драгачево

12416

4

Сињац

13010

4

Трбушани

12417

2

Ђурђево поље

13011

2

Борачко

12418

0

Станичење

13012

0

Балуга

12419

8

Сопот

13060

9

Чачак

12420

6

Пирот

13061

7

Горњи Милановац

12421

4

Божурот

13201

9

Баточина

12422

2

Велики Јовановац

13202

7

Градац

12423

0

Суково

13203

5

Бадњевац

12424

8

Чиниглавци

13204

3

Ресник Крагујевачки

12425

5

Срећково

13205

0

Милатовац

12498

2

Димитровград гр.

13206

8

Цветојевац

12499

0

Димитровград

13207

6

Јовановац

12501

3

Стеванац

13209

2

Завод

12502

1

Браљина

13210

0

Грошница

12503

9

Старо Трубарево

13211

8

Драгобраћа

12504

7

Ђунис

13212

6

Вучковица

12505

4

Витковац стајалиште

13213

4

Кнић

12506

2

Доњи Љубеш

13214

2

Гружа

12507

0

Корман

13215

9

Губеревац

12508

8

Трњани

13216

7

Витковац

12509

6

Адровац

13217

5

Милавчићи

12510

4

Алексинац

13218

3

Витановац

12511

2

Лужане

13219

1

Шумарице

12512

0

Тешица

13220

9

Сирча

12513

8

Грејач

13221

7

Томића Брдо

12514

6

Суповачки Мост

13250

6

Крагујевац

12515

3

Мезграја

13251

4

Краљево

12516

1

Трупале

13301

7

Брзан

12517

9

Церово-Ражањ

13302

5

Милошево

12518

7

Вртиште

13303

3

Багрдан
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13304

1

Ланиште

13908

9

Дутово

13305

8

Буковче

13909

7

Ресавица

13307

4

Гиље

14001

2

Матејевац

13308

2

Јовац

14002

0

Горња Врежина

13310

8

Параћин

14004

6

Јасеновик

13311

6

Сикирица-Ратари

14005

3

Грамада

13312

4

Дреновац

14006

1

Хаџићево

13313

2

Ћићевац

14007

9

Сврљиг

13350

4

Јагодина

14008

7

Нишевац

13351

2

Ћуприја

14009

5

Палилула

13352

0

Сталаћ

14010

3

Сврљишки Миљковац

13401

5

Велика Плана

14011

1

Подвис

13402

3

Старо село

14012

9

Ргоште

13403

1

Ново село

14013

7

Књажевац

13404

9

Марковац

14015

2

Доње Зуниче

13405

6

Лапово Варош

14016

0

Минићево

13406

4

Лапово ранжирна

14017

8

Селачка Река

13450

2

Лапово

14018

6

Мали Извор

13502

0

Скобаљ

14019

4

Вратарница

13503

8

Осипаоница

14021

0

Грљан

13504

6

Лозовик-Сараорци

14022

8

Тимок

13505

3

Милошевац

14060

8

Зајечар

13506

1

Крњево-Трновче

14101

0

Трнавац

13507

9

Велико Орашје

14102

8

Чокоњар

13508

7

Лигавчина

14103

6

Соколовица

13551

7

Мала Крсна

14104

4

Табаковац

13602

8

Годомин

14105

1

Табаковачка Река

13603

6

Радинац

14106

9

Брусник

13604

4

Враново

14107

7

Тамнич

13670

5

Смедерево

14108

5

Црномасница

13701

8

Ковачевац

14109

3

Рајац

13702

6

Рабровац

14110

1

Рогљево

13703

4

Кусадак

14111

9

Вељково

13704

2

Ратаре

14112

7

Мокрања

13705

9

Глибовац

14113

5

Кобишница

13706

7

Паланка

14114

3

Неготин

13707

5

Мала Плана

14115

0

Прахово

13801

6

Стари Поповац

14170

5

Прахово Пристаниште

13901

4

Свилајнац

14301

6

Вражогрнац

13902

2

Седларе

14302

4

Рготина

13903

0

Ресавско Јасеново

14303

2

Заграђе

13904

8

Ресава

14304

0

Борска Слатина

13905

5

Деспотовац

14305

7

Бор теретна

13906

3

Војник

14350

3

Бор

13907

1

Двориште

14401

4

Мајданпек
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14402

2

Лесково

15111

8

Расна

14403

0

Јасиково

15150

6

Пожега

14404

8

Влаоле

15151

4

Ужице теретна

14405

5

Церово

15153

0

Ужице

14406

3

Кривељски Поток

15201

7

Бела Река

14407

1

Мали Кривељ

15202

5

Ненадовац

14408

9

Горњане

15203

3

Барајево

14409

7

Кривељски Мост

15204

1

Бождаревац

14410

5

Дебели Луг

15205

8

Велики Борак

14411

3

Влаоле село

15206

6

Лесковац Колубарски

14502

9

Сопот Пожаревачки

15207

4

Степојевац

14503

7

Бубушинац-Братинац

15209

0

Лазаревац

14504

5

Баре-Касидол

15211

6

Словац

14505

2

Стиг

15212

4

Млађево

14506

0

Мајиловац

15213

2

Дивци

14507

8

Сираково

15214

0

Лукавац Колубарски

14508

6

Љубиње

15215

7

Иверак

14509

4

Чешљева Бара

15250

4

Вреоци

14510

2

Раброво-Клење

15251

2

Ваљево

14511

0

Мустапић

15260

3

Лајковац

14512

8

Звижд

15401

3

Пиносава

14513

6

Турија Кучевска

15402

1

Рипањ

14514

4

Каона

15403

9

Клење

14515

1

Кучево

15404

7

Рипањ Тунел

14516

9

Нересница

15405

4

Раља

14517

7

Нересница Стај.

15406

2

Сопот Космајски

14518

5

Волуја

15407

0

Влашко поље

14519

3

Бродица

15460

9

Младеновац

14520

1

Босиљковац

15501

0

Ресник

14521

9

Благојев Камен

15602

6

Јајинце

14522

7

Мишљеновац

15603

4

Бели Поток

14550

8

Пожаревац

15604

2

Зуце

14551

6

Љубичевски Мост

15605

9

Врчин

14552

4

Петровац

15606

7

Касаповац

14601

9

Костолац

15607

5

Липе

15101

9

Ваљевски Градац

15608

3

Мала Иванча

15102

7

Ластра

15609

1

Мали Пожаревац

15103

5

Самари

15610

9

Дражањ

15104

3

Дреновачки Кик

15611

7

Умчари

15105

0

Ражана

15612

5

Живковац

15106

8

Косјерић

15613

3

Водањ

15107

6

Каленић

15614

1

Колари

15108

4

Севојно

15701

6

Стапари

15109

2

Тубићи

15702

4

Сушица

15110

0

Уздићи

15703

2

Бранешци

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

Број 11

- 31 -

15704

0

Златибор

16305

5

Прњавор мачвански

15705

7

Рибница Златиборска

16306

3

Подрињско село

15706

5

Јабланица

16307

1

Лешница

15707

3

Штрпци

16308

9

Јадарска Стража

15708

1

Прибој

16309

7

Липница

15709

9

Прибојска Бања

16310

5

Лозница

15710

7

Бистрица на Лиму

16311

3

Лозница фабрика

15711

5

Пријепоље

16312

1

Ковиљача

15712

3

Пријепоље теретна

16314

7

Брасина

15713

1

Лучице

16315

4

Доња Борина

15714

9

Бродарево

16316

2

Радаљ

15715

6

Врбница

16317

0

Зворник

15716

4

Ристановића поље

16318

8

Зворник Град

15717

2

Трипкова

16319

6

Брасина гр.

15718

0

Џурово

16350

1

Шабац

15719

8

Велика Жупа

16401

2

Велино село

15723

0

Пријепоље теретна гр.

16402

0

Доњи Бродац

16001

0

Земунско поље

16403

8

Трњаци

16002

8

Земун

16404

6

Дворови

16003

6

Нови Београд

16405

3

Бијељина

16501

9

Нова Пазова

4

Београд фабрика
шећера

16503

5

Стара Пазова

16004
16005

1

Београд Дунав

16504

3

Инђија село

16006

9

Себеш

16505

0

Голубинци

16007

7

Овча

16506

8

Путинци

16008

5

Јабучки Рит

16508

4

Вогањ

16009

3

Глогоњски Рит

16509

2

Сремска Митровица

16010

1

Товилиште

16511

8

Мартинци

16011

9

Падинска Скела

16513

4

Кукујевци-Ердевик

16050

7

Београд

16516

7

Шид

16051

5

Београд Доњи Град

16517

5

Шид гр.

16052

3

Београд Центар

16550

6

Рума

16101

8

Кијево

16601

7

Буђановци

16102

6

Кнежевац

16602

5

Никинци

16103

4

Раковица

16603

3

Платичево

16104

2

Топчидер

16604

1

Кленак

16201

6

Београд ранжирна

16701

5

Адашевци

16202

4

Остружница

16702

3

Моровић

16203

2

Сурчин

16703

1

Вишњићево

16204

0

Батајница

16704

9

Сремска Рача

16205

7

Јаково-Бечмен

16705

6

Сремска Рача Нова

16301

4

Штитар

16801

3

Инђија

16302

2

Дубље Мачванско

16802

1

Бешка

16303

0

Петловача

16803

9

Чортановци

16304

8

Рибари

16804

7

Чортановци Дунав
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16805

4

Карловачки Виногради

22001

2

Панчево главна

16806

2

Сремски Карловци

22002

0

Јабука

16807

0

Петроварадин

22003

8

Качарево

16808

8

Нови Сад

22004

6

Црепаја

16870

8

Нови Сад теретна

22005

3

Дебељача

16871

6

Нови Сад ранжирна

22006

1

Ковачица

16901

1

Сремска Каменица

22201

8

Уздин

16902

9

Лединци

22202

6

Томашевац

16903

7

Беочин

22203

4

Орловат стајалиште

21001

3

Панчево Варош

22204

2

Лукићево

21002

1

Банатско Ново село

22301

6

Орловат

21003

9

Владимировац

22302

4

Фаркаждин

21004

7

Алибунар

22303

2

Перлез

21005

4

Банатски Карловац

22304

0

Книћанин

21006

2

Николинци

22305

7

Доњи Тител

21007

0

Уљма

22306

5

Тител

21008

8

Влајковац

22307

3

Лок

21009

6

Вршац

22308

1

Вилово-Гардиновци

21010

4

Вршац Вашариште

22309

9

Сајкаш

21099

7

Вршац гр.

22309

9

Шајкаш

21101

1

Војволица

22310

7

Будисава

21150

8

Панчево

22311

5

Каћ

21202

7

Мраморак-Делиблато

22312

3

Подбара

21203

5

Баваниште

22402

2

Сутјеска

21204

3

Ковин

22403

0

Банатски Деспотовац

21301

7

Потпорањ

22404

8

Златица

21302

5

Стража

22405

5

Лазарево

21303

3

Јасеново

22501

1

Зрењанин фабрика

21304

1

Црвена Црква

22503

7

Елемир

21305

8

Бела Црква

22504

5

Меленци

21306

6

Бела Црква Шљункара

22505

2

Кумане

21401

5

Нови Алибунар

22506

0

Нови Бечеј

21402

3

Селеуш

21409

8

Сечањ

22508

6

Банатско Милошево
поље

21501

2

Јаша Томић

22509

4

Банатско Милошево

21601

0

Павлиш

22550

8

Зрењанин

21602

8

Вршачки Ритови

22601

9

Бочар

21603

6

Лаудоновац

22602

7

Естер

21604

4

Маргита

22603

5

Падеј

21605

1

Банатско Пландиште

22604

3

Остојићево

21606

9

Велика Греда

22605

0

Чока

21607

7

Хајдучица

22701

7

Санад

5

Нови Кнежевац

21608

5

Стари Лец

22702

21609

3

Конак

22801

5

Дерић

21611

9

Бока

22803

1

Банатско Велико село
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22850

2

Кикинда

23801

4

Сента

22899

9

Кикинда гр.

23802

2

Горњи Брег

22901

3

Мокрин

23803

0

Богараш

22902

1

Валкањ

23804

8

Долине

22903

9

Врбица

23805

5

Ором

22904

7

Подлокањ

23806

3

Габрић

22905

4

Банатско Аранђелово

23807

1

Биково

23001

1

Римски Шанчеви

24001

0

Гајдобра

23002

9

Бачки Јарак

24003

6

Футог

23003

7

Темерин

24004

4

Петровац-Гложан

23004

5

Госпођинци

24005

1

Бачки Маглић

23005

2

Жабаљ

24202

4

Кула

23006

0

Чуруг

24203

2

Црвенка

23007

8

Бачко Градиште

24204

0

Сивац

23008

6

Бечеј

24205

7

Нови Сивац

23009

4

Бачко Петрово село

24206

5

Кљајићево

23011

0

Ада

24207

3

Чонопља

23105

0

Кањижа

24208

1

Ленија

23106

8

Мартонош

24313

9

Суботица Болница

23199

3

Хоргош гр.

24401

2

Светозар Милетић

23201

7

Бечејски Салаши

24403

8

Алекса Шантић

23203

3

Надаљ

24404

6

Бајмок

23204

1

Турија

24405

3

Скендерово

23205

8

Србобран

24406

1

Таванкут

23302

3

Кисач

24407

9

Љутово

23303

1

Степановићево

24408

7

Шебешић

23304

9

Змајево

24409

5

Суботица Предг.

23306

4

Врбас

25001

9

Параге

23401

3

Ловћенац

25002

7

Ратково

23402

1

Мали Иђош

25003

5

Оџаци

23403

9

Мали Иђош поље

25201

5

Бачка Паланка

23404

7

Бачка Топола

25202

3

Стара Паланка

23405

4

Кочићево

25203

1

Нова Гајдобра

23406

2

Мали Београд

25302

1

Обровац Бачки

23407

0

Жедник

25303

9

Товаришево

23408

8

Верушић

25304

7

Бач

23409

6

Наумовићево

25305

4

Дероње

23410

4

Александрово предг.

25401

1

Оџаци Калварија

23411

2

Суботица фабрика

25402

9

Каравуково

23450

0

Суботица

25403

7

Богојево село

23499

7

Суботица гр.

25470

6

Богојево

23701

6

Хоргош

25471

4

Богојево гр.

23702

4

Бачки Виногради

25501

8

Сонта

23703

2

Хајдуково

25502

6

Пригревица

23704

0

Палић

25503

4

Буковачки Салаши
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2. ШИФРЕ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА

25550

5

Сомбор

25602

4

Апатин фабрика

Шифра граничног прелаза

Гранични прелаз

25604

0

Купусина

501

Шид граница

25605

7

Јосић

502

Богојево граница

25670

1

Апатин

591

Брасина граница

25703

0

Гаково

620

Димитровград граница

25705

5

Станишић

660

Кикинда граница

25706

3

Риђица

661

Вршац граница

25801

2

Стрилић

671

Пријепоље теретна граница
Прешево граница

25803

8

Бачки Моноштор

676

25804

6

Бездан

678

Ђенерал Јанковић граница

25805

3

Колут

711

Суботица граница

25806

1

Бачки Брег

712

Хоргош граница

Шифра

0043

0050

0051

0052

0053

0054

0055

0056

0065

0070

0071

0072

0073

0074

0076

0078

0079

0080

0081

0082

0083

0084

0085

0086

Ред.
број

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

RO

Compania Naţională de Căi Ferate
Române

DK

CH

Swiss Federal Railways Infrastructure
Banedanmark (RailNet Denmark)

NL

ProRail

IT

LU

Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois
Ferrovie dello Stato Italiane SpA

AT

DE

ÖBB-Holding AG

DB Netz AG

SI

HR

NO

SE

GR

http://www.bane.dk/

http://www.sbb.ch/sbb-konzern.html

http://blog.prorail.nl/

http://www.fsitaliane.it/

http://www.cfl.lu/

http://www.oebb.at/

http://fahrweg.dbnetze.com/

http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura/

http://www.hzinfra.hr/

https://www.banenor.no

http://www.trafikverket.se/

http://www.ose.gr/

http://www.zeleznicesrbije.com/

http://www.adif.es/

http://www.networkrail.co.uk/

http://www.mzi.mk/

http://www.zsr.sk/

http://www.mav.hu/

http://www.szdc.cz/

http://www.cfr.ro/

http://rail-infra.bg/

http://www.plk-sa.pl/

http://www.zfbh.ba/

http://www2.gysev.hu/

ел. адреса
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Banedanmark

SBB Infrastructure

ProRail

FS

CFL

ÖBB-Holding AG

DB Netz AG

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Slovenske železnice - Infrastuktura,
d.o.o.

HŽ-Infrastruktura

Bane NOR SF

Trafikverket

Organismos Sidirodromon Ellados

RS

ES

Administrator de Infraestructuras
Ferroviarias
Infrastruktura Železnice Srbije

GB

MK

Makedonski Železnici InfrastructureSkopje
Network Rail Limited

SK

HU

Železnice Slovenskej Republiky

Magyar Államvasutak Zrt.

CZ

BG

National Railway Infrastructure
Company

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

PL

BA

HU

Држава

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

J.P. Željeznice Federacije BiH d.o.o.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Пуни назив

SŽ - Infrastuktura,
d.o.o.

BN

TRAFIKVERKET

OSE

IŽS

ADIF

Network Rail

CFARYM-I

ŽSR

MÁV

SŽDC

CFR SA

NRIC

PKP PLK S.A.

ŽFBH

GySEV/Raaberbahn

Скраћени назив

3. ШИФРЕ УПРАВЉАЧА ИНФРАСТРУКТУРЕ
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3145

3159

3168

3174

3190

3218

3267

39

40

41

42

43

44

45

3339

3109

38

52

3039

37

3334

3037

36

51

3036

35

3332

3035

34

50

3032

33

3329

3023

32

49

1154

31

3327

1086

30

48

1033

29

3324

1020

28

3325

0094

27

46

0088

26

47

0087

25

HPA

Hamburg Port Authority

CZ Logistics, s.r.o.

DE

CZ

CZ

DE

Siemens AG Prüf- und
Validationcenter Wegberg Wildenrath
KŽC Doprava s.r.o.

NL

CZ

CZ

CH

Strukton Rail Materieel BV

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

PDV Railways

Rhätische Bahn AG

CZ

ME

Željeznička infrastruktura Crne Gore
AD-Podgorica

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.

CZ

CZ

ES

CZ

FI

AT

TOMI-REMONT a.s.

SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA a.s.

TP Ferro Concesionaria S.A.

Advanced World Transport a.s.

Finnish Transport Agency

Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH

AT

AT

Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb
GmbH
Zillertaler Verkehrsbetriebe AG

AT

HU

AT

CZ

DK

Montafonerbahn AG

Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

Steiermärkische Landesbahnen

České dráhy, a.s.

Danske Statsbaner-Holding

CN

RU

Russian Railways State Joint
Company-Holding
Chinese Railways-Holding

PT

BE

FR

Infraestruturas de Portugal S.A.

Infrabel

Société Nationale des Chemins de fer
français Réseau

http://www.hamburg-port-authority.de/

http://www.czlog.cz/

http://www.kzc.cz/

http://www.mobility.siemens.com/mobility/global/de/services/qualificationservices/testzentren-fuer-bahnsysteme/pruef-und-validationscenter/Seiten/
pruef-und-validationscenter.aspx

http://www.struktonrail.com/

http://www.sart.cz/

http://www.rhb.ch/

http://www.jhmd.cz/

http://www.zicg.me/

http://www.tomi-remont.cz/

http://slezskomoravskadraha.cz/

http://www.tpferro.com/

http://www.awt.eu/

http://portal.liikennevirasto.fi/

http://www.wlb.at/

http://www.zillertalbahn.at/

http://www.gkb.at/

http://montafonerbahn.at/

http://www2.vpe.hu/

http://stlb.at/

http://www.cd.cz/

http://www.dsb.dk/

http://www.chineserailways.com/

http://rzd.ru/

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/

http://www.infrabel.be/

http://www.sncf.com/

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

CZL

KŽC

PCW

SREq

SART a.s.

PDVR

RhB

JHMD

ŽICG AD-Podgorica

T-R

SMD

TPF

AWT

FTA

WLC

ZV

GKB

MBS

VPE

STLB

ČD

DSB holding

CR holding

RZD holding

IP

Infrabel

SNCF Réseau
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3487

3499

3501

3505

3525

3535

3555

3559

74

75

76

77

78

79

80

3441

66

73

3440

65

3477

3436

64

72

3433

63

3475

3430

62

71

3409

61

3459

3406

60

70

3402

59

3456

3399

58

69

3387

57

3446

3378

56

3452

3371

55

67

3370

54

68

3344

53

AF

DE

Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe
Elbe-Weser GmbH-Infrastruktur

AŽD Praha s.r.o.

ACCIONA Rail Services

PMT Linie Kolejowe Sp zo.o.

CZ

ES

PL

IT

http://www.afra.gov.af/

https://www.azd.cz/en/about-us-1/about-us/

http://www.acciona.es

http://www.pmtlk.pl/

http://www.fer.it

http://www.nantes.port.fr/

http://www.ctl.pl/pl/100,o-firmie.html

http://www.compagniaferroviariaitaliana.it/

https://www.salzburg-ag.at/

http://www.portofpori.fi

http://www.portofhelsinki.fi

http://www.infrasilesia.pl/

http://www.lfi.it/

http://www.morssmitt.com

http://www.vapenka-vitosov.cz/

http://www.evb-elbe-weser.de/Infrastruktur.5.0.html

http://www.lisea.fr/

http://cargotor.com/

http://www.ere-lgv-bpl.com/

http://www.ferrovial.com/

http://www.haropaports.com/rouen/

http://www.ktiurakointi.fi/

http://www.ivu.com/

http://www.lw.com.pl/

http://www.railfeeding.com/
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AŽD

ARS

PMTLK

FER

Ferrovie Emilia Romagna

FR

Grand Port Maritime de Nantes St
Nazaire

GPM NSN

PL

IT

Compagnia Ferroviaria Italiana
CTL Maczki-Bór Spólka Akcyjna
(Incorporate)

AT

Salzburg AG für Energie, Verkehr und
Telekommunikation

CFI

FI

FI

PL

IT

FR

CZ

Porin Satama Oy

Port of Helsinki LTD

Infra Silesia S.A.

La Ferroviario Italiana S.p.A.

Mors Smitt France

VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

CZ

FR

Ligne à Grande Vitesse Sud Europe
Atlantique

ArcelorMittal Ostrava a.s.

PL

FR

ES

FR

GB

PL

FI

DE

PL

NL

CARGOTOR Sp. z o.o

Eiffage Rail Express SAS

Ferrovial Railway, S.A.

Grand Port Maritime de Rouen

Network Rail High Speed

ANDREX-LOGISTICS

KTI-Urakointi AY

IVU Traffic Technologies AG

Lubelski Wegiel Bogdanka S.A.

Rotterdam Rail Feeding B.V.

Afghanistan Railway Authority

CTL Maczki-Bór
S.A.

Salzburg AG

Port of Pori

HELPORT

Infra Silesia

LFI S.p.A.

MSR

VAVI

AMO

evb Infrastruktur

LISEA

CARGOTOR

ERE

Ferrovial Railway

GPMR

NR HS

ANLOG

KTI

IVU

LWB

RRF

ARA

Број 11
- 37 -

3560

3600

3637

3656

6100

81

82

83

84

85

KHIND

NIR

Duisburg Hafen AG

MEVAT

IL

DE
GB
KR

Northern Ireland Railways Company
Limited
Korea Heavy Industry and
Development

AT

MEV Independent Railway Services
GmbH
Duisburg Hafen AG

DE

InfraLeuna GmbH

www.Khind.co.kr

http://www.translink.co.uk/

https://www.duisport.de

https://www.m-e-v.at/en/

http://www.infraleuna.de/en/
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За овај кодекс шифара надлежна је служба задужена за информациону технологију „Србија Карго“ а.д.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
Измена
Број

Измена
Датум

Број

Датум

- 40 -
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-755-214
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/2015 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/2017), Одбор директора
„Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 14.3.2019.
године, донео

ОДЛУКУ

Број 11

2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Образложење
У складу са чланом 28. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки, Центар за набавке и централна стоваришта је израдио Извештај о извршењу Плана набавки Акционарског друштва за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд у 2018. години и исти доставио Одбору директора на усвајање.
Из наведеног разлога, донета је Одлука као у
диспозитиву.

1. Ставља се ван употребе ЕПР 180б Кодекс шифара,
Списак и шифре корисника превоза за попуњавање и
шифрирање превозних докумената и електронску обраду
података о превозу ствари, Заједница југословенских
железница, ЗЈЖ 47 бр. 47/82, 1983. године.
2. За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за
саобраћајно-транспортне послове и Центар за информационе
технологије.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије”.

Одлука в.д. генералног директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 18.3.2019. године)
Број: 1/2019-1631

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.3.2019. године)
Број: 4/2019-757-214
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник Републикe Србије“, 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
14.3.2019. године, донео

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја о извршењу Плана
набавки у 2018. години
Акционарског друштва за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд
1. Усваја се Извештај Центра за набавке и централна
стоваришта о извршењу Плана набавки Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“,
Београд у 2018. години.

На основу члана 30. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Решења Владе
Републике Србије о именовању в.д. генералног директора
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд, 24 Број 119-8940/2017 од 14.9.2017.
године, в.д. генерални директор „Србија Карго“ а.д. доноси
ОДЛУКУ
о избору извршног директора за саобраћај
1. За извршног директора за саобраћај у Акционарском
друштву за железнички превоз робе „Србија Карго“,
Београд, бира се:
- Сенија Богић Павловић, дипл. саоб. инг.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку регистровати у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 11

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК “ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

Одлука в.д. генералног директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 18.3.2019. године)
Број: 1/2019-1631/1
На основу члана 30. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Решења Владе
Републике Србије о именовању в.д. генералног директора
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд, 24 Број 119-8940/2017 од 14.9.2017.
године, в.д. генерални директор „Србија Карго“ а.д. доноси

ОДЛУКУ
о разрешењу извршног директора за саобраћај
1. Разрешава се дужности извршног директора за
саобраћај у Акционарском друштву за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд:
- мр Владимир Булатовић, дипл.маш.инж.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку регистровати у складу са законом којим се
уређује регистрација привредних субјеката.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 18.3.2019. године)
Број: 4/2019-758-215
На основу члана 383. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.
закон, 5/15, 44/18 и 95/18), члана 23. и 30. Статута
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17),
Решења Владе Репубике Србије о именовању вршиоца
дужности генералног директора Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд 24
Број 119-8940/2017 од 14.9.2017. године и Одлуке о избору
извршног директора за саобраћај, број 1/2019-1631 од
18.3.2019. године, Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је,
на седници одржаној 18.3.2019. године, донео

ОДЛУКУ
о конституисању Одбора директора
1. Конституише се Одбор директора Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“,
Београд, у следећем саставу:
- Душан Гарибовић, дипл. економиста, в.д. генералног
директора, председник Одбора директора,
- Мира Вукмировић, дипл. економиста, извршни директор
за развој и заједничке послове, члан Одбора директора,
- Сенија Богић Павловић, дипл. саоб. инг., извршни директор за саобраћај, члан Одбора директора.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Број 11

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 20.3.2019. године)
Број: 4/2019-757-147
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 20.3.2019. године, донео

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 59/2017,71/2017,8/2018, 13/18, 23/18, 34/18,
35/18, 36/18, 37/18, 40/18, 44/18, 50/18, 53/18, 57/18, 58/18,
59/18, 60/18, 61/18, 62/18, 65/2018, 67/2018, 3/19, 5/19 и 9/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана
објављивања.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 20.3.2019. 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“ – текстуални и табеларни део, у
следећем:
СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
У организационом делу 81950 ОЈ за СКП Зрењанин
- систематизују се нови послови под редним бројем
6 „администратор“, шифра посла: „4160“, степен
стручне спреме: „4“, у колони завршена школа уписује се скраћеница: „СШЕС, СШТС, СШДС“, у колони број извршилаца уписује се: „1.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Члан 3.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Број: 4/2019-757-147
20.3.2019. године
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
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ГОДИНА XXXIX БРОЈ 25
5. јун 2019.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ “ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 31.5.2019. године)
Број: 4/2019-1500-348
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 31.5.2019. године, донеo
ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjе се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од 28.11.2018.
године и сматра се Анексом 37. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3643 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 30.5.2019. године поднео ad
hoc захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и
Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Редни
број

1.

2.

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза (t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

90100

Државна
границаПријепоље
теретна

дизел

647

72

15

3.6.7.6.2019.

2.691,34

90101

Пријепоље
теретнаДржавна
граница

дизел

647

72

15

4.6.8.6.2019.

2.691,34

Напомене

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 31.5.2019. године)
Број: 4/2019-1501-348
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 31.5.2019. године, донеo
ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од 28.11.2018.
године и сматра се Анексом 20. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о
коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 09.12.2018. године до 14.12.2019. године,
а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3640 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о, је дана 30.05.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу трасa, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и
Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Редни
број

Број
воза
48080

1.
52070

52071
2.
48081

Релација
саобраћаја
Државна
границаДимитровград
ДимитровградЦрвени КрстМала КрснаСмедерево
СмедеревоМала КрснаЦрвени КрстДимитровград
ДимитровградДржавна
граница

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

електро

BDŽ

528

450

3.6.7.6.2019.

903,19

дизел

661

512

450

3.6.7.6.2019.

46.280,83

дизел

661

312

450

3.6.7.6.2019.

40.947,02

електро

BDŽ

328

450

3.6.7.6.2019.

791,53

Напомене

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 4.6.2019. године)
Број: 4/2019-1505-349
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 4.6.2019. године, донеo
ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Pannon Rail“ д.о.о., додељуjе се на коришћење ad hoc трасa воза, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2019-160 од 22.1.2019.
године и сматра се Анексом 3. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Превозник „Pannon Rail“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 4.2.2019. године до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2019-160 дана 22.1.2019. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник „Pannon Rail“ д.о.о. је дана 31.5.2019. године поднео ad hoc захтев
за доделу трасe воза, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза (t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

1.

52240

Зрењанин
фабрикаНови Сад
ранж.Суботица

дизел

742

454

270

4.6.8.6.2019.

27,343.64

2.

45696

Државна
границаСуботица

електро

MAV

470

270

4.6.8.6.2019.

1,274.46

Редни
број

Напомене

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 4.6.2019. године)
Број: 4/2019-1507-349
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18) и члана 24. тачка 18) Статута Aкционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”, Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије”, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије” а.д. је, на седници одржаној 4.6.2019. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.55/18, 67/18,9/19,10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19 и 23/19).
2. Правилник 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
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 4.6.2019. године)
Број: 4/2019-1507-349
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05,61/05,54/09, 32/13,75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18) и члана 24. тачка 18) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 4.6.2019. године, донео
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ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“ бр. 55/18,
67/18,9/19,10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19 и 23/19), мења се табеларни део Правилника у следећем:

1. Сектор за грађевинске послове
1) 30006 – Одељење за експлоатацију и одржавање механизације
- Код послова под редним бројем 4 – „Главни координатор“ у колони 4. „Област и врста квалификације“ после
речи: Машинско, електротехничко и грађевинско инжењерство, уписују се речи: „и све области техничко-технолошких наука“. Остали услови остају непромењени.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
(од 5.6.2019. године)
Број: 4/2019-1508-350
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 5.6.2019. године,
донеo
ОДЛУКУ
1.
2.
3.
4.

Доноси се Регистaр прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, Верзија 2.1.
Регистaр из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у „Службеном гласнику „Железнице Србије“, а Регистар прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, Верзија 2.1., објавити на интернет страници Друштва у делу на коме се налази Пословник система
управљања безбедношћу као Прилог 12.
Образложење

На основу Решења број I-01 број: 340-56-2/2019 од 7.2.2019. године Дирекције за железнице, након спроведеног
надзора над системом управљања безбедношћу, наложено је спровођење мера по Критеријуму 12 (Поступци за задовољење захтева постојећих, нових и измењених стандарда) које се односе на Регистар прописа о безбедности железничког
саобраћаја.
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Центар система управљања безбедношћу је у сарадњи са надлежним Секторима/Центрима спровео поступак израде
предлога Регистра прописа од значаја за безбедност железничког саобраћаја, Верзија 2.1. који представља допуњену и
ажурирану верзију претходно важећег Регистара прописа усвојеног Одлуком одбора директора број: 4/2018-720-200 од
7.6.2018. године (Службени гласник „Железнице Србије“, број 33/18).
На основу изнетог, 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 4.6.2019. године)
Број: 4/2019-783-220
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17)
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 „Србија Карго“ а.д. је,
на седници одржаној 4.6.2019. године донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18
и 11/19).
2. Правилник 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 4.6.2019. године)
Број: 4/2019-783-220
На основу члана 24. Закона о раду ( „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС
и 113/17) и члана 24. тачка 17) 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 „Србија Карго“ а.д. је на седници, одржаној 4.6.2019. године донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички
превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18 и 11/19) мења се у следећем:
1) 12000 СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП
(1)

12100 - Управа Сектора
- после послова под редним бројем 06 „секретар-администратор“ систематизују се послови „возач друмског
возила“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1116; у колони степен стручне спреме
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уписује се „4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СШТС“; у колони број извршилаца
уписује се „1“.
(2) 12301 - ОЈ за ВВ и ТКП Београд (Секција за ВВ и ТКП Београд)
- код послова под редним бројем 07 „возач друмског возила“ у колони број извршилаца уместо броја „2“
уписати број „1“, остали услови остају непромењени.
(3) 12401 - ОЈ за ВВ и ТКП Ниш (Секција за ВВ и ТКП Ниш)
- код послова под редним бројем 10 „машиновођа“ у колони број извршилаца уместо броја „97“ уписати број
„96“, остали услови остају непромењени.
(4) 12601 - ОЈ за ВВ и ТКП Зрењанин (Секција за ВВ и ТКП Панчево)
- код послова под редним бројем 02 „диспечер вуче и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја „4“ уписати
број „5“, остали услови остају непромењени;
- послови под редним бројем 04 „надзорник вуче и ТКП“ се бришу.
2) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(1) 13302 - ОЈ техничке службе и енергетике
- код послова под редним бројем 06 „диспечер за ОВС“ у колони број извршилаца уместо броја „4“ уписати
број „3“, остали услови остају непромењени.
(2) 13502 - ОЈ ЗОВС Нови Сад
- код послова под редним бројем 11 „електромеханичар за возна средства“ у колони број извршилаца уместо
броја „2“ уписати број „3“, остали услови остају непромењени.
(3) 13503 - ОЈ ЗОВС Суботица
- послови под редним бројем 09 „техничар у радионици“ се бришу;
- под редним бројем 09 систематизују се послови „техничар специјалиста“; у колони шифра описа посла
уписује се 1150; у колони степен стручне спреме уписује се „4/5“; у колони назив завршене школе или
факултета уписује се „СШМС, СШЕТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
3) 14070 СЕКЦИЈА ЗА СТ БЕОГРАД
(1) 14071 - Управа
- послови под редним бројем 04 „водећи организатор за ТКК“ се бришу.
(2) 14080 - ОЈ за СТ Пожаревац
14081 - Управа
- код послова под редним бројем 04 „водећи инжењер технолог“ у колони број извршилаца уместо броја „1“
уписати број „2“, остали услови остају непромењени.
(3) 14084 - Станица Лапово Ранжирна (ТО Велика Плана, Баточина, Јагодина, Свилајнац)
- код послова под редним бројем 06 „маневриста“ у колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати број „6“,
остали услови остају непромењени.
(4) 14600 - Секција за СТ Ужице
14604 - Станица Пожега (ТО Драгачево, Чачак)
- после послова под редним бројем 07 „сарадник“ систематизују се послови „помоћни радник“; у колони
шифра описа посла уписује се 1339 ; у колони степен стручне спреме уписује се „1“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „ОШ“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
4) 17000 ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
(1) 17405 – Стоваришни послови Суботица
- послови под редним бројем 01 „пословођа стоваришта“ се бришу.
5) 18000 ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(1) 18200 – Одељење за систем. и апликативну подршку
- послови под редним бројем 02 „главни пројектант“ се бришу;
Члан 2.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1. измене и допуне описа послова.

Број 25
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Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Прилог 1
Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго”, Београд, који се односи на описе послова, мења се у следећем:
Уписује се нови опис послова, и то:
1339 – помоћни радник - Обавља послове курира и авизера; помаже магационеру приликом обављања послова; по
потреби обавља послове поправке товара и чишћења кола; обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне
спреме коју поседује, по налогу руководиоца.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Издаје: “Железнице Србије” акционарско друштво
Уредник службених гласила: Весна Гојић Вучићевић
Уредништво: Медија центар “Железнице Србије”, Немањина 6, Београд
Телефон: 011/3618-344, ЖАТ: 369 и 13-69
Штампа: д.о.о. “КОМАЗЕЦ”, Инђија

ГОДИНА XXXIX БРОЈ 33
12. јул 2019.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 5.7.2019. године)
Број: 4/2019-1573-364
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 5.7.2019. године, донеo
ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о,
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 27. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године
до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем 1/20183640 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о, је дана 4.7.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу трасa, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 5.7.2019. године)
Број: 4/2019-1574-364
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 5.7.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „ЗГОП“ а.д. додељуjе се на коришћење
ad hoc траса воза, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3800 од
12.12.2018. године и сматра се Анексом 5. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 8.7.2019. године)
Број: 4/2019-1578-365
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 8.7.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Pannon Rail“ д.о.о. додељуjе се на
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Образложење
Превозник „ЗГОП“ а.д. и „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре који се примењује у периоду
од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под
бројем 1/2018-3800 дана 12.12.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„ЗГОП“ а.д. је дана 4.7.2019. године поднео ad hoc захтев
за доделу трасе воза, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

коришћење ad hoc трасa воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре број: 1/2019-160 од 22.1.2019.
године и сматра се Анексом 7. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Pannon Rail“ д.о.о. и „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у
периоду од 4.2.2019. године до 14.12.2019. године, а који је
код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен
под бројем 1/2019-160 дана 22.1.2019. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
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„Pannon Rail“ д.о.о. је дана 5.7.2019. године поднео ad hoc
захтевe за доделу трасa возoва, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да

су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 8.7.2019. године)
Број: 4/2019-1579-365

Образложење

На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 8.7.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о.
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3642 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 11. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Превозник „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године
до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/20183642 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, превозник
„EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. је дана 27.5.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 8.7.2019. године)
Број: 4/2019-1580-365
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, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 8.7.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
1. Превознику „Србија Карго” а.д. додељује се
на коришћење трасе воза чији је списак са основним
елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој
инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да
сачине предлог текста Анекса 7. Уговора о коришћењу

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 8.7.2019. године)
Број: 4/2019-1581-365
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је на седници одржаној 8.7.2019. године, донеo
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јавне железничке инфраструктуре са превозником „Србија
Карго” а.д. и доставе га генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Србија Карго” а.д., обратио се
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. дописом број
1/2019-3816 од 8.7.2019. године са ванредним захтевом за
доделу трасе воза, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану трасу могуће доделити
превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и Изјавом
о мрежи за ред вожње за 2019. годину, одлучено је као у
диспозитиву.

ОДЛУКУ
о дoдели ad hoc трасе
1. Превознику „Србија Карго“ а.д. додељуjе се на
коришћење ad hoc траса воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1 Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3646 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 1. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Образложење
Превозник „Србија Карго“ а.д., и „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у
периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а
који је код управљача јавне железничке инфраструктуре
заведен под бројем 1/2018-3646 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„Србија Карго“ а.д. је дана 8.7.2019. године поднео ad hoc
захтев за доделу трасе воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1 Одлуке.
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С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 10.7.2019. године)
Број: 4/2019-1582-366

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 10.7.2019. године)
Број: 4/2019-1582-366

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18- аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 10.7.2019. године, донео

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18- аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 10.7.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19,
25/19 и 30/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
послова Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Службени гласник „Железнице
Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19,
14/19, 16/19, 23/19, 25/19 и 30/19), у чану 25. Сектору за
рачуноводствене послове после речи: „залиха“ уписују
се речи: „послове испостављања одштетних захтева
осигуравајућим друштвима, за имовину и запослене, осим
за друмска возила“.
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Члан 2.
У члану 31. код послова који се обављају у Сектору за
људске ресурсе и опште послове, у ставу 4. речи „осигурања
од незгода запослених и“, бришу се, а у ставу 7. после речи
мазива брише се „.“ и уписују речи: „и испостављање
одштетних захтева осигуравајућим друштвима за друмска
возила“.
Члан 3.
Табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије”, Београд, мења се у следећем:
1. СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ УЖИЦЕ 1. РАНГ ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
КРАЉЕВО 2. РАНГ
10521 – станица Чачак (Пријевор, Заблаће, Овчар
Бања, Драгачево) 2. ранг
- Код послова под редним бројем 3. „Скретничар“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „14“, замењује се бројем „15“.
2. ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА
90500 - Помоћни воз Краљево
- Код послова под редним бројем 8. „Бравар на помоћном
возу“ у колони 3 „Ниво квалификације“ после броја
„4“, уписује се број „3“ у колони 8 „Број извршилаца“
број „1“ замењује се бројем „2“. Остали услови остају
непромењени.
3. СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
30000 - Управа
- После послова под редним бројем 10. „Водећи оператер
за обраду података“, систематизују се послови под редним
бројем 11. „Помоћник директора сектора за горњи строј“,
у колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се: „7.1; 6.2“,
у колони 4 „Област и врста квалификације“ уписује се:
„Грађевинско инжењерство“, у колони 5а „Правилник
646“ уписује се: „ДА“, у колони 7 „ Радно искуство“
уписује се „3“, у колони 8 „Број извршилаца“ уписује се:
„1“, у колони 9 „Опис посла“ уписује се: „Прати техничко
стање објеката горњег строја пруге; прикупља елементе за
израду плана текућег и инвестиционог одржавања објеката
горњег строја и прати извршење планираних активности;
учествује у раду стручних комисија за преглед и израду
инвестиционо техничке документације за објекте горњег
строја; прати реализацију уговора везаних за одржавање
горњег строја; обавља и друге послове по налогу директора
сектора. (3843)“
- После послова под редним бројем 11. „Помоћник
директора сектора за горњи строј“, систематизују се послови
под редним бројем 12. „Саветник у Сектору“, у колони
3 „Ниво квалификације“ уписује се: „7.1; 6.2“, у колони 4
„Област и врста квалификације“ уписује се: „Грађевинско
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инжењерство и техничко- технолошке науке“, у колони
5а „Правилник 646“ уписује се: „ДА“, у колони 7 „Радно
искуство“ уписује се „1“, у колони 8 „Број извршилаца“
уписује се: „1“, у колони 9 „Опис посла“ уписује се:
„Прати и анализира обим и квалитет рада, као и стање
грађевинске инфраструктуре; израђује стручне извештаје
и анализе; прати одговарајућу проблематику и прописе из
своје надлежности и предлаже мере за њихово решавање
и спровођење; учествује у припреми израде програма
пословања и осталих планских докумената; учествује у
изради елабората, анализа и нормантивних аката којима
се решава проблематика функционисања грађевинске
инфраструктуре; координира рад и сарађује са другим
службама у границама своје надлежности; обавља и друге
послове неопходне за ефикасно функционисање сектора у
којем ради а по налогу директора Сектора. (3844)“
СЕКЦИЈА ЗОП НОВИ САД 1. РАНГ
30700 – Управа
- Код послова под редним бројем 3. „Водећи пројектант“, у
колони 8 „Број извршилаца“ број „3“, замењује се бројем „2“.
- После послова под редним бројем под редним бројем
10. „Главни координатор“, систематизују се послови под
редним бројем 11. „Помоћник шефа секције“, у колони 3
„Ниво квалификације“ уписује се: „7.1; 6.2/6.1“, у колони 4
„Област и врста квалификације“ уписује се: „Грађевинско
инжењерство“, у колони 5а „Правилник 646“ уписује се:
„ДА“, у колони 8 „Број извршилаца“ уписује се: „1“, у
колони 9 „Опис посла“ уписује се: „Организује и координира
рад секције са радом организационих јединица и деоница
оц-а у саставу секције; предузима мере за извршавање
свих послова и реализује план одржавања пруга, пружних
постројења и објеката; врши надзор и контролу рада оц-а
у саставу секције; учествује у раду стручних комисија;
стара се о спровођењу решења унутрашње контроле и
инспекцијских органа; сарађује са другим секторима у
друштву и трећим лицима; координира рад свих служби
у секцији/оц у циљу извршења постављених задатака на
одржавању грађевинске инфраструктуре; прати и проучава
постојеће прописе и стандарде и стара се о правилној
примени истих; обавља и друге послове неопходне за
функционисање секције/оц у којој ради, а по налогу
непосредног руководиоца. (3660)“.
31300 – ОЦ ЗОП СУБОТИЦА
- Код послова под редним бројем 2. „Помоћник шефа
ОЦ ЗОП“, у колони 3, Ниво квалификације уместо „7.1;
6.2“, уписује се: „7.1; 6.2/6.1“. Остали услови остају
непромењени.
СЕКЦИЈА ЗОП БЕОГРАД 1. РАНГ
30100 – Управа
- Код послова под редним бројем 18. „Организатор за
обраду података“, у колони 3, Ниво квалификације после
броја „4“, уписује се број „3“; у колони 8 „Број извршилаца
број „1“ замењује се бројем „2“. Остали услови остају
непромењени.
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ОЦ ЗОП ПОЖАРЕВАЦ 1.РАНГ
31001 – Пружна деоница Мала Крсна - Умчари
- Код послова под редним бројем 7. „Руковалац лаком
пружном механизацијом“, у колони 8 „Број извршилаца“
број „6“ замењује се бројем „7“. Остали услови остају
непромењени.
31003 – Пружна деоница Пожаревац – Кучево
- Код послова под редним бројем 5. „Чувар пруге“, у
колони 5а „Правилник 646“ уписује се: „ДА“, у колони
6а „Здравствени услови“ уписује се „ДА“, а у колони 6б
„Остали прописи“ „ДА“, брише се, у колони 8 „Број извршилаца“ број „2“ замењује се бројем „3“. Остали услови
остају непромењени.
СЕКЦИЈА ЗОП УЖИЦЕ 1. РАНГ
30500 - ОЦ ЗОП КРАЉЕВО 1. РАНГ
- Код послова под редним бројем 7. „Организатор за
обраду података“ у колони 8 „Број извршилаца“ број „1“
замењује се бројем „2“. Остали услови остају непромењени.
30503 – Пружна деоница Ушће – Рашка – Богутовац
- Код послова под редним бројем 8. „Пружни радник“,
у колони 8 „Број извршилаца“ број „4“ замењује се бројем
„6“. Остали услови остају непромењени.
- После послова под редним бројем под редним бројем
9. „Возач камиона“, систематизују се послови под редним
бројем 10. „Руковалац двопутог багера“, у колони 3
„Ниво квалификације“ уписује се: „4; 3“, у колони 4
„Област и врста квалификације“ уписује се: „Саобраћајне,
машинске, електротехничке и грађевинске струке “, у
колони 6б „Остали прописи“ уписује се: „ДА“, у колони
8 „Број извршилаца“ уписује се: „1“, у колони 9 „Опис
посла“ уписује се: „Одржава багер у исправном стању за
транспорт, нормалан и сталан рад под затвором колосека;
обезбеђује багер за време рада и транспорта по сигнално
саобраћајним прописима; самостално рукује радним
уређајима багера; изводи радове по техничким описима
и оперативном плану; одговара за примену опреме и
средстава за личну заштиту у току рада; води потребну
евиденцију о раду и одржавању багера; врши чишћење
багера, подмазивање, снабдевање горивом и мазивима;
врши обезбеђење, благовремено потраживање резервних
делова и погонских материјала; обавља и друге послове
неопходне за ефикасно функционисање секције у којој
ради, а по налогу непосредног руководиоца. (1834)“.
СЕКЦИЈА ЗОП НИШ 1. РАНГ
31800 – ОЦ ЗОП ЗАЈЕЧАР 2. РАНГ
- Код послова под редним бројем 3. „Шеф одељења
за техничке послове“ , у колони 3. Ниво квалификације
уместо „7.1; 6.2“, уписује се: „7.1; 6.2/6.1“. Остали услови
остају непромењени.
4. СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКЦИЈА ЗА ЕТП НОВИ САД
40771 – ОЈ деоница ЕЕП Нови Сад
- Код послова под редним бројем 5. „Електротехничар“,
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у колони 8 „Број извршилаца“ број „1“ замењује се бројем
„2“. Остали услови остају непромењени.
5. СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
62103 - Oдељење за рачуноводство средстава,
инвестиција и кредита Београд
- Код послова под редним бројем 4 „Главни контролор за
праћење средстава за стамбене потребе“, у колони 3, Ниво
квалификације уместо „7.1; 6.2“, уписује се: „7.1; 6.2/6.1“,
остали услови остају непромењени.
6. СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
65001 - Одељење за одржавање, развој и пројектовање
рачунарских мрежа
- Код послова под редним бројем 2 „Главни систем
администратор“, у колони 8 “ Број извршилаца“ број „1“
замењује се бројем „2“, остали услови остају непромењени.
7. СЕКТОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ
60702 - Одељење за стамбене послове
- Код послова под редним бројем 6 „Шеф ОЈ у Београду“,
у колони 3, Ниво квалификације после 6.1, уписује се „4“,
у колони 4 „Област и врста квалификације“ после „све
области“, уписује се: „ и све струке“, остали услови остају
непромењени.
60703 - Одељење
инфраструктуре

за

заштиту

железничке

- Код послова под редним бројем 2 „Главни пројектант
у Београду“, у колони 3, Ниво квалификације уместо
„7.1; 6.2“, уписује се: „7.1; 6.2/6.1“, остали услови остају
непромењени.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 10.7.2019. године)
Број: 4/2019-1586-366
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка
9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
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директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 10.7.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Деспотија“ д.о.о. додељуjу се на
коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2019-3641 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 2. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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јавне железничке инфраструктуре који се примењује у
периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а
који је код управљача јавне железничке инфраструктуре
заведен под бројем 1/2019-3641 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Деспотија“ д.о.о. је дана 8.7.2019. године поднео ad hoc
захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Образложење
Превозник „Деспотија“ д.о.о., и „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 10.7.2019. године)
Број: 4/2019-1587-366
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка
9) Статута Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 10.7.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „ЗГОП“ а.д. додељуjу се на коришћење
ad hoc трасe возoва, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.

2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3800 од
12.12.2018. године и сматра се Анексом 6. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „ЗГОП“ а.д., и „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре који се примењује у периоду
од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под
бројем 1/2018-3800 дана 12.12.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„ЗГОП“ а.д. је дана 10.7.2019. године поднео ad hoc захтеве
за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени
у Прилогу 1. Одлуке.
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С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да

су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 10.7.2019. године)
Број: 4/2019-1590-367

Ово упутство представља прилог Пословног реда
станице Сремска Митровица I део (деловодни број
15/2018-1144 од 20.9.2018. године) са свим објављеним
изменама и допунама.
На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/17), члана 6. тач. 36., Сигналног
правилника („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97),
члана 1. тач. 7., члана 13. тач. 5. Саобраћајног правилника
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03),
Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.
је, на седници одржаној 12.7.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство о изменама и допунама Упутства
за руковање СС уређајима у станици Сремска Митровица,
регистарски број 338, деловодни број 1748/74 од 13.5.1974.
године, ЖТП Београд.
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
На основу Решења Министарства грађевинарствa,
саобраћајa и инфраструктурe о укидању путног прелаза
у км 82+022 пруге (Београд) – Стара Пазова – Шид
– Државна граница (Товарник), на Блоку 2 у станици
Сремска Митровица, број 340-01-198/2016-04 од 24.6.2016.
године, извршено је укидање предметног путног прелаза
и појавила се потреба да се изврше V измене и допуне
Упутства за руковање СС уређајима у станици Сремска
Митровица, регистарски број 338, деловодни број 1748/74
од 13.5.1974. године, ЖТП Београд.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 12.7.2019. године)
Број: 4/2019-1590-367
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/17), члана 6. тач. 36., Сигналног
правилника („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97),
члана 1. тач. 7., члана 13. тач. 5. Саобраћајног правилника
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03),
Одбор директора „Инфраструктуре железнице Србије“ а.д.
је, на седници одржаној 12.7.2019. године, донео

УПУТСТВО

о изменама и допунама Упутства за руковање
СС уређајима у станици Сремска Митровица,
регистарски број 338, деловодни број 1748/74 од
13.5.1974. године, ЖТП Београд
Члан 1.
У тачки 2.4.: брисати путни прелаз у км 82+022.
Члан 2.
У тачки 3. у наслову се мења текст, тако да гласи:
„Станична поставница“;
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У истој тачки став 1. заменити текст тако да:
уместо „Централна поставница“, текст гласи: „Станична
поставница“.
Члан 3.
У тачки 3.4.1 брише се без замене, текст који гласи:
„На путном прелазу PBN1 не постоје укључне тачке
за улазне вожње са неправилног колосека, већ је уређај
путног прелаза доведен у везу са улазним сигналом Nu93,
тако да се улазни сигнал не може поставити да показује
сигнални знак дозвољене вожње док се полубраници не
спусте. У случају да воз улази у станицу поред улазног
сигнала (по правилном или неправилном колосеку) који
показује сигнални знак „Стој“ потребно је обезбедити
путни прелаз употребом тастера TUPP и TPP.“
Члан 4.
Ово упутство ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Ово упутство објавити у Службеном гласнику “Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 12.7.2019. године)
Број: 4/2019-1591-367
На основу члана 81. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018
и 31/2019), члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије’’, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник
Железнице Србије“, број 14/17), чл. 6. и 11. Правилникa
о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања
и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“,
бр. 99/11 и 106/13), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 12.7.2019.
године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Стратегија управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“,
Београд.
2. Стратегија из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 33

Образложење
Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13) дефинисано
је да руководилац корисника јавних средстава усваја
Стратегију управљања ризиком, која се ажурира сваке
три године, као и у случају када се контролно окружење
значајније измени. Контроле које служе за свођење ризика
на прихватљив ниво морају бити анализиране и ажуриране
најмање једном годишње.
Управљање ризицима обухвата идентификовање,
процену и контролу над потенцијалним догађајима и
ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остварење
циљева корисника јавних средстава, са задатком да пружи
разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени.
Стратегија управљања ризицима представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система
ФУК-а и има за циљ да се у Друштву уведе пракса управљања ризицима и успостави оквир којим ће се и у будућем
периоду развијати сам процес управљања.
На основу напред наведеног одлучено је као у
диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 12.7.2019. године)
Број: 4/2019-1591-367
СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
УВОД
Развој система финансијског управљања и контроле
(у даљем тексту: ФУК) у јавном сектору у Републици
Србији (у даљем тексту: РС), покренуо је и развој система
управљања ризицима, наглашавајући његову важност.
У складу са одредбама Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13–исправка, 108/13, 142/14, 68/2015 –
др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и Правилника о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени
гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13), систем ФУК представља
свеобухватни систем интерних контрола који успоставља
и за који је одговоран руководилац корисника јавних
средстава, а којим се, управљајући ризицима, осигурава
разумна увереност да ће се у остваривању циљева буџета

Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

и друга средства користити правилно, етично, економично,
ефикасно и ефективно.
С обзиром на реформе у РС, које су у току, између осталог
и кроз реформу железничког сектора, велику важност у
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (у даљем тексту: Друштво) добија и процес управљања ризицима који
је потребно развијати и то посебно у процесима који су
кључни за реализацију стратешких циљева односно
оперативних циљева Друштва.
Стратегија управљања ризицима (у даљем тексту:
Стратегија), представља стратешки документ који употпуњује даљи развој система ФУК-а и има за циљ да се у
Друштву уведе пракса управљања ризицима и успостави
оквир којим ће се и у будућем периоду развијати сам
процес управљања.
Под успешним управљањем ризицима, подразумева
се рад на јачању постојеће структуре управљања, како у
процесу планирања и реализације циљева тако и у процесу
доношења одлука, где је управљање ризицима потребно
уградити као стандард тј. општеприхваћен концепт и
саставни део управљања, који ће омогућити оптималније
и рационалније коришћење јавних средстава.
Овом стратегијом одређен је процес идентификовања
ризика, процена идентификованих ризика, рангирање, као
и које активности треба предузети како би се ефекти ризика
(укупна изложеност ризику) ублажили. Такође, одређује се
и линија одговорности запослених у процесу управљања
ризицима тј. ко све учествује у процесу управљања, начину
извештавања о евидентираним ризицима и њиховом
статусу.

1. СВРХА И ЦИЉЕВИ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегију као документ који описује процес који
Друштво, као и сви организациони делови унутар Друштва,
успостављају ради управљања ризицима доноси Одбор
директора Друштва. Стратегија представља методолошки
оквир за начин и правац увођења процеса управљања ризицима унутар Друштва, али и његово праћење, односно
постављање оквира за увођење праксе управљања ризицима као неопходног елемента доброг управљања, унутар
којег ће сви организациони делови развијати управљање ризицима у складу са својим надлежностима и
одговорностима.
Поступак идентификовања, процене ризика, дефинисање
мера за избегавање или ублажавање ефекта ризика на
циљеве, утврђивања одговорних особа у том поступку,
као и одређивање рокова за предузимање адекватних мера,
представља разраду Стратегије кроз Регистар ризика.
Носилац израде Стратегије је генерални директор
Друштва или лице на кога је пренетa одговорност од
стране генералног директора Друштва за успостављање и
развој система ФУК-а, у Друштву.
Преносом овлашћења за имплементацију и развој ФУК
система, генерални директор се не ослобађа одговорности
за увођење и развој система ФУК.
За потребе увођења и развоја система ФУК у Друштву је
образована Радна група за увођење и развој система ФУК
и доношење стратегије управљања ризицима за период
2018-2019. године (у даљем тексту: Радна група), која је
задужена за израду Стратегије.
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На Радну групу је пренето овлашћење за даљи развој
и имплементацију система ФУК и у оквиру њега система
за управљање ризицима. Тако су чланови Радне групе
менаџер за финасијске и рачуноводствене послове, план и
набавке и директори свих сектора/центара.
Чланови Радне групе су координатори за ризике у својим
организационим деловима.
Такође, поред Радне групе, у Центру за план, анализу
и реструктурирање систематизовани су послови „главни
координатор за управљање и контролу“ са следећим описом
послова: координира активности ради успостављања и
примене система Финансијског управљања и контроле
као дела процеса усклађивања са правним тековинама ЕУ;
прибавља и проучава прописе о Интерној финансијској
контроли (у даљем тексту ИФКЈ) у јавном сектору;
припрема материјал за секторе/центаре Друштва за
имплементацију система ФУК и учествује у организацији
едукације запослених из области ФУК-а; саставља предлог
стратегије ФУК; припрема материјал и координира
активности на сачињавању образаца ФУК-а; координира
активности на сачињавању предлога стратегије за
управљање ризицима за период предвиђен позитивним
прописима. На тај начин ће се успоставити и јача
координација са организационим деловима Друштва, а све
у циљу равномернијег и унифициранијег развоја система
ФУК и у оквиру њега дела који се односи на процес
управљања ризицима.
Битно је нагласити да у процесу развоја ФУК система
и у процесу управљања ризицима треба да учествују сви
запослени сходно додељеним овлашћењима, одговорностима и описом послова из систематизације послова.
Такође, руководиоци су дужни да упознају запослене са
процесом управљања ризицима и да обезбеде да запослени
постану свесни комплексности процеса успостављања
и развоја ФУК-а као и одговорности које се односе на
активности пословања и управљања ризицима у свом
домену.
Свеобухватно сагледавање комплексног система ФУК
са једне стране и свест о развоју истог са друге стране,
узроковало је креирање једног оваквог документа који ће
на систематичан и свеобухватан начин заокружити и дати
правац који треба следити за даљи развој ФУК система.
Сврха Стратегије је да побољша, унапреди и олакша
остваривање стратешких циљева и мисије Друштва кроз
управљање претњама и коришћењем шанси, односно кроз
стварање окружења које доприноси већем квалитету и
резултатима свих активности, на свим нивоима управљања.
С тим у вези важно је истаћи да је Друштво изложено
бројним ризицима који се могу односити на:
• све оно што може штетити угледу Друштва и смањити
поверење јавности;
• неекономично, неефикасно и неефективно управљање
јавним средствима;
• непоуздано извештавање;
• неспособност деловања на промењене околности
или неспособност управљања у промењеним
околностима на начин који спречава или смањује
неповољне утицаје за реализацију циљева.
Циљ Стратегије је да кроз методолошки оквир олакша
процес идентификовања и процену идентификованих
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ризика, како би одговорно лице донело исправну одлуку
који је најбољи начин поступања са ризицима. Уобичајено
решење је увођење одговарајућих интерних контрола ради
минимизирања појављивања ризика или минимизирања
ефекта деловања ризика у будућем периоду, и то кроз:
• креирање Регистра ризика (Регистар оперативних и
Регистар стратешких ризика), у којима ће сви ризици
са којима се суочава Друштво бити идентификовани и
процењени, а који утичу на остваривање стратешких
и оперативних циљева и мисија Друштва ;
• рангирање свих ризика у погледу могућег појављивања
(вероватноћа јављања ризика) и очекиваног утицаја
на циљеве и пословне процесе;
• расподела јасних улога, одговорности и дужности за
поступање са ризиком;
• преглед усклађености са законима и регулативом,
укључујући редовно извештавање о ефективности
система интерних контрола ради ублажавања ефекта
ризика;
• подизање нивоа свести о принципима и користима
укључености у процес управљања ризицима и
посвећености запослених везано за контролу ризика;
• извештавање о ризицима.

2. ПРАВНИ ОСНОВ
Влада је донела Стратегију развоја интерне финансијске
контроле у јавном сектору у Републици Србији, за период
2017 – 2020. године („Службени гласник РС“ број 51 од
25. маја 2017. године). Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, представља план за
даљи развој свеобухватног и ефикасног система интерне
финансијске контроле у јавном сектору који ће осигурати
добро управљање и заштиту јавних средстава, без обзира
на њихове изворе, као и усклађивање са захтевима из
Поглавља 32: Финансијски надзор – за потребе преговора
о приступању Србије у Европску унију.
Развој интерне финансијске контроле у јавном сектору,
иницирао је и развој идентификовања и управљања
ризицима. Сектор – Централна јединица за хармонизацију
у Министарству је, у том смислу израдио и одговарајуће
подзаконске акте и нека питања од значаја за развој ФУК-а,
дефинисао одредбама Закона о буџетском систему. Овим
законом, у члану 81. став 2, дефинисани су елементи
финансијског управљања и контроле, и то:
1. Контролно окружење;
2. Управљање ризицима;
3. Контролне активности;
4. Информисање и комуникација и
5. Праћење и процена система.
Управљање ризицима успоставља се и развија на
темељима „COSO“ оквира који представља интегрисани
оквир интерне контроле који је дефинисала Kомисија
спонзорских организација (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission ), као једна од
компоненти финансијског управљања и контроле.
„COSO“ оквир у том смислу садржи осам међусобно
повезаних компонената: унутрашње окружење, постављање циљева, утврђивање ризика и прилика, процену
ризика, одговор на ризик, контролне активности, информације и комуникације, као и праћење.
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3. ДЕФИНИЦИЈЕ
Ризик је било који догађај, активност или пропуст који
би се могао догодити и неповољно утицати на постизање
стратешких и оперативних циљева Друштва . Поред тога, и
пропуштене прилике се такође сматрају ризиком.
Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања,
процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве
Друштва и предузимање потребних радњи у циљу смањења
ризика, а у оквиру поштовања принципа ФУК.
Идентификовање ризика је процес утврђивања догађаја и одређивање кључних ризика који могу угрозити
остварење циљева Друштва.
Опис ризика представља процес јасне формулације
односно описивања утврђених ризика, узимајући у обзир
главни узрок ризика и потенцијалне последице ризика
односно утицај на циљеве и активности.
Процена ризика је поступак којим се на систематичан
начин обавља процена утицаја који ризик има на остваривање циљева и одређује вероватноћа настанка ризика.
Ублажавање/третирање ризика подразумева активности које се предузимају у циљу смањивања вероватноће
настанака ризика, ублажавање негативних последица које
је ризик изазвао или обоје што подразумева успостављање
одговарајућих контролних активности односно процедура.
Праћење ризика је део фазе управљања ризицима у
којој се проверава да ли у пракси функционишу предложене
контролне активности, и да ли исте спречавају, односно
ублажавају ефекат деловања ризика на циљеве. Такође,
поред наведеног, праћење омогућава и идентификовање
новонасталих ризика као и ризика који су нестали или имају
мањи ефекат деловања на циљеве током процеса пословања.
Инхерентни ризик је ниво ризика у случају непостојања
контроле и активности које ублажавају ризик.
Резидуални ризик је ризик који остаје након што
руководство предузме радње за смањење последица и
вероватноће неповољног догађаја, укључујући контролне
активности у смислу реаговања тј. одговора на ризик.
Регистар ризика је преглед идентификованих
ризика, процене ризика по критеријуму утицаја који
има на остваривање циљева и вероватноће појављивања,
потребних активности, односно контрола које ће смањити
последице деловања ризика, особа задужених за спровођење
конкретних активности, као и рокова за њихово извршење.
То је интерни документ Друштва. У том смислу потребно је
разликовати Регистар оперативних ризика организационих
делова Друштва као и Регистар стратешких ризика
Друштва.

4. СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
Према одредбама Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање
и извештавање о систему ФУК у јавном сектору, руководилац корисника јавних средстава одговоран је за
одређивање и остваривање циљева, као и за успостављање
делотворног система управљања ризицима који ће помоћи
у остваривању постављених циљева.
Да би се успоставио адекватан систем односно
процес управљања ризицима у Друштву се одређује
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особа одговорна за координацију успостављања
процеса управљања ризицима из највише управљачке
структуре. Такође, руководиоци свих организационих
делова именују се за координаторе за ризике који, између
осталог, идентификују ризике и ажурирају регистре
ризика (приликом промене прописа, нове систематизације
послова, нових сазнања за отклањање ризика и вероватноће
за појаву ризика и сл.).
Координатора за успостављање процеса управљања
ризицима и координаторе за ризике организационих
делова Друштва, именује генерални директор.
Координатор за успостављање процеса управљања
ризицима може припремити и кратка упутства за управљање
ризицима и њима детаљније уредити начин поступања
и утврђивања релевантних образаца за документовање

4.1. Идентификација ризика
На основу утврђених циљева, разматрају се догађаји
који могу угрозити њихово остварење и предузимају
одређене радње за управљање ризицима. Зато је важно
да циљеви буду јасни, мерљиви, достижни, реални и
временски одређени.
Циљеви се могу поделити на:
а) Стратешке циљеве (општи) и
б) Оперативне циљеве – специфични (који су везани за
пословне процесе и планове рада).
а) Стратешки циљеви
Стратешки циљеви су дугорочни циљеви који су
садржани у стратешким документима Друштва и
стратешким документима који одређују правац и смер
развоја Републике Србије из области финансијског
управљања и контроле. Међу најзначајним документима
из којих се посредно могу дефинисати стратешки циљеви
који су везани за област управљања ризицима Друштва
могу се издвојити већ поменута Стратегија развоја интерне
финансијске контроле у јавном сектору у РС, Фискална
стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и
2019. годину, Национални програм јавне железничке
инфраструктуре за период од 2017. до 2021. године.
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ризика. У том смислу, може користити Смернице за
управљање ризицима, брошуру коју је израдио Сектор –
Централна јединица за хармонизацију у Министарству,
које се налазе на сајту Министарства http://ifkj.mfin.gov.rs/
WP/wp-content/uploads/2014/02/SZUR.pdf .
Руководиоци на различитим нивоима управљања, у
складу са додељеним овлашћењима и одговорностима,
одговорни су за испуњавање циљева у оквиру својих
надлежности, а тиме и за управљање ризицима.
Општи модел управљања ризицима подразумева:
1. Идентификацију ризика
2. Анализу и процену ризика
3. Реаговање на ризик – поступање по ризицима
4. Праћење и извештавање о ризицима
Графички приказ управљања ризицима:

Конкретније, циљеви Друштва и мере за остварење циљева,
одређени су Дугорочним и средњорочним планом пословне
стратегије и развоја “Инфраструктура железнице Србије“
а.д. за период 2017-2027. године, Програмом пословања
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије“,
Београд за 2019. годину.
У том смислу Друштво ће:
- утврдити ризике на свим нивоима, како стратешким
тако и оперативним и у свим планским документима
- доношењем регистара ризика;
- настојати да управљање ризицима постане саставни
део процеса планирања и доношења одлука и тако
постане управљачки документ за остваривање
постављених циљева;
- обезбедити да све активности и са њима повезани
финансијски издаци буду обухваћени програмом
пословања Друштва у складу са програмским
буџетом РС;
- избегавати активности које носе ризик од штетног
публицитета или друге штете које могу утицати на
углед Друштва, као и да се управљањем ризицима
омогући предвиђање неповољних околности које
би могле спречити остварење циљева Друштва;
- настојати да створи организациону структуру која,
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као таква, неће стварати одбојност према ризицима,
али и да
- омогући да сви руководиоци и запослени који
доносе одлуке или учествују у њиховој припреми,
буду свесни одговорности и имају јасна сазнања
да ће активности око управљања ризицима,
резултирати у корист Друштва кроз остварење
постављених циљева.
б) Оперативни циљеви
Оперативни циљеви су у погледу временског рока,
краткорочни и уједно и специфични, али изведени из
стратешких циљева, који су садржани у годишњим плановима активности организационих делова. Наведене циљеве
утврђује генерални директор, извршни директори и
менаџери са руководиоцима унутрашњих организационих
делова – својим директорима који руководе секторима/
центрима. У складу с тим, и за ове циљеве потребно је
идентификовати одговарајуће ризике и одредити адекватне
мере за ублажавање или отклањање ризика, како би се
ублажила или елиминисала могућност да оперативни
ризици постану стратешки.
Праћење ризика у оквиру организационих делова од
стране руководиоца унутрашњих организационих делова,
је најбољи механизам управљања ризицима на оперативном
нивоу. Регистар оперативних ризика, који доноси Одбор
директора представља значајан интерни документ у процесу
управљања ризицима и почетни корак за даљи наставак и
израду Регистра стратешких ризика.
Након што су јасно постављени циљеви Друштва, а
како би се осигурало њихово постизање, идентификују се
ризици односно претње остваривању утврђених циљева.
Идентификација ризика заправо представља процес
уочавања ризика или пропушетних шанси које би спречиле
остварење јасно постављених циљева Друштва.
У том смислу, потребан је напор целог Друштва да се
ризици идентификују, оцене и прате. У Друштву су, за овај
процес, одговорни чланови Радне групе – координатори
за ризике, у складу са динамиком појављивања ризика или
потребом за њихово ажурирање и редефинисање.
Најчешће методе тј. технике које организације користе
за идентификовање ризика су:
• набацивање идеја (brainstorming) – оформљена
група кључних запослених која отворено дискутује и
утврђује ризике за свој делокруг рада;
• коришћење контролних листа (check lists) – заправо
представља унапред припремљен списак ризика, па се у
складу с тим сваки ризик разматра у односу на претходно
утврђену листу. Ову листу би требало редовно прегледати
како би се обезбедила њихова релевантност;
• раније искуство – по овој методи се ризици
идентификују на основу знања и искуства запослених и
ранијих информација које поседују везано за ризике. У
том смислу, Друштво има Регистар оперативних ризика
који може послужити као контролна листа и базна основа
за даље праћење постојећих и идентификацију нових
ризика, као и за њихово ревидирање у погледу вероватноће
јављања и степена утицаја;
• процена ризика од стране носиоца активности –
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ово је приступ према којем сваки ниво и део организације
анализира своје активности и пружа свој допринос у тзв.
“дијагнози“ ризика са којом се суочава. Ово се може извести
путем документованог приступа (утврђени упитници) али
је често продуктивније уколико се организују радионице.
Посебна предност овог приступа јесте да се ризици
озбиљније схватају када их идентификују сами носиоци
пословног процеса.
Имајући у виду садашње свеобухватно стање везано
за досадашњи развој у области система ФУК и његове
компоненте тј. управљање ризицима, у Друштву се
успоставља пракса везана за идентификацију ризика као
комбинација свих поменутих метода. У складу с тим,
Радна група на састанцима дискутује и договара се о свим
активностима и онда разрађује и развија процес и израђује
потребна документа која прате систем ФУК и процес
управљања ризицима.
С обзиром на то, да процес управљања ризицима
треба да постане саставни део стратешког и оперативног
планирања, потребно је обухватити све ризике који би
се могли догодити, због унутрашњих или спољашњих
фактора, а који утичу на успешно остварење циљева.
Да би се олакшало препознавање ризика као и да би се
осигурала покривеност свих подручја ризика, користити
се подела на пет главних група ризика, коју између осталог
користи Европска комисија, и то:
а) Екстерно – спољно окружење, као на пример:
- ризици макро окружења (геополитички, економски,
природне катастрофе и слично);
- политичке одлуке и приоритети изван Друштва
(Влада, Европска комисија и слично);
- спољни партнери (грађани, други корисници
буџетских средстава, консултанти, медији и слично).
б) Планирање, процеси и систем
- политике (укључујући и интерне политике и одлуке),
стратегије (нпр. фискална стратегија), планови (нпр.
финансијски планови);
- оперативни процеси (начин организовања пословног
процеса, опис процеса);
- финансијски процеси и додела финансијских
средстава;
- ИТ и остали системи подршке.
в) Запослени и организација
- структура запослених и њихова компетентност;
- етика и понашање организације („тон с врха“,
могућност преваре и проневере финансијских
средстава, сукоб интереса и слично);
- интерна
организација
(начин
управљања,
подела улога и одговорности, делегирање итд.);
- сигурност запослених, објеката и опреме.
г) Законитост и исправност
- јасна дефинисаност закона, усклађеност постојећих
закона, прописа и правила и поштовања истих.
д) Комуникација и информације
- методе и канали комуникације, тј. тачна, јасна и
двосмерна линија комуницирања и преноса података;
- квалитетна и правовремена информисаност.
Оваква подела ризика обухвата како интерно тако и
екстерно окружење и представља алат који се употребљава
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у фази утврђивања ризика, узимајући у обзир све аспекте
ризика и сва потенцијална подручја ризика.
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Након што се утврде, ризици се процењују како би могли
да се рангирају и у складу са тим, се утврђују приоритети и
олакшава начин доношења одлука о оним ризицима на које
се треба усмерити односно који имају најинтензивнији
ефекат деловања на циљеве.
Ризици се процењују са становишта утицаја који
имају на остварење циљева и са становишта вероватноће
појављивања.
Процена утицаја обухвата процену значајности
последица ако се ризик оствари, тј. процењује се какве
би могле бити последице ако се ризик оствари. Утицај се
бодује oценама од један (1) до пет (5), где оцена 1 значи да
ће тај догађај имати мали утицај, док највиша оцена 5 значи

да ће догађај имати велики утицај на остваривање циљева
Друштва. Овде се може дати и описна процена утицаја, па
тако утицај може бити врло низак, низак, средњи, висок и
врло висок.
Из процене утицаја и вероватноће појављивања
ризика произилази процена укупне изложености ризику
(интензитет деловања ризика), која је потребна како би
се утврдили приоритети, односно најзначајнији ризици
којима треба управљати.
Укупна изложеност ризику, добија се множењем
бодова утицаја с бодовима вероватноће. Тако се, ризик
са највећим утицајем (5) и највећом вероватноћом
појављивања (5), може проценити са највише двадесетпет
(25) бодова.
Облик процене ризика, огледа се кроз матрицу тј.
дијаграм унакрсног деловања утицаја и вероватноће
појављивања ризика који је дат у наставку кроз такозвану
„семафор матрицу “:

„Зелени ризици“ су ризици ниског интезитета
деловања. Они се крећу у границама 1, 2, 3, 4 и 5(нпр:
висока вероватноћа 4 и врло низак утицај 1, као и врло
висок утицај 5 и врло ниска вероватноћа).
„Жуте ризике“ треба надзирати и управљати њима све до
довођења до зелене боје, ако је могуће. Они се крећу у границама
6, 8 и 9 (нпр: средња вероватноћа 3 и средњи утицај 3).
„Црвени ризици“ су оцењени са највишим оценама

(10,12,15,16,20 и 25) захтевају тренутну акцију, а то су
ризици са великом вероватноћом појављивања и високим
утицајем на остварење циљева, или је вероватноћа
појављивања висока, а утицај средњи односно обрнуто.
Дакле, оцена 20 или 25 подразумева сигурну појаву
ризика са веома озбиљним утицајем, док је оцена 1,
најмања вероватноћа појаве ризика са малим утицајем. У
наставку је дато објашњење вероватноће и утицаја:

4.2. Анализа и процена ризика
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РАНГИРАЊЕ УТИЦАЈА
Бр.
вредн.

Категорија

Могуће последице

1

Врло низак

Нема утицаја

2

Низак
Негативан исход због ризика или
изгубљених прилика који вероватно неће
имати трајни или значајан утицај на
оперативне и стратешке цињеве и углед или
успешност Друштва.

• Мање од <0.5% финансијског утицаја на
укупни обрт
• Нема регулаторних последица
• Мањи негативан публицитет

3

Средњи
Негативан исход због ризика или
изгубљених прилика који ће имати значајан
утицај на оперативне и стратешке циљеве
Друштва, али се њиме може управљати без
већих последица у средњорочном периоду.

• Финансијски губитак до 2% од укупни
обрт у свакој години
• Ограничени регулаторни проблеми
• Негативан публицитет у локалној области
или неком акпекту пружања услуга

4

Висок
Негативан исход због ризика или
изгубљене прилике који има значајан
утицај који захтева велике напоре да би
се њиме управљало и да би се решио
у средњорочном периоду, али не прети
опстанку Друштва у средњорочном
периоду.

• Финансијски губитак преко 2% од
укупног обрта у једној години
• Неопходно је избалансирати велики
програм штедње захтева у средњорочном
периоду
• Значајни регулаторни проблеми

5

Врло висок
Негативан исход због ризика или
изгубљених прилика који уколико се не
реши у средњорочном периоду прети
опстанку Друштва.

• Финансијски губитак (или губитак
потенцијалног финансијског вишка) преко
2% од обрта више година заредом
• Значајне регулаторне последице
• Велике негативне санкције – затворен
главни део организације

РАНГИРАЊЕ ВЕРОВАТНОЋЕ
Бројчана
вредност

Категорија

Вероватноћа

1

Врло ниска

2% вероватноћа да ће се нешто
догодити

2

Ниска

5% вероватноћа да ће се нешто
догодити

3

Средња

10% вероватноћа да ће се нешто
догодити

4

Висока

20% вероватноћа да ће се нешто
догодити

5

Врло висока

50% вероватноћа да ће се нешто
догодити

Из процене утицаја и вероватноће произилази процена
укупне изложености ризику, која је потребна како би
се утврдили приоритети, односно најзначајнији ризици
којима треба управљати. Укупна изложеност ризику
добија се множењем бодова за утицај са бодовима за
вероватноћу (ако се ризик са највећим утицајем и
највећом вероватноћом, које бодујемо оценом пет, може
проценити са највише двадесетпет бодова). Укупна

изложеност ризику може бити незнатна (оцена 1, 2), ниска
(оцена 3, 4, 5), средња (оцена 6, 8, 9), висока (10, 12, 15, 16)
и критична (20, 25). Будући да један ризик може утицати
на неколико подручја унутар организације, разматрани
фактор ризика запослени посебно процењује за различита
подручја и бодује према утицају ризика и вероватноћи
појаве ризика за свако опажено подручје ризика.
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СТЕПЕН РИЗИКА
Бројчана вредност ризика

Квалитативни
опис ризика

1, 2

Незнатан

3, 4, 5

Низак

6, 8, 9

Средњи

10, 12, 15, 16

Висок

20, 25

Критичан

Друштво ризик сматра критичним, ако је оцењен највишом оценом (20 или 25), и то у следећим случајевима:
- ако представља директну претњу успешном
осваривању циљева или завршетку програма/
пројекта/активности;
- ако ће проузроковати знатну штету организационим
деловима или Друштву, грађанима, Влади или
суфинансијерима (пројекти финансирани из иносредстава);
- ако ће за последицу имати кршење закона и других
прописа;
- ако ће за последицу имати значајне финансијске
губитке;
- ако се доводи у питање сигурност запослених и
имовине Друштва;
- ако озбиљно утиче на углед Друштва.
4.3. Реаговање на ризик (поступање по ризику)
Сврха решавања ризика јесте да се неизвесност и
потенцијална опасност од појаве ризика преокрене у
корист Друштва, путем искоришћавања прилика и елиминисања претњи које утичу на остварење циљева. Свака
радња коју Друштво предузме са циљем да реши одређени
ризик, представља део онога што је познато као „интерна
контрола“.
У овој фази, разликују се две врсте ризика:
- Инхерентни ризик – је ризик или низ ризика са
којима се суочава Друштво, не узимајући у обзир
успостављене контроле и факторе који ублажавају
ризик. Ови ризици се генеришу због уобичајних
околности, а могу бити интерни или екстерни;
- Резидуални ризик – је ризик након предузимања
постојећих контрола које ублажавају ризик. Дакле,
након предузимања одређених радњи, ризик и даље
постоји. То је резидуални ризик, односно ризик
који се може уклонити.
Вероватноћа и утицај ризика смањује се избором
прикладног одговора на ризик. Одлука о одговору на
ризик, зависи од важности ризика као и о толеранцији и
ставу према ризику.
У наставку се наводе аспекти поступања по ризицима:
а) Толерисање – Представља један од одговора на
ризик, када се ризик прихвата и толерише без предузимања
било каквих радњи. Чак и ако ризик није подношљив,
способност да се нешто уради у погледу одређених ризика

може бити ограничена, односно трошкови предузимања
било кавих радњи могу бити већи од потенцијалне користи
која се тиме може добити;
б) Третирање (решавање) – Највећи број ризика
решава се на овај начин. Сврха третирања јесте да се,
иако ће се одређене активности наставити са ризиком,
предузму радње (контрола) у циљу ограничавања ризика
на прихватљив ниво;
в) Трансфер (пренос) – Најбољи одговор за неке
ризике јесте да се пренесу на треће лице. Ово се ради
путем конвенционалног осигурања, или финансијском
надокнадом трећем лицу које ће преузети ризик на други
начин. Ова опција је нарочито добра за умањивање
финансијских ризика или ризика по имовину;
г) Коришћење прилика – Ова опција није алтернатива
за претходно наведене, већ представља опцију коју треба
размотрити увек када се толерише, преноси или третира
одређени ризик. Односи се на ситуацију када истовремено
са умањивањем одређених претњи, постоји прилика да се
искористи неки позитиван утицај (нпр. уколико је улагање
већег износа капиталних инвестиција у велики пројекат
ризично, треба преиспитати да ли постоје релевантне
контроле, које су довољно добре да оправдају повећавање
тог износа, како би се остварила још већа корист). Горе
наведено се односи и на ситуације које са собом не носе
претњу, већ само позитивне прилике;
д) Прекид – неке ризике је могуће решавати или свести
на прихватљив ниво, само уколико се одређена активност
прекине. Ова опција се користи ретко, јер може бити
озбиљно ограничење да се резултати неопходни за грађане
и остваре.
Из изнетог, а на основу члана 7. Правилника о
заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему ФУК
у јавном сектору, контролне активности темеље се на
писаним процедурама и начелима, поступцима и другим
мерама које се успостављају ради остваривања циљева
Друштва кроз смањење ризика до прихватљивог нивоа.
Подела контролних активности у Друштву је следећа:
• Превентивне контроле – осмишљене да спречавају појаву неефикасности, грешака односно неправилности. Ове контроле не могу да гарантују да се
контролисани фактор неће појавити, али умањују
вероватноћу његовог појављивања. Пример ове
контроле је везаност за поделу дужности и овлашћења.
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• Детекционе контроле – Ове контроле се активирају
након одређеног догађаја и не могу пружити
апсолутну сигурност, али могу да умање ризик
од нежељених последица будући да омогућавају
предузимање корективних активности.
• Директивне контроле – усмеравају одређени
процес у жељеном смеру, односно осигуравају
остварење циља који се жели постићи. Примери
ових контрола јесу јасна дефиниција политика,
постављање специфичних циљева као и адекватна
обука и одговарајућа структура кадрова, и
• Корективне контроле – осмишљене су да
исправљају уочене грешке или непожељне догађаје.
Пример ових контрола је креирање планова за
случај непредвиђених ситуација или обликовање
уговорних обавеза којима се омогућује поврат
више плаћених износа.
При одабиру контроле, важно је да успостављена
контрола буде сразмерна ризику и да трошкови контроле
не премашују добијене користи.
4.4 Праћење и извештавање о ризицима
Управљање ризицима, представља континуиран процес
који укључује праћење утврђених ризика како би се
благовремено уочиле све промене везане за ризике (нпр.
појава нових ризика и могућих прилика које се јављају уз
ризике).
Стратегијом су дефинисане све активности како би се
осигурало да су сви ризици повезани са циљевима као и да
су сви ризици узети у обзир при утврђивању и ажурирању
ризика. У том смислу, сви запослени (руководиоци на свим
нивоима и њихови извршиоци), треба континуирано да
разматрају питања везана за ризике са којима се суочавају
у свом послу.
Циљ наведеног је размена информација о начину
решавања ризика, где се кроз редовне извештаје и
годишње анализирање најучесталијих ризика, долази до
остваривања циљева Друштва.
Такође, начин комуникације и размена информација
о утврђеним ризицима на свим нивоима и међу свим
запосленима обухвата и одговарајући систем праћења
и извештавања о ризицима Друштва, и то на следећи
начин:
- Након што су одређени стратешки циљеви и кључни
процеси са којима ће се они постићи, а затим утврђени
и процењени ризици који могу угрозити постизање
циљева, али и дате мере за исте, одређују се носиоци
истих описаних пословних процеса који ће се бринути о
одвијању процеса на предвиђен начин (нпр. руководиоци
ужих организационих делова). Дакле, носиоци пословних
процеса задужени су и за праћење остваривања циљева и
управљање најважнијим ризицима из своје области;
- Одржавање редовних састанака – вертикална и
хоризонтална комуникација (на кварталном, полугодишњем
и годишњем нивоу), руководећег кадра на вишем нивоу и
координатора за ризике организационих делова у саставу
Друштву, односно кад год се према процени, наиђе на
изузетно значајан ризик, ради доношења одлуке о мерама
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за смањивање изложености ризику, о роковима и лицима
који ће бити одговорни за извршавање потребних радњи,
као и због евентуалне потребе мењања и ажурирања
података у Регистру оперативних и Регистру стратешких
ризика;
- Такође, на састанцима треба анализирати и дискутовати
у којој мери су предузете радње биле ефикасне, разматрати
процене утицаја и вероватноће након што су радње у вези
третирања предузете, одредити да ли су потребне даље
акције ради достизања прихватљивог нивоа ризика;
- Најмање једном годишње, или ако се за то укаже
потреба, координатори за ризике свих организационих
делова у саставу Друштва израђују извештаје о управљању
ризицима и достављају их координатору за успостављање
процеса управљања ризицима;
- Чланови Радне групе припремају Годишњи извештај
о стању ФУК система који садржи и део везан за процес
управљања ризицима, а којим се осигурава упознатост о
ризицима односно дељење сазнања о ризицима и резултатима. Годишњи извештај се подноси генералном директору.

5. УЛОГА, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ
5.1. Носиоци ризика
За сваки ризик који захтева мере ублажавања, потребно
је одредити носиоца ризика, односно лица у оквиру сваког
организационог дела Друштва, које преузима одговорност
за праћење мера, као одговора на ризик. Носилац ризика
мора бити непосредно укључен у све активности у вези
са ризиком, укључујући праћење и покретање одређених
мера у случају даљег повећавања степена ризика. Носилац
ризика је руководилац сваког организационог дела у
саставу Друштва.
Поступак управљања ризиком подразумева посвећеност
и учешће свих запослених у Друштву. Када се неко од
запослених суочи са новим ризиком, о томе треба увек да
обавести координаторе за ризике, попуњавањем обрасца за
утврђивање, процену и обавештавање о ризику (Прилог 1)
који даље обавештава и подноси образац Радној групи за
развој ФУК система у Друштву. Подношење овог обрасца
треба да буде део активности запослених на свим нивоима
одговорности у организацији.
Решењем о образовању Радне групе именовани
чланови Радне групе су уједно и одређени за
координаторе ризика за своје организационе јединице
којом руководе.
5.2. Овлашћења и одговорности
Генерални директор треба да:
- осигура највиши ниво одговорности и подршку за
управљање ризицима;
- усвоји Стратегију управљања ризицима у Друштву.
Радна група за развој система ФУК у Друштву треба да:
- ажурира Стратегију управљања ризицима Друштва;
- оствари квалитетну комуникацију о ризицима са
запосленима у Друштву, што се пре свега односи на
чланове Радне групе;

Број 33

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- изврши завршну процену и рангирање идентификованих ризика како би се лакше припремио
Регистар стратешких ризика Друштва;
- осигура да се Регистар оперативних ризика ажурира
по потреби, а најмање једаном годишње;
- осигура квалитетно управљање ризицима Друштва.
Координатори за ризике треба да:
- у складу са одлукама чланова Радне групе за ФУК
редовно ажурирају ризике из своје организационог
дела (попуњавањем образаца за идентификацију,
оцену и процену ризика) и у складу са тим пружају
помоћ око израде Регистра стратешких и Регистра
оперативних ризика;
- обавештавају запослене о донетим одлукама у вези
са утврђеним ризицима;
- активно учествују у дискусијама о идентификованим
ризицима или ризицима које је потребно проценити;
- подстичу развијање и јачање свести о ризицима међу
запосленима;
- учествују у ажурирању Стратегије управљања
ризицима.
Руководиоци ужих организационих делова Друштва
треба да:
- осигурају свакодневно управљање ризицима у
својим областима и процесима рада;
- осигурају да се управљање ризицима у зони њихове
одговорности спроводи у складу са Стратегијом
управљања ризицима и инструкцијама координатора;
- подстичу запослене и да их оспособљавају за
препознавање ризика који су претња њиховим
активностима;
- утврђују нове методе рада и да буду иновативни како
би се уједно и систем ФУК развијао.
Сви запослени у Друштву треба да:
- користе смернице за управљање ризицима које
су добили од руководиоца, са циљем побољшања
ефикасности рада;
- сваки нови ризик или неодговарајуће постојеће
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контроле ризика пријаве координатору за ризике или
свом непосредном руководиоцу.
Организациона јединица Интерне ревизије треба да:
- процењује адекватност и ефективност контролних
механизама у односу на ризик;
- укаже на ризике, односно на нежељене догађаје
који се могу десити као последица неадекватних и
неефикасних интерних контрола;
- даје препоруке и смернице за континуирано
побољшање интерних контрола и увођење нових.

6. АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегија се ажурира по потреби, а најмање једном у
три године. На састанцима Радне групе за развој система
ФУК у Друштву ће се анализирати потребе за ажурирањем
Стратегије или се ажурирање може извршити по налогу
генералног директора или руководиоца задуженог за развој
система ФУК коме је пренесена одговорност за те послове.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Стратегију објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“ и на интернет страници Друштва.
8. ПРИЛОЗИ
ПРИЛОГ 1: Образац за евиденцију ризика (регистар
ризика)
ПРИЛОГ 2: Образац за управљање ризиком
ПРИЛОГ 3: Регистар ризика
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 12.7.2019. године)
Број: 4/2019-1592-367
На основу члана 81. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,
142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018 и 31/2019), члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
,,Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 12.7.2019.
године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Регистар оперативних ризика сектора/
центара Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије'', Београд.
2. Регистар ризика из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Образложење
У поступку успостављања система Финансијског
управљања и контроле а на основу сегментације на нивоу
сектора/центара идентификовани су и евидентирани
ризици и израђени Регистри ризика за сваки сектор/центар.
На основу Регистара ризика сектора/центара доноси
се Регистар оперативних ризика сектора/центара Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“,
Београд.
Регистар ризика је преглед идентификованих ризика,
процене ризика по критеријуму утицаја који има на остваривање циљева и вероватноће појављивања, потребних
активности, односно контрола које ће смањити последице
деловања ризика, особа задужених за спровођење конкретних активности, као и рокова за њихово извршење.
На основу напред наведеног 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 12.7.2019. године)
Број: 4/2019-818-225
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17)
и члана 24. тачка 17) Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/2015 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/2017), Одбор директора
„Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 12.7.2019.
године донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“,
бр. 49/18, 68/18, 11/19 и 25/19).
2. Правилник 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 12.7.2019. године)
Број: 4/2019-818-225
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС и 113/17)
и члана 24. тачка 17) Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/2015 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/2017), Одбор директора
„Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 12.7.2019.
године донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника организацији и
систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички

превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник
„Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 и 25/19) мења
се у следећем:
1) 12000 СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП
(1) 12100 – Управа Сектора
- послови под редним бројем 06 „секретар администратор“
се бришу;
- под редним бројем 06 систематизују се послови „главни
контролор“, са следећим условима: у колони шифра
описа посла уписује се 1340; у колони степен стручне
спреме уписује се „6/4“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „ВШТС, ВШДС, СШТС,
СШДС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(2) 12502 – ОЈ за вучу возова и ТКП Суботица
- код послова под редним бројем 09 „машиновођа“ у колони број извршилаца уместо броја „30“ уписати број
„29“, остали услови остају непромењени.
2) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА
(1) 13100 - Управа Сектора
- послови под редним бројем 07 „дипломирани инжењерспецијалиста“ се бришу;
- под редним бројем 07 систематизују се послови „главни
координатор за СУБ“, са следећим условима: у колони
шифра описа посла уписује се 1341; у колони степен
стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „МФ, ЕТФ, ФТС, ПФ“;
у колони број извршилаца уписује се „1“.
3) 14100 СЕКЦИЈА ЗА СТ НИШ
(1) 14101 – Управа
- код послова под редним бројем 04 „водећи организатор
за технологију рада станица, логистику и ред вожње“
у колони шифра описа посла уписује се 1342; остали
услови остају непромењени.
Члан 2.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1. измене и
допуне описа послова.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго”, Београд, који се односи на описе послова, мења се у следећем:
Уписује се нови опис послова, и то:
1340 - главни контролор - „Прати законске прописе и интерна акта из делокруга свог рада; Координира, обрађује у
САП-у и доставља предмете из домена финансијско-рачуноводственог пословања; Припрема и доставља податке за
обрачун зарада; Организује рад административних послова сектора; Испоставља налоге за службена путовања и води
евиденцију истих; Припрема документацију за израду решења из области радних односа; Води књигу налога и рачуна;
Сарађује са службама и секторима у друштву; Обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју
поседује, по налогу руководиоца.“
1341 - главни координатор за СУБ - „Kоординира активности са надлежним секторима у изради стратегије инвестиција
у возна средства; прати, стара се и примењује законске и техничке прописе из области железничког саобраћаја; прати
реализацију уговора из области набавке добара и услуга; координира активности са надлежним секторима и дирекцијом
за железницу у области стандардизације; учествује у раду стручних комисија и стручних радних група за дефинисање
техничких захтева за набавку нове, односно реконструкцију или модернизацију постојеће опреме и возних средстава;
обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; учествује у имплементацији система за управљање
безбедношћу, израђује безбедносне процедуре и прати њихову примену, ради у сап програму све послове из домена
секторске делатности, обавља и друге послове по налогу руководиоца.“
1342 - водећи организатор за технологију рада станица логистику и ред вожње - „Kоординира, предлаже и контролише технолошки процес у станицама; припрема и врши анализу обима и квалитета превоза; прати поделу и
анализира податке у вези коришћења кола; сарађује са оператиком при планирању подмиривања привреде; припрема
елементе за предлог реда вожње; обрађује предмете УК; обавља и дрге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме
по налогу руководиоца.“
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.8.2019. године)
Број: 4/2019-1646-383
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.8.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjе се на коришћење ad hoc траса воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од 28.11.2018.
године и сматра се Анексом 48. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3643 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 22.8.2019. године поднео ad
hoc захтев за доделу трасе воза, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и
Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

1.

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Лазаревац52674 Остружница- електро
Шид

Серија
локомотиве

441

Маса
воза
(t)

1730

L (m)

530+18

Календар Цена трасе
саобраћаја
[РСД]

26.8.2019.29.8.2019.

53.389,16

Напомене
На релацији
Ресник –
Остружница лок.
серије 647 из
састава воза у
режиму потиска
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.8.2019. године)
Број: 4/2019-1647-383
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.8.2019. године, донеo
ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од 28.11.2018.
године и сматра се Анексом 30. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о
коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а
који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3640 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о, је дана 29.7.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу трасa, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и
Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена трасе
[РСД]

53091

Панчево
главнаВршац

дизел

661

1712

520

26.8.30.8.2019

19.048,58

30849

ВршацДржавна
граница

дизел

661

1712

520

26.8.30.8.2019

3.493,10

49696

Суботица
теретнаДржавна
граница

електро

441

1680

535

1.9.30.9.2019.

6.965,53

49697

Државна
границаСуботица
теретна

електро

441

1680

535

1.9.30.9.2019.

6.965,53

1.

2.

3.

Напомене
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.8.2019. године)
Број: 4/2019-1648-383
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, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.8.2019.
године, донеo

ОДЛУКУ
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. додељују се на коришћење трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да сачине
предлог текста Анекса 8 Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре са превозником „NCL NEO CARGO
LOGISTIC” д.о.о., и доставе га генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. обратио се захтевима за ванредну доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване трасе могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и Изјавом о мрежи
за ред вожње за 2019. годину, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број воза

Релација саобраћаја

Врста
вуче

Серија
лок.

Маса
воза
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

1.

42984

(Стамора Моравита)државна граница-ВршацПанчево главна ст.

дизел

661

712

520

Ф

2.

42985

Панчево главна стВршац-државна граница(Стамора Моравита)

дизел

661

1712

520

Ф

3.

52930

Црвени Крст-ЛаповоКрагујевац

дизел

661

712

520

Ф

4.

52929

Крагујевац-ЛаповоЦрвени Крст

дизел

661

1512

520

Ф

Напомене
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.8.2019. године)
Број: 4/2019-1649-383
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, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 26.8.2019.
године, донеo

ОДЛУКУ
1. Превознику „Pannon Rail“ д.о.о., додељују се на коришћење трасе возова, чији је списак са основним елементима
наведен у Прилогу 1. Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да сачине
предлог текста Анекса 2. Уговора о коришћењу јавне железничке инфраструктуре са превозником „Pannon Rail“ д.о.о. и
доставе га генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење
Превозник „Pannon Rail“ д.о.о. обратио се „Инфраструктурa железнице Србије“ а.д. захтевима за доделу траса возова
кроз четврте редовне измене и допуне годишњег реда вожње, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване трасе могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019 и Изјавом о мрежи
за ред вожње за 2019. годину, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

1.

52270

Панчево главна-Рума

електро

461

1842

530

Ф

2.

52271

Рума-Панчево главна

електро

461

1842

530

Ф

3.

52273

Рума-Лозница

дизел

060-DA

1716

500

Ф

4.

52450

Оџаци-БогојевоСуботица тер.

дизел

742+742

1028

490

Ф

5.

52451

Суботица тер.Богојево-Оџаци

дизел

742+742

1928

490

Ф

6.

52452

Бачка ТополаСуботица тер.

дизел

742+742

1728

480

Ф

7.

52544

Панчево главнаНови Сад ранжирнаСуботица тер.

дизел

742+742

1728

530

Ф

8.

52545

Суботица тер.-Нови
Сад ранжирна-Панчево
главна

дизел

742+742

928

530

Ф

9.

52546

Панчево главна-Нови
Сад ранжирна

дизел

742+742

1828

530

Ф

Напомене
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52547

11.

52600

12.

52601
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Нови Сад ранжирнаПанчево главна

дизел

742+742

1828

530

Ф

Вршац-Панчево главна

дизел

060 DA

1842

500

Ф

Панчево главнаСурчин

електро

461

1842

500

Ф

Сурчин-Панчево
главна

електро

461

1042

500

Ф

Панчево главна-Вршац

дизел

060 DA

1042

500

Ф

13.

52905

Панчево главна-Велика електро/
Плана
дизел

461+060

1842

500

Ф

14.

52906

Велика Плана-Панчево
главна

електро/
дизел

461+060

1842

500

Ф

15.

52907

Рума-Црвени Крст

електро/
дизел

461+060

1842

500

Ф

16.

52908

Црвени Крст-Рума

електро/
дизел

461+060

1842

500

Ф

17.

53426

Нови Сад ранжирнаСуботица тер.

дизел

742+742

1928

550

Ф

18.

53427

Суботица тер.-Нови
Сад ранжирна

дизел

742+742

1928

550

Ф

19.

53428

Нови Сад ранжирнаOџаци

дизел

742+742

1928

490

Ф

20.

53429

Oџаци-Нови Сад
ранжирна

дизел

742+742

1928

490

Ф

21.

53433

Сивац-Сомбор

дизел

742+742

1728

480

Ф

22

53436

Врбас- Суботица тер.-

дизел

742+742

2128

550

Ф

23

53437

Суботица тер.-Врбас

дизел

742+742

928

550

Ф

24.

53551

Суботица тер.-Нови
Сад ранжирнаЗрењанин фабрика

дизел

742

784

480

Ф

25.

53552

Зрењанин фабрикаНови Сад ранжирнаСуботица тер.

дизел

742

784

480

Ф

26.

53553

Суботица тер.-Кикинда

дизел

742+742

1428

520

Ф

27.

53554

Кикинда-Суботица тер.

дизел

742

628

520

Ф

28.

53606

Вршац-Панчево главна

дизел

060+742

1980

500

Ф

29.

53607

Панчево главна-Вршац

дизел

742+742

1128

500

Ф

30.

53952

Црвени Крст-Велика
Плана

електро

461

1826

500

Ф

31.

53953

Велика Плана-Црвени
Крст

електро

461

1826

500

Ф

32.

53954

Велика ПланаСмедерево

електро

461

1826

500

Ф

33.

53955

Смедерево-Велика
Плана

електро

461

1826

500

Ф

34.

53957

Црвени Крст-Пирот

дизел

060-DA

1716

500

Ф
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35.

57450

Александрово
предграђеСуботица тер.

дизел

742+742

2128

530

Ф

36.

57451

Суботица тер.Александрово
предграђе

дизел

742+742

2128

530

Ф

37.

57452

Александрово
предграђеСуботица тер.

дизел

742+742

1028

530

Ф

38.

57453

Суботица тер.Александрово
предграђе

дизел

742+742

1028

530

Ф

39.

57454

Суботица тер.Суботица јавна
складишта

дизел

742+742

1728

500

Ф

40.

57455

Суботица јавна
складиштаСуботица тер.

дизел

742

728

500

Ф

41.

57612

Панчево ВојловицаПанчево главна

дизел

742+742

1828

530

Ф

42.

57613

Панчево главнаПанчево Војловица

дизел

742

928

530

Ф

43.

75700

Оџаци-БогојевоСуботица тер.

дизел

742

128

30

Ф

44.

75701

Суботица тер.Богојево-Оџаци

дизел

742

128

30

Ф

45.

75702

Нови Сад ранжирнаСуботица тер.

дизел

742

128

30

Ф

46.

75703

Суботица тер.-Нови
Сад ранжирна

дизел

742

128

30

Ф

47.

75704

Зрењанин фабрикаНови Сад ранжирнаСуботица тер.

дизел

742

128

30

Ф

48.

75705

Суботица тер.-Нови
Сад ранжирнаЗрењанин фабрика

дизел

742

128

30

Ф

49.

75706

Панчево главна-Нови
Сад ранжирна

дизел

742

128

30

Ф

50.

75707

Нови Сад ранжирнаПанчево главна

дизел

742

128

30

Ф

51.

75708

Панчево главнаЗрењанин фабрика

дизел

742

128

30

Ф

52.

75709

Зрењанин фабрикаПанчево главна

дизел

742

128

30

Ф

53.

75710

Вршац-Панчево главна

дизел

742

128

30

Ф

54.

75711

Панчево главна-Вршац

дизел

060-DA

180

35

Ф

55.

75712

Нови Сад ранжирнаOџаци

дизел

742+742

128

30

Ф

56.

75713

Oџаци-Нови Сад
ранжирна

дизел

742+742

128

30

Ф

57.

75714

Оџаци-Богојево

дизел

742

128

30

Ф
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58.

75715

Богојево-Оџаци

дизел

742

128

30

Ф

59.

75716

Врбас-Суботица тер.

дизел

742

128

30

Ф

60.

75717

Суботица тер.-Врбас

дизел

742

128

30

Ф

61.

75718

Врбас-Сомбор

дизел

742

128

30

8

62.

75719

Сомбор-Врбас

дизел

742

128

30

Ф

63.

75720

Богојево-Сомбор

дизел

742

128

30

Ф

64.

75721

Сомбор-Богојево

дизел

742

128

30

Ф

65.

75722

Богојево-СомборСуботица тер.

дизел

742

128

30

Ф

66.

75723

Суботица тер.-СомборБогојево

дизел

742

128

30

Ф

67.

75724

Кикинда-Суботица тер.

дизел

742

128

30

Ф

68.

75725

Суботица тер.-Кикинда

дизел

742

128

30

Ф

69.

75726

Александрово
предграђе-Суботица
тер.

дизел

742

128

30

Ф

70.

75727

Суботица тер.Александрово
предграђе

дизел

742

128

30

Ф

71.

75728

Суботица тер.Суботица јавна
складишта

дизел

742

128

30

Ф

72.

75729

Суботица јавна
складишта-Суботица
тер.

дизел

742

128

30

Ф

73.

75730

Панчево ВојловицаПанчево главна

дизел

742

128

30

Ф

74.

75731

Панчево главнаПанчево Војловица

дизел

742

128

30

Ф

75.

75732

Димитровград-Црвени
Крст

дизел

060-DA

116

18

Ф

76.

75733

Црвени КрстДимитровград

дизел

060-DA

116

18

Ф

77.

75734

Црвени Крст-Велика
Плана

електро

461

242

37

Ф

78.

75735

Велика Плана-Црвени
Крст

електро

461

242

37

Ф

79.

75736

Велика ПланаСмедерево

електро

461

242

37

Ф

80.

75737

Смедерево-Велика
Плана

електро

461

242

37

Ф

81.

75738

Велика Плана-Панчево
главна

електро

461

242

37

Ф

82.

75739

Панчево главна-Велика
Плана

електро

461

242

37

Ф

83.

75740

Вршац-Панчево главна

дизел

060-DA

242

37

Ф

84.

75741

Панчево главна-Вршац

дизел

060-DA

242

37

Ф
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85.

75742

Панчево главнаСурчин

електро

461

242

37

Ф

86.

75743

Сурчин-Панчево
главна

електро

461

242

37

Ф

87.

75744

Рума-Шид

електро

461

242

37

Ф

88.

75745

Шид-Рума

електро

461

242

37

Ф

89.

75746

Ниш-Црвени Крст

електро

461

242

37

Ф

90.

75747

Црвени Крст-Ниш

електро

461

242

37

Ф

91.

75748

Лапово-Велика Плана

електро

461

242

37

Ф

92.

75749

Велика Плана-Лапово

електро

461

242

37

Ф

93.

75750

Панчево главна-Рума

електро

461

242

37

Ф

94.

75751

Рума-Панчево главна

електро

461

242

37

Ф

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.8.2019. године)
Број: 4/2019-1650-383
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 26.8.2019. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Службени
гласник „Железнице Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19 и 33/19).
2. Правилник 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
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.8.2019. године)
Број: 4/2019-1650-383
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 26.8.2019. године, донео
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П Р А ВИ Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 55/18,
67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19 и 33/19), у члану 16. речи: „Станица Баточина ( Бадњевац)
III ранг“, бришу се, а речи: Станица Крагујевац (Грошница, Јовановац) 2. ранг“ замењују се речима: „Станица Крагујевац
(Грошница, Јовановац, Баточина, Бадњевац) II ранг“.
Члан 34. мења се и гласи:

Члан 2.

„Члан 34.
У СЕКТОРУ ЗА НЕКРЕТНИНЕ послови се обављају у три одељења и то:
У Одељењу за некретнине и техничку подршку обављају се послови прикупљања катастарске документције
некретнина на којима Друштво има право коришћења; израдa и објављивањe огласа или спровођење другог поступка
за закуп пословног, магацинског и рекламног простора; закључивање уговора; сачињавање записника о увођењу
у посед и дефинисању споредних трошкова; контрола реализације уговора о закупу (површина, делатност и др.);
издавање решења о одређивању висине закупнине; припрема документације за фактурисање; испостављање фактура по
уговорима о закупу за споредне трошкове; усаглашавање стања потраживања са организационим делом надлежним за
рачуноводствене послове у Друштву; анализа ненаплаћених потраживања и достављање опомена закупцима за доспела
а неплаћена потраживања; припрема документације за наплату потраживања активирањем гаранција плаћања или
судским путем; отказивање уговора о закупу са налогом за исељење; израда записника о примопредаји непокретности;
анализа отказаних уговора и припрема документације за покретање судског поступка за исељење и накнаду штете;
израда сагласности и предлога за закључење вансудског и судског поравнања у циљу наплате потраживања; вођење
евиденције месечних промена по основу покренутих судских спорова и закључених судских и вансудских поравнања
као и наплату по истим.
У Одељењу за стамбене послове обављају се послови прикупљања и обраде потребне документације за закључење
уговора о закупу станова и станова за службене потребе; прикупљање и обрада документације на основу приспелих
захтева за израду уговора о откупу станова и анекса уговора о откупу станова; израда обрачуна откупне цене стана и
обрачуна остатка откупне цене стана за израду анекса закључених уговора о откупу; сарадња са јавним бележницима у
поступку закључења уговора.
Прибављање документације и упис станова у катастар непокретности.
Организовање поступка инвестиционог одржавања станова.
Вођење евиденције о становима у закупу и службеним становима.
У Одељењу за заштиту железничке инфраструктуре обављају се послови прикупљања техничких података
од надлежних организационих делова Друштва; ажурирање података у интерној бази сектора и обрада потребне
документације за закључење уговора; закључење уговора о конституисању права службености пролаза, уговора о
одржавању путних прелаза, уговора о одржавању одвојне скретнице и уговора за прикључење индустријког колосека;
издавање решења о одређивању висине накнаде за конституисање права службености пролаза и прикључења на
индрустријски колосек; фактурисање трошкова одржавања путних прелаза и одвојних скретница; фактурисање ванредних
радова на одржавању путних прелаза на основу докуметације о изведеним радовима надлежних организационих
делова; праћење наплате по испостављеним фактурама и издатим решењима; сравњење података са рачуноводственим
стањем и слање опомена комитентима за доспела а неплаћена потраживања; издавање налога и прибављање потребне
документације за покретање судских поступака или предлагање вансудских поравнања.
Сектор подноси извештаје о свом раду органима Друштва.“.
Члан 3.
Табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд, мења се у следећем:
1. СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
1) 10001 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРОПИСЕ И ИСТРАГУ НЕСРЕЋА И НЕЗГОДА
- После послова под редним бројем 4. „Главни организатор“, систематизују се послови под редним бројем 5.
„Виши референт за СП“, у колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се: „6.1; 4“, у колони 4 „Област и врста
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Број 39

квалификације“ уписује се: „Саобраћајно инжињерство и саобраћајне струке“, колони 8 „Број извршилаца“
уписује се: „1“, у колони 9 „Опис посла“ уписује се: „Организује послове везане за прикупљање и обраду
података добијених од подређених организационих јединица, везаних за несреће и незгоде; организује послове
везане прикупљање и обраду података добијених из секција и станица; обавља и друге послове неопходне за
ефикасно функционисање организационог дела у којем ради, а по налогу непосредног руководиоца. (3850).“
2) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД I РАНГ
10100 – Управа
- Код послова под редним бројем 7. „СС за истрагу несрећа и незгода“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „3“,
замењује се бројем „4“. Остали услови остају непромењени.
10113 - Станица Раковица 2. ранг
- Код послова под редним бројем 1. „Шеф станице“, у колони 3 „Ниво квалификације“ уместо„7.1; 6.2“ уписује се
„7.1; 6.2/6.1“. Остали услови остају непромењени.
3) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ УЖИЦЕ I РАНГ
ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ КРАЉЕВО II РАНГ
10504 - Станица Крагујевац (Грошница, Јовановац, Баточина, Бадњевац) 2. ранг
- Код послова под редним бројем 2. „Отправник возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „15“, замењује се
бројем „20“. Остали услови остају непромењени.
- Код послова под редним бројем 4. „Скретничар“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „16“, замењује се бројем
„19“. Остали услови остају непромењени.
- После послова под редним бројем 5. „Чувар путног прелаза“, систематизују се послови под редним бројем 6.
„Помоћник шефа станице“, у колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се: „6.1; 4“, у колони 4 „Област и врста
квалификације“ уписује се: „Саобраћајно инжињерство и саобраћајне струке “, у колони 5а „Правилник 646“
уписује се „ДА“, у колони 6а „Здравствени услови“ уписује се „ДА“, колони 8 „Број извршилаца“ уписује
се: „1“, у колони 9 „Опис посла“ уписује се: „Организује и руководи техничко-технолошким процесом рада;
координира рад свих организационих делова у својој делатности; предузима све потребне мере у циљу очувања
безбедности и уредности железничког саобраћаја; врши надзор и контролу процеса рада; реализује програм
пословања; спроводи заштиту јавне железничке инфраструктуре; сарађује са другим организационим деловима
у секцији; врши контролу извршења наложених мера од стране центра за унутрашњу контролу или других
инспекцијских органа; извршава послове и задатке у оквиру своје стручне способности који проистичу из
уговора које управљач инфраструктуре има са железничким превозницима и трећим лицима; обавља и друге
послове неопходне за ефикасно функционисање организационог дела у којем ради, а по налогу шефа секције
(1420)“ .
2. СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
60607 ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ НИШ (ЛАПОВО, ЗАЈЕЧАР)
- После послова под редним бројем 6 „Администратор“, систематизују се послови под редним бројем 7 „Главни
координатор за преводилачке послове“, са следећим условима: у колoни 3 „Ниво квалификације“ уписује се „7.1;
6.2“, у колони 4 „Област и врста квалификације“ уписује се „све области“, у колони 8 „Број извршилаца“ уписује
се „1“, у колони 9 „Опис посла“ уписује се „организује и координира послове превођења, преводи симултано и
консекутивно, преводи документацију и обавља и друге послове по налогу директора сектора (3783)“.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Члан 4.

Члан 5.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Број 39
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 26.8.2019. године)
Број: 4/2019-1653-383
На основу члана 24. став 1. тачка 19) 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 26.8.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. У оквиру реализације пројекта „Београд на води“, обуставља се саобраћаја возова на делу пруге:
- број 101 Београд – Шид - Државна граница, од км 1+832 (почетак скретнице бр.2 Распутница Савски Мост), до км
4+446 (скретница бр.1б у станици Нови Београд) на којој се налази oбјекат „Савски мост“ и
- број 121 Топчидер - Распутница Савски Мост (Нови Београд) од км 0+838 (улазни сигнал ст. Топчидер) до км
3+667 (скретница бр.3 Распутница Савски Мост).
2. Демонтирају се елементи железничке инфраструктуре на пругама из тачке 1. ове одлуке, осим конструкције
железничког моста на Сави - „Савски мост“, који се налази у км 2+042 пруге број 101 Београд – Шид - Државна граница.
3. Задужују се Сектор за саобраћајне послове, Сектор за грађевинске послове, Сектор за електротехничке послове,
Сектор за набавке и централна стоваришта и Сектор за попис да предузму неопходне мере и радове на уклањању
укинутих железничких капацитета који укључују: припремне радове, демонтажу и уклањање колосечних капацитета
са припадајућим елементима железничке инфраструктуре (грађевинска и електро инфраструктура), утовар, транспорт
и истовар, евидентирање, класификација и депоновање придобијеног материјала и све друге активности потребне за
реализацију ове одлуке.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење
Пројекат „Београд на води“ је планиран у складу са Просторним планом подручја посебне намене уређења дела
приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“ („Службени гласник РС“, број 7/15). С обзиром да је Закључком Владе
РС бр. 350-3533/2014 од 1.5.2014. године утврђено да је пројекат „Београд на води“ од значаја за Републику Србију, да
је потписан Уговор о заједничком улагању у пројекат Владе РС и стратешког партнера (дана 26.4.2015. године), којим
је Република Србија преузела обавезу изградње инфраструктуре до граница предметног пројекта, а предузеће „Belgrade
Waterfront“ изградњу инфраструктуре унутар граница пројекта, наставља се реализација свих започетих активности на
подручју Савског амфитеатра.
Сходно Просторном плану подручја посебне намене уређења дела приобаља реке Саве за пројекат „Београд на
води“ („Службени гласник РС“, број 7/15) укида се досадашња функција старог железничког моста „Савски мост“
за железнички саобраћај (ППППН - тачка 4.4.1.5 Железнички саобраћај), чиме се објекат изузима са листе основних
средстава Друштва и преноси у власништво Града Београда.
Демонтажа и укидање елемената железничке инфраструктуре у станици Београд започето је у 2014. години и
реализовано је у фазама, за шта су донете одлуке друштва и прибављене сагласности Владе Републике Србије. Донета
је Одлука Скупштине број: 5/2017-143-59 од 18.12.2017. године за укидање службеног места Београд и демонтажу
елемената железничке инфраструктуре, за шта је добијена и сагласност Владе РС 11.1.2018 године. На основу наведеног
донета је и Одлука Одбора директора број: 4/2018-770-208 од 29.6.2018. године о обустави саобраћаја у станици Београд
са припадајућом инфраструктуром са применом од 1.7.2018. године.
Објекти који се налазе на подручју Савског амфитеатра, тј. на деловима пруга од Београда до железничких станица
Топчидер, Нови Београд и Београд Доњи град које су обухваћене донешеним одлукама, потребно је изузети са листе
основних средстава Друштва.
Обзиром да претходно наведеним одлукама Друштва нису били обухваћени делови пруга из тачке 1. ове одлуке као и
да Редом вожње за 2018/2019 годину није планиран саобраћај возова преко „Савског моста“ због радова на реконструкцији
и модернизацији деонице Београд Центар - Стара Пазова, Комисија за дефинисање елемената железничке инфраструктуре
у станици Београд коју треба демонтирати за потребе реализације пројекта „Београд на води“, која је формирана Решењем
генералног директора број: 1/2017-6604 од 24.11.2017. године, Записником бр. 20/2019-1434 од 9.8.2019. године, ближе
је дефинисала елементе железничке инфраструктуре на пругама број 101 Београд – Шид - Државна граница и број 121
Топчидер - Распутница Савски Мост (Нови Београд) за које се доноси Одлука о обустави железничког саобраћаја и укидању
јавне железничке инфраструктуре у оквиру наставка реализације пројекта „Београд на води“.
Из наведених разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
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Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 27.8.2019. године)
Број: 5/2019-237-99
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 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17) Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 27.8.2019. године, донела

ОДЛУКУ
1. Укидају се и демонтирају следећи колосеци са припадајућим елементима јавне железничке инфраструктуре у
станици Београд Доњи Град, на прузи Београд Доњи Град км (7+041) - Београд Дунав - Распутница Панчевачки Мост:
- четврти, пети, шести, седми и осми станични колосек,
- колосеци „Штулц“ бр. 14, 16, 17-1, 17-2, 30-1 и 30-2.
2. Задужују се Сектор за саобраћајне послове, Сектор за грађевинске послове, Сектор за електротехничке послове,
Сектор за набавке и централна стоваришта и Сектор за попис да предузму неопходне мере и радове на уклањању
укинутих железничких капацитета који укључују: припремне радове, демонтажу и уклањање колосечних капацитета
са припадајућим елементима железничке инфраструктуре (грађевинска и електро инфраструктура), утовар, транспорт
и истовар, евидентирање, класификација и депоновање придобијеног материјала и све друге активности потребне за
реализацију ове одлуке.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Образложење
Пројекат „Bеоград на води“ иницирао је укидање железничке инфраструктуре која се налазила у Савском амфитеатру
у обухвату Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“
(ППППН – „Службени гласник РС“, бр. 7/15), што је довело до значајног смањеног обима рада у железничкој станици
Београд Доњи Град и недовољног коришћења постојећих колосечних капацитета у станици.
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу град Београда обратила се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
дописом бр. 34766/6-01 од 24.6.2019 године са захтевом за укидање дела колосека у станици Београд Доњи Град, ради
обезбеђења услова за изградњу кишног колектора за који је планирано да се подземно укршта са 11 станичних колосека
на улазном грлу станице Београд Доњи Град, на прузи Београд Доњи Град км (7+041) - Београд Дунав - Распутница
Панчевачки Мост.
Сходно наведеном формирана је Комисија „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., Решењем генералног директора
бр. 1/2019-1850 од 8.7.2019. године за потребе дефинисања елемената јавне железничке инфраструктуре која се може
укинути у станици Београд Доњи Град, тако да се тиме не ремети технолошки процес рада станице.
Комисија је извршила преглед железничке инфраструктуре у станици Београд Доњи град, сачинила Записник бр.
20/2019-1433 од 9.8.2019. године, којим су утврђени елементи железничке инфраструктуре за укидање (грађевинска и
електротехничка инфраструктура), са проценом употребљивог материјала, динамике радова и потребног материјалнотехничког обезбеђења.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 27.8.2019. године)
Број: 5/2019-238-99
На основу чл. 16. и 17. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18), Правилника о начину и
роковима вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.118/13 и
137/14), Међународним стандардима финансијског извештавања, члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“ број 14/17), Правилника о попису и усклађивању књиговодственог
стања са стварним стањем (Службени гласник Железнице Србије“, број 25/17), Скупштина „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 27.8.2019. године, донела
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ОДЛУКУ
о усвајању предлога Централне пописне комисије за расходовање канцеларијског
намештаја и опреме у пословној згради у Београду, Немањина 6
1. Усваја се предлог Централне пописне комисије за расходовање канцеларијског намештаја и опреме у пословној
згради у Београду, Немањина 6.
2. Предлог Централне пописне комисије за расходовање канцеларијског намештаја и опреме у пословној згради у
Београду, Немањина 6, саставни је део ове одлуке.
3. Задужују се Сектор за попис, Сектор за набавке и централна стоваришта и рачунополагачи Сектора/Центара да
изврше расходовање и задуживање материјала придобијеног расходовањем.
4. Задужује се Сектор за људске ресурсе и опште послове, да организује одношење расходованог намештаја и опреме
у стоваришта која одреди Сектор за набавке и централна стоваришта.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

ПРИЛОГ: Предлог Централне пописне комисије за расходовање канцеларијског намештаја и опреме у
пословној згради у Београду, Немањина 6

1. ЗАЛИХЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КЛАСЕ „1“
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ
МАГАЦИН: 981
РАЧУНОПОЛАГАЧ: ИЊАЦ БИЉАНА
Р.Б.

ШИФРА

1

3617301639

2

3909181509

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

СТОЛИЦА ОКРЕТНА ДАКТИЛОГРАФСКА

KOM

1

ФОТО АПАРАТ - ДИГИТАЛНИ

KOM

1

СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
МАГАЦИН: 057
РАЧУНОПОЛАГАЧ: РАШКОВИЋ МАРИНА
Р.Б.

ШИФРА

Ј.М.

КОЛИЧИНА

1

3617300722

СТОЛИЦА ДАКТИЛОГРАФСКА

НАЗИВ

KOM

12

2

3617300722

СТОЛИЦА ДАКТИЛОГРАФСКА

KOM

4

3

3903080954

КАСЕТА ПОКРЕТНА

KOM

3

4

3905565507

ОРМАН ДРВЕНИ

KOM

1

5

3907090041

СТО ЗА РАЧУНАР

KOM

1

6

3907097137

ДОДАТАК СТОЛА РАВАН

KOM

1

7

3909171534

НОСАЧ КУЋИШТА

KOM

3

Ј.М.

КОЛИЧИНА

KOM

1

СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
МАГАЦИН: 950
РАЧУНОПОЛАГАЧ: СИМЕУНОВИЋ НЕГОСЛАВ
Р.Б.

ШИФРА

1

3617307305

НАЗИВ
ФОТЕЉА РАДНА
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МАГАЦИН: 980
РАЧУНОПОЛАГАЧ: СИМЕУНОВИЋ НЕГОСЛАВ
Р.Б.

ШИФРА

1

3020605030

2

3020605196

3

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

БУРГИЈА ГАРНИТУРА 1/5

KOM

1

БУРГИЈА 1-10 ММ

KOM

1

3020660019

БУРГИЈА ЗА МЕТАЛ КОМПЛЕТ

KOM

1

4

3020660027

БУРГИЈА ЗА ДРВО КОМПЛЕТ

KOM

1

5

3020660035

БУРГИЈА ЗА БЕТОН КОМПЛЕТ

KOM

1

6

3027030604

СЕКАЧ СА ЗАСТИТОМ

KOM

1

7

3027030620

СЕКАЧ СПИЦАСТИ СА ЗАСТИТОМ

KOM

1

8

3032026050

ДЛЕТО СЕТ 4 КОМ.

GAR

1

9

3036400392

РЕНДЕ ГРУБО ОБИЧНО

КОМ

1

10

3203080175

КАШИКАКА ЗИДАРСКА

KOM

3

11

3204300184

МИСТРИЈА ЗИДАРСКА

KOM

2

12

3213850062

ЛОПАТИЦА ФАРБАРСКА 6 ЦМ

KOM

2

13

3213850070

ЛОПАТИЦА ФАРБАРСКА 7 ЦМ

KOM

3

14

3617300821

СТОЛИЦА ФОТЕЉА

KOM

2

15

3617307099

ФОТЕЉА СА НАСЛОНОМ

KOM

2

Ј.М.

КОЛИЧИНА

ЦЕНТАР ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ
МАГАЦИН: 389
РАЧУНОПОЛАГАЧ: МИЛУТИНОВИЋ БИЉАНА
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3612420301

ЖИГ ГУМЕНИ ОКРУГЛИ 30 ММ

KOM

2

2

3612424006

ЖИГ ГУМЕНИ ЧЕТВРТАСТИ СРЕДЊИ

KOM

6

3

3616231316

ПОСТОЉЕ ЗА ФОТОКОПИР АПАРАТ - МАЊЕ

KOM

1

4

3617300821

СТОЛИЦА ФОТЕЉА

KOM

1

5

3617307057

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

2

6

3629800503

ПОСТОЉЕ ЗА МАКЕТУ

KOM

1

7

3902551393

ЗАВЕСА ТРАКАСТА

M2

30,96

Ј.М.

КОЛИЧИНА

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
МАГАЦИН: 866
РАЧУНОПОЛАГАЧ: КУНИЋ ДУШКО
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3616230227

ПИСАЋА МАШИНА ЕЛ.ОЛИМПИЈА ЦД 502

KOM

1

2

3617000454

МАШИНА РАЧУНСКА

KOM

2

3

3735804100

ТЕЛЕФОН МОБИЛНИ 'СИМЕНС'

KOM

1

4

3735807103

ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК 750/700

KOM

1

5

3735807152

ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК КX-МБ2025

KOM

1

6

3735807202

ТЕЛЕФАКС АПАРАТ

KOM

2

7

3900100003

РАЧУНАР - ЛАП ТОП

KOM

1

8

3900100276

РАЧУНАР ПЦ

KOM

8

9

3900100409

МОНИТОР-КОЛОР

KOM

11

10

3900101589

ЗВУЧНИК ЗА ПЦ

KOM

2
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2. ОПРЕМА ВРЕДНОСТИ ДО 500 ЕУРА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ КАЛСЕ „1“
ЦЕНТАР ЗА ПЛАН, АНАЛИЗУ И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ
МАГАЦИН: 606/61100
РАЧУНОПОЛАГАЧ: МИЛУТИНОВИЋ БИЉАНА
Р.Б.

ШИФРА

1

3800144515

2

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

ЧИВИЛУК СТОЈЕЋИ С.423

KOM

1

3800400024

ПЦ ПЕНТИЈУМ III С.423

KOM

1

3

3801247978

ФОТЕЉА ФИКСНА ТИП КФ 113 С.474

KOM

1

4

3801248042

ФОТЕЉА ФИКСНА ТИП КФ 113 С.474

KOM

1

5

3801255187

СТО ПИСАЋИ 6 ФИОКА С.423

KOM

1

6

3801342050

СТОЛИЦА ТОНЕТ С.427

KOM

1

7

3801342415

СТОЛИЦА ТОНЕТ С.428

KOM

1

8

3801419478

ОРМАН РОЛО ВЕЋИ С.426

KOM

1

9

3801452578

СТО ДРВ. 5 ПРЕГРАДА С.472

KOM

1

10

3801471669

СТО ДРВ. 9 ФИОКА С.426

KOM

1

11

3801472378

СТО ДРВ. 9 ФИОКА С.428

KOM

1

12

3802888796

ФОТЕЉА КОЖНА ЦРНА С.423

KOM

1

13

3802888887

ФОТЕЉА ВИСОКА ЦРНА С.423

KOM

1

Ј.М.

КОЛИЧИНА

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
МАГАЦИН: 482/60600
РАЧУНОПОЛАГАЧ: СИМЕУНОВИЋ НЕГОСЛАВ
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3800402996

ПЦ ПЕНТИЈУМ III ЦЕЛЕРОН С.119

KOM

1

2

3800407987

ПЦ ПЕНТИЈУМ II С.110

KOM

1

3

3800408050

ШАМПАЧ ХП 1100 П.Ц.С. С.110

KOM

1

4

3800607842

СТО ПИС. УГ.ДЕЛ. 4 ПОК.КАС. С.323

KOM

1

5

3801132006

СТАЗА 4 X 1,5 С.134

KOM

1

6

3801186515

АПАРАТ ЗА ПЛАСТ. ЛАМИНАТОР 004861

KOM

1

7

3801186606

АПАРАТ ЗА ПЛАСТ.ЛАМИНАТОР 004871

KOM

1

8

3801221742

КЛИМА УРЕЂАЈ

KOM

1

9

3801248778

ФОТЕЉА ФИКСНА ТИП КФ 113

KOM

1

10

3801248869

ФОТЕЉА ФИКСНА ТИП КФ 113

KOM

1

11

3801292933

ФОТЕЉА ТАП. ПЛ. МЕТ. НОГЕ С.123

KOM

1

12

3801346333

СТОЛИЦА ТОНЕТ

KOM

1

13

3801346424

СТОЛИЦА ТОНЕТ

KOM

1

14

3801346796

СТОЛИЦА ТОНЕТ

KOM

1

15

3801476296

СТО ДРВ. 9 ФИОКА

KOM

1

16

3801476387

СТО ДРВ. 9 ФИОКА

KOM

1

17

3801515069

СТО ОКРУГЛИ КЛУБ.

KOM

1

18

3801515978

СТО ОКРУГЛИ КЛУБ.

KOM

1

19

3801541396

СТОЛИЦА ФОТЕЉА ДРВЕНА

KOM

1

20

3801615687

СТОЛИЦА НА ЗАВРТАЊ

KOM

1
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21

3801615778

СТОЛИЦА НА ЗАВРТАЊ

KOM

1

22

3801616115

СТОЛИЦА НА ЗАВРТАЊ

KOM

1

23

3801628615

ПИСАЋА МАШИНА ОЛИМПИЈА

KOM

1

24

3801714696

ПЦ ПЕНТИЈУМ 4 С.329

KOM

1

25

3801714878

ПЦ ПЕНТИЈУМ 4 С.329

KOM

1

26

3801714969

ШАМПАЧ ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1020 С.329

KOM

1

27

3801729942

УНИШТИВАЧИВАЧ ДОКУМЕНТА ЦЦ175 С.358

KOM

1

28

3802039515

ФОТОКОПИР АПАРАТ ЦАНОН 6216

KOM

1

29

3802044606

ПЕЋ КВАРЦНА 3X1000W 008670

KOM

1

30

3802044796

ПЕЋ КВАРЦНА 3X1000W 008699

KOM

1

31

3802044887

ПЕЋ КВАРЦНА 3X1000W 008779

KOM

1

32

3802044978

ПЕЋ КВАРЦНА 3X1000W 008780

KOM

1

33

3802062533

ПЦ ПЕНТИЈУМ II ПЛ.8812 С.108

KOM

1

34

3802062624

ПЦ ПЕНТИЈУМ II ПЛ.8869 С.105

KOM

1

35

3802062715

ПЦ ПЕНТИЈУМ II ПЛ.8024 С.107

KOM

1

36

3802062996

ШАМПАЧ ЛАСЕР 1100 ПЛ.8025 С.107

KOM

1

37

3802063069

ШАМПАЧ ЛАСЕР 1100 ПЛ.8867 С.105

KOM

1

38

3802063150

ШАМПАЧ ЛАСЕР 1100 ПЛ.9000 С.108

KOM

1

39

3802076087

КЛИМА УРЕЂАЈ ФУЈТСУ С.110

KOM

1

40

3802202006

ШАМПАЧ ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1150 С.119

KOM

1

41

3802202915

ПЦ ПЕНТИЈУМ IV 1,7 ГХЗ С.107

KOM

1

42

3802203087

ШАМПАЧ ЛАСЕР ЈЕТ 1100 ХП С.107

KOM

1

43

3802220396

ПЦ ПЕНТИЈУМ IV С.110

KOM

1

Ј.М.

КОЛИЧИНА

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ
МАГАЦИН: 199/60200
РАЧУНОПОЛАГАЧ: СИМЕУНОВИЋ НЕГОСЛАВ
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3801621578

ПИСАЋА МАШИНА ОЛИМПИА СТАНДАРД

KOM

1

2

3802300669

ПЦ П433 МХЗ 32 МБ

KOM

1

Ј.М.

КОЛИЧИНА

СЕКТОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ
МАГАЦИН: 565/60700
РАЧУНОПОЛАГАЧ: ДРОЊАК ДАНИЈЕЛА
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3800091906

СТО РАДНИ 73X80

KOM

1

2

3801318415

СТОЛИЦА СА ТАПАЦ. СЕДИШТЕМ

KOM

1

3

3801610969

СТОЛИЦА НА ОКРЕТАЊЕ

KOM

1

4

3801616487

СТОЛИЦА НА ЗАВРТАЊ

KOM

1

5

3801699442

ШАМПАЧ ХП ЛАСЕР ЈЕТ С.311

KOM

1

6

3802000442

ПЦ ПЕНТИЈУМ 007037

KOM

1

7

3802030233

ШАМПАЧ ЛАСЕР ХП

KOM

1

8

3802034433

СТОЛИЦА СКАЈ МЕТ. НОГЕ

KOM

1

9

3802042915

ПЦ ПЕНТИЈУМ 762676257624

KOM

1
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10

3802055115

ПЕЋ КВАРЦНА 3X1000 W

KOM

1

11

3802268833

ПЦ ПЕНТИЈУМ IV С.510

KOM

1

12

3802275606

СКЕНЕР ХП 3500Ц А3 С/Б 3912 С.515

KOM

1

13

3802296024

ШАМПАЧ ХП 1100 А4 С.514

KOM

1

14

3802882187

ТЕЛЕФАКС АПАРАТ КX-ФП-343

KOM

1

15

3802882278

ТЕЛЕФАКС АПАРАТ КX-ФП-343

KOM

1

16

3802882369

ТЕЛЕФАКС АПАРАТ КX-ФП-343

KOM

1

17

3802912133

СТОЛИЦА КОНФ.КОЖНА

KOM

1

18

3802912224

СТОЛИЦА КОНФ.КОЖНА

KOM

1

19

3802912315

СТОЛИЦА КОНФ.КОЖНА

KOM

1

20

3802912687

СТОЛИЦА КОНФ.КОЖНА

KOM

1

Ј.М.

КОЛИЧИНА

ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА
МАГАЦИН: 136/90000
РАЧУНОПОЛАГАЧ: РАДОЈЕВИЋ ЈАСМИНА
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3801234950

ФОТЕЉА СА ШИНАМА ЗА СПАЈАЊЕ

KOM

1

2

3801235015

ФОТЕЉА СА ШИНАМА ЗА СПАЈАЊЕ

KOM

1

3

3801326533

СТОЛИЦА СА ТАПАЦ. СЕДИШТЕМ

KOM

1

4

3801353024

СТОЛИЦА ТОНЕТ

KOM

1

5

3801353115

СТОЛИЦА ТОНЕТ

KOM

1

6

3801353206

СТОЛИЦА ТОНЕТ

KOM

1

7

3801451224

СТО ДРВЕНИ 5 ПРЕГРАДА

KOM

1

8

3801458096

СТО ДРВЕНИ 6 ПРЕГРАДА

KOM

1

9

3801458187

СТО ДРВЕНИ 6 ПРЕГРАДА

KOM

1

10

3801468087

СТО ДРВЕНИ 7 ПРЕГРАДА

KOM

1

11

3801484233

СТО ДРВ. 9 ФИОКА

KOM

1

12

3801518469

СТО ОКРУГЛИ КЛУБ.

KOM

1

13

3801518550

СТО ОКРУГЛИ КЛУБ.

KOM

1

14

3801522578

СТО ЗА ТЕЛЕФОН

KOM

1

15

3801522669

СТО ЗА ТЕЛЕФОН

KOM

1

16

3821814278

ШАМПАЧ ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1160

KOM

1

17

3821814815

ФОТОКОПИР АП.ИР1210 ЦАН.И ТОНЕР

KOM

1

18

3821840596

СТО КЛУПСКИ

KOM

1

19

3821840687

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1

20

3821841024

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1

21

3821841115

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1

22

3821841206

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1

23

3821841396

ФОТЕЉА С. 395

KOM

1

24

3821841933

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1

25

3821842006

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1

26

3821842196

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1

27

3821842287

ФОТЕЉА ТАПАЦИРАНА

KOM

1
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Број 39

СЕКТОР ЗА ПОПИС
МАГАЦИН: 201/61400
РАЧУНОПОЛАГАЧ: ЧУКАНОВИЋ СНЕЖАНА
Р.Б.

ШИФРА

1

3800108106

2

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

КОМ

1

3800108296

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

3

3800108478

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

4

3800495206

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

5

3800495396

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

6

3800495487

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

7

3800495578

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

8

3800495669

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

9

3800497442

СТО КАНЦ.СА КАСЕТОМ 135X80X75

KOM

1

10

3801034624

СТО РАДНИ 80-161 2 ФК

KOM

1

11

3801342969

СТОЛИЦА ТОНЕТ

KOM

1

12

3801700778

СТО КЛУПСКИ С.314

KOM

1

13

3802220115

СТОЛИЦА ДАКТИЛО СА РУКОНАСЛ.

KOM

1

14

3802280978

ФРИЖИДЕР МАЛИ ГОРЕЊЕ

KOM

1

15

3802287569

СТОЛИЦА ДАКТИЛО ОС60 БЕЗ РУКОНАСЛ.

KOM

1

16

3802288633

СТОЛИЦА ТАП.МЕБЛ С41 БЕЗ РУКОНАСЛ.

KOM

1

17

3802288724

СТОЛИЦА ДАКТИЛО ТАП.482 СА РУКОНАС

KOM

1

18

3802346506

ШАМПАЧ ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1150

KOM

1

19

3802371306

ШАМПАЧ ЛЕX МАРК П707

KOM

1

20

3802372296

СТО РАДНИ

KOM

1

21

3802372387

СТО РАДНИ

KOM

1

22

3802374342

СТО РАДНИ

KOM

1

23

3880320415

ПЦ ЦЕЛЕРОН 1.2 128 МБ

KOM

1

24

3899034106

СТОЛИЦА КАНЦ.СА ТОЧКИЋИМА

KOM

1

25

3899034296

СТОЛИЦА КАНЦ.СА ТОЧКИЋИМА

KOM

1

26

3899034569

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

27

3899034650

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

28

3899034742

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

29

3899034833

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

30

3899035350

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

31

3899035442

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

32

3899038933

СТОЛИЦА КАНЦ.ТАПАЦ.ШТОФОМ

KOM

1

Ј.М.

КОЛИЧИНА

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
МАГАЦИН: 787/61300
РАЧУНОПОЛАГАЧ: КУНИЋ ДУШКО
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3880026269

ПОЛУФОТЕЉА

KOM

1

2

3880037050

ВЕШАЛИЦА СТОЈЕЋА МЕТАЛНА

KOM

1

3

3880037142

ВЕШАЛИЦА СТОЈЕЋА МЕТАЛНА

KOM

1
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4

3880041078

ЧИВИЛУК

KOM

1

5

3880041169

ПЛАКАР 24 КРИЛА

KOM

1

6

3880041706

ПЛАКАР 12 КРИЛА

KOM

1

7

3880045624

ЧИВИЛУК

KOM

1

8

3880047950

УПС 1000 ВА П-71727319

KOM

1

9

3880048024

УПС -800 ВА-00273058

KOM

1

10

3880048578

УПС -800 ВА-00273058

KOM

1

11

3880050087

СТО ЗА ТЕЛЕФОН

KOM

1

12

3880051333

СТО КЛУПСКИ

KOM

1

13

3880052406

ПЛАКАР 8 КРИЛА

KOM

1

14

3880052596

ПЛАКАР 12 КРИЛА

KOM

1

15

3880054287

СТО КЛУПСКИ

KOM

1

16

3880055169

ЧИВИЛУК

KOM

1

17

3880057496

ПЛАКАР 12 КРИЛА

KOM

1

18

3880058650

СТОЛИЦА З-600

KOM

1

19

3880064633

ЧИВИЛУК

KOM

1

20

3880065150

СТО КЛУПСКИ

KOM

1

21

3880066406

СТО КЛУПСКИ

KOM

1

22

3880067206

ЧИВИЛУК

KOM

1

23

3880067578

STO ZA KOMPJUTER 120X60

KOM

1

24

3880067669

ПЛАКАР 90X45X200

KOM

1

25

3880067750

ПЛАКАР 90X45X200

KOM

1

26

3880068915

ЧИВИЛУК

KOM

1

27

3880069178

КОМОДА 90X45X85

KOM

1

28

3880069442

КОМОДА 90X45X85

KOM

1

29

3880069624

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400-450-550

KOM

1

30

3880069996

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400-450-550

KOM

1

31

3880070424

СТО РАДНИ 120X70X75

KOM

1

32

3880070515

ПЛАКАР 90X55X200

KOM

1

33

3880107606

КАСА

KOM

1

34

3880107796

КАСА ЗА НОВАЦ СА ОРМАНОМ

KOM

1

35

3880148824

ПЦ 586-3

KOM

1

36

3880148915

ПЦ 586-3

KOM

1

37

3880149350

ШТАМПАЧ

KOM

1

38

3880149533

УПС ЕГВС 620 ВА

KOM

1

39

3880149624

УПС ЕГВС 620 ВА

KOM

1

40

3880149715

УПС ЕГВС 620 ВА

KOM

1

41

3880149996

УПС ЕГВС 620 ВА

KOM

1

42

3880150242

ШАМПАЧ ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1200

KOM

1

43

3880159078

СТО ЗД 116

KOM

1

44

3880159169

СТО ЗД 116

KOM

1

45

3880159250

СТО ЗД 116

KOM

1

46

3880167642

ФАX МУЛТИПАС ПРИНТЕР Л60 И БРОСУР

KOM

1

47

3880168178

КОМПЈУТЕР ЦЕНТРАЛНИ - СЕРВЕР

KOM

1

48

3880172824

ШАМПАЧ

KOM

1

49

3880172915

ШАМПАЧ

KOM

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- 20 -

Број 39

50

3880212869

СТО ЗА КОМПЈУТЕР ПОНК

KOM

1

51

3880213115

СТО ЗА КОМПЈУТЕР ПОНК

KOM

1

52

3880213206

СТО ЗА КОМПЈУТЕР ПОНК

KOM

1

53

3880223106

ФОТЕЉА КОЖНА НИС.НАСЛОН

KOM

1

54

3880223387

ФОТЕЉА КОЖНА НИС.НАСЛОН

KOM

1

55

3880223478

ФОТЕЉА КОЖНА НИС.НАСЛОН

KOM

1

56

3880223569

ФОТЕЉА КОЖНА НИС.НАСЛОН

KOM

1

57

3880223650

ФОТЕЉА КОЖНА НИС.НАСЛОН

KOM

1

58

3880237478

ХП-ЛАСЕР ЈЕТ 2200 СЕР.БР.80955

KOM

1

59

3880237650

ХП-ЛАСЕР ЈЕТ 2200 СЕР.БР.80955

KOM

1

60

3880237924

ХП-ЛАСЕР ЈЕТ 2200 СЕР.БР.80955

KOM

1

61

3880249978

СТАКЛЕНА ВИТРИНА

KOM

1

62

3880293315

ПЕЋ КВАРЦНА 3 КW

KOM

1

63

3880293406

ПЕЋ КВАРЦНА 3 КW

KOM

1

64

3880295633

КАСЕТА ПОКРЕТНА

KOM

1

65

3880295724

КАСЕТА ПОКРЕТНА

KOM

1

66

3880299742

СТО РАДНИ 160X80

KOM

1

67

3880299924

УСИСИВАЧ ЕКО-5 БР.182-2002-1100

KOM

1

68

3880300078

УСИСИВАЧ ЕКО-5 БР.182-2002-1100

KOM

1

69

3880308196

ПЕЋ КВАРЦНА 3 КW

KOM

1

70

3880308287

ПЕЋ КВАРЦНА 3 КW

KOM

1

71

3880308378

ПЕЋ КВАРЦНА 3 КW

KOM

1

72

3880311778

ПК ПЦ СИСТЕМ КОМЛЕТ

KOM

1

73

3880311950

ШАМПАЧ

KOM

1

74

3880313469

СТО КЛУПСКИ

KOM

1

75

3880313550

СТО КЛУПСКИ

KOM

1

76

3880313824

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

77

3880313915

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

78

3880314087

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

79

3880314178

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

80

3880314269

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

81

3880314350

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

82

3880314442

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

83

3880314533

ДОДАТАК СТОЛА 1000X600X750

KOM

1

84

3880321850

ПЛАКАР ЗА РЕГИСТАР 900X450X2000

KOM

1

85

3880321942

ПЛАКАР ЗА РЕГИСТАР 900X450X2000

KOM

1

86

3880322015

ПЛАКАР ЗА РЕГИСТАР 900X450X2000

KOM

1

87

3880322106

ПЛАКАР ЗА РЕГИСТАР 900X450X2000

KOM

1

88

3880322296

ПЛАКАР ЗА РЕГИСТАР 900X450X2000

KOM

1

89

3880323450

ХП-ЛАСЕР ЈЕТ 2200 СЕР.БР.95652

KOM

1

90

3880325133

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

91

3880325224

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

92

3880325315

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

93

3880325406

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

94

3880325596

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

95

3880325687

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1
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96

3880325778

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

97

3880325869

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

98

3880325950

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

99

3880326024

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

100

3880326487

СТО КОНФЕР. 1600X800X750

KOM

1

101

3880326578

СТО КОНФЕР. 1600X800X750

KOM

1

102

3880326669

СТО КОНФЕР. 1600X800X750

KOM

1

103

3880329424

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

104

3880331024

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

105

3880331750

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

106

3880331842

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

107

3880331933

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

108

3880332006

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

109

3880332196

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

110

3880332287

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

111

3880332378

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

112

3880332469

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

113

3880332550

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

114

3880332642

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

115

3880332733

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

116

3880332824

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

117

3880332915

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

118

3880347442

СТО 80X80

KOM

1

119

3880347624

СЕГМЕНТ ПОЛУКРУГ 80X80

KOM

1

120

3880347715

КАСЕТА ПОКРЕТНА

KOM

1

121

3880347806

КАСЕТА ПОКРЕТНА

KOM

1

122

3880348242

ОРМАР ЗАТВ. ГАРД. 147X60

KOM

1

123

3880349133

ОРМАР ОТВОРЕН 73X60

KOM

1

124

3880349224

СТОЛИЦА РАДНА Г 8-70

KOM

1

125

3880349315

СТО КЛУПСКИ 60X120

KOM

1

126

3880383678

СТО РАДНИ 140X80

KOM

1

127

3880383769

СТО РАДНИ 140X80

KOM

1

128

3880383850

КАСЕТА ПОКРЕТНА

KOM

1

129

3880383942

КАСЕТА ПОКРЕТНА

KOM

1

130

3880384015

КАСЕТА ПОКРЕТНА Д

KOM

1

131

3880384106

КАСЕТА ПОКРЕТНА Д

KOM

1

132

3880387596

ИСПРАВЉАЧ ЗА АКУМ. НИ-ЦД УНИСЕТ

KOM

1

133

3880453778

ПЦ 385-40

KOM

1

134

3880454487

ТЕЛ.СИСТ.ПАНАСОНИК КXТ 7730 17475

KOM

1

135

3880470178

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

136

3880470350

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

137

3880470442

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1
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138

3880470533

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

139

3880470624

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

140

3880470715

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

141

3880470806

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

142

3880470996

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

143

3880471069

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

144

3880471150

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

145

3880471242

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

146

3880471333

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

147

3880471424

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

148

3880471515

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

149

3880471606

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

150

3880471796

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

151

3880471887

КАСЕТА ПОКРЕТНА 400X450X550

KOM

1

152

3880471978

ПЛАКАР ГАРДЕР. 900X550X2000

KOM

1

153

3880472042

ПЛАКАР ГАРДЕР. 900X550X2000

KOM

1

154

3880472133

ПЛАКАР ГАРДЕР. 900X550X2000

KOM

1

155

3880472224

ПЛАКАР ЗА РЕГИСТАР 450X450X2000

KOM

1

156

3880472315

СТО РАДНИ 1200X700X750

KOM

1

157

3880475342

ПЦ СЕРВЕР 7535

KOM

1

158

3880475433

ПЦ СЕРВЕР 7535

KOM

1

159

3880475524

ПЦ СЕРВЕР 7535

KOM

1

160

3880475706

ТЕЛЕФОН СИСТ.ПАНАСОНИК КXТ 7730

KOM

1

161

3880482850

ХП-ЛАСЕР ЈЕТ 2200 СЕР.БР.95652

KOM

1

162

3880525369

КАСА ЗА НОВАЦ

KOM

1

163

3880527324

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

164

3880527415

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

165

3880527506

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

166

3880527696

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

167

3880527787

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

168

3880527878

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

169

3880527969

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

170

3880528033

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

171

3880528124

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

172

3880528215

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

173

3880528306

ФОТЕЉА ДАКТИЛО ГКО КОЖА

KOM

1

174

3880571496

ЛАПТОП ХX 8220 П-М740 СА ТОРБОМ

KOM

1

175

3880571587

ЛАПТОП ХX 8220 П-М740 СА ТОРБОМ

KOM

1

176

3880571678

ЛАПТОП ХX 8220 П-М740 СА ТОРБОМ

KOM

1

177

3880581206

ХП-ЛАСЕР ЈЕТ 2200 СЕР.БР.95652

KOM

1

178

3880581396

СКЕНЕР ХП СЈ 2400Ц

KOM

1
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ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ
МАГАЦИН: 220/66000
РАЧУНОПОЛАГАЧ: ЈЕЛЕНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
Р.Б.

ШИФРА

1

3802880124

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

ШТАМПАЧ ХП ЛАСЕР ЈЕТ 1160

KOM

1

ЦЕНТРАЛНА ПОПИСНА КОМИСИЈА
за усклађивање разлика по попису
након извршеног пресељења запослених
у пословној згради у Београду, Немањина 6.
1. Зелић Ђорђе, председник
2. Снежана Чукановић, члан
3. Милован Станић, члан
4. Славица Ставретовић, члан

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 27.8.2019. године)
Број: 5/2019-239-99
На основу чл. 16. и 17. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/13 и 30/18), Правилника о начину и роковима
вршења пописа и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр.118/13 и 137/14),
Међународним стандардима финансијског извештавања, члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Правилника о попису и усклађивању књиговодственог стања са
стварним стањем Службени гласник „Железнице Србије“, број 25/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. је, на седници одржаној 27.8.2019. године, донела

ОДЛУКУ
о усвајању предлога за ванредно хитно расходовање средстава, опреме и залиха
1. Усваја се предлог Комисије за расходовање средстава, опреме и залиха Сектора за Електротехничке послове, приликом чишћења станице Раковица.
2. Предлог Комисије за расходовање средстава, опреме и залиха Сектора за електротехничке послове, приликом
чишћења станице Раковица, саставни је део ове одлуке.
3. Задужују се Сектор за Електротехничке послове, Сектор за попис и Сектор за набавке и централна стоваришта да
изврше расходовање и задуживање материјала придобијеног расходовањем;
4. Задужује се Сектор за набавке и централна стоваришта да изврши продају расходованих средстава и придобијеног
секундара.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења;
6. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“

Образложење
За потребе предаје станице Земун извођачу радова на модернизацији и реконструкцији пруге Београд-Суботица, сва
средстава и опрема су пребачена у станицу Раковица.
Како се просторије станице Раковица морају ослободити од дотрајале и неупотрeбљиве опреме и залиха Сектор за
Електротехничке послове је, формирао комисију за хитно расходовање.
Комисија је извршила преглед опреме, средстава и залиха и у сарадњи са рачунополагачима сачинила предлог за
расходовање
Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
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ПРИЛОГ: Предлог Комисије за расходовање средстава, опреме и залиха Сектора за ЕТП, приликом чишћења
станице Раковица

1. Рачуноводствена класа „1“ -опрема вредности до 500 еура
Магацин/деоница: 095/40145
Рачунополагач: Радосављевић Никола
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

1

3840813996 МЕРНИ СЕТ БГД

КОМ

1

2

3842399069 РАДИО С.ГП30 0 174ХXЕ2-782ПР

ГАР

1

3

3842399242 РАДИО С.ГП30 0 174ХXЕ2-784 ПР

ГАР

1

4

3842399333 РАДИО С.ГП30 0 174ХXЕ2-785 ПР

ГАР

1

5

3843557087 АГРЕГАТ БЕНЗ.ОНАН 3,5 КW

КОМ

1

6

3845300833 ИСПРАВЉАЧ РЛУ 01 30/10

КОМ

1

Ј.М.

КОЛИЧИНА

Магацин/деоница: 097/40147
Рачунополагач: Станошевић Дејан
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3840023133 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001 Д

КОМ

1

2

3840029015 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001 Д

КОМ

1

3

3840786796 ТЕЛЕФОН ПАНАСОНИК КX-ТС5

КОМ

1

4

3840819506 СЕК.ГАР. ПАНАСОНИК КX-ТА 3/8

ГАР

1

5

3840819696 СИСТЕМ ТЕЛ.КX-Т7030 ДИСПЛЕЈ

КОМ

1

6

3840822278 ТЕЛЕФОН .ПАНАС. КX-ТЦ1035

ОМ

1

7

3840837706 СИСТЕМ ТЕЛ.КX-Т7030 ДИСПЛЕЈ

КОМ

1

8

3840889269 ТЕЛЕФОН

КОМ

1

9

3840889624 ТЕЛЕФОН

КОМ

1

10

3840889715 ТЕЛЕФОН

КОМ

1

11

3840889806 ТЕЛЕФОН

КОМ

1

12

3840889996 ТЕЛЕФОН

КОМ

1

13

3840918415 ПЕЋ КВАРЦНА

КОМ

1

14

3842365250 ПЦ ОЛИВЕТИ М-386

КОМ

1

15

3842366969 ПЦ ОЛИВЕТИ М-386-25 ТТ БГД

КОМ

1

16

3842415378 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

17

3842415469 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

18

3842416350 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

19

3842416442 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

20

3842416533 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

21

3842416624 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

22

3844025878 ТЕЛЕФОН АТА БЕОГРАД

КОМ

1

23

3844025969 ТЕЛЕФОН АТА БЕОГРАД

КОМ

1

24

3844026033 ТЕЛЕФОН АТА БЕОГРАД

КОМ

1

25

3844026124 ТЕЛЕФОН АТА БЕОГРАД

КОМ

1

26

3844026215 ТЕЛЕФОН АТА БЕОГРАД

КОМ

1

27

3844142269 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62 ИСКРА

КОМ

1

28

3844142350 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62 ИСКРА

КОМ

1
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29

3844142442 ТЕЛЕФОН БГД ОДЈАВНИЦА СЕЊАК

КОМ

1

30

3844142533 ТЕЛЕФОН БГД ОДЈАВНИЦА СЕЊАК

КОМ

1

31

3844150296 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

32

3844150387 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

33

3844150478 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

34

3844150569 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

35

3844150650 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

36

3844150742 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

37

3844150833 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

38

3844150924 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

39

3844151096 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

40

3844151187 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

41

3844151278 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

42

3844151369 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

43

3844151450 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

44

3844151542 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

45

3844151633 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

46

3844151724 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

47

3844151906 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

48

3844152078 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

49

3844152169 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

50

3844152250 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

51

3844152342 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

52

3844152433 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

53

3844152524 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

54

3844152615 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

55

3844152706 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

56

3844152896 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

57

3844152987 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

58

3844153050 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

59

3844153142 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

60

3844153324 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

61

3844153415 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

62

3844245542 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

63

3844248678 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

64

3844248769 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

65

3844248850 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

66

3844248942 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

67

3844249015 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

68

3844249106 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

69

3844251706 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

70

3844251896 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

71

3844251987 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

72

3844252142 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

73

3844252233 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

74

3844252324 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1
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75

3844252415 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

76

3844252506 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

77

3844252696 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

78

3844252787 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

79

3844252878 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

80

3844252969 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

81

3844253033 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

82

3844253124 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

83

3844253215 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

84

3844253306 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

85

3844253496 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

86

3844253587 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

87

3844253678 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

88

3844253769 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

89

3844253850 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

90

3844253942 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

91

3844254015 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

92

3844254106 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

93

3844254296 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

94

3844254387 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

95

3844254478 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

96

3844254569 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

97

3844254650 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

98

3844254742 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

99

3844254833 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

100

3844254924 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

101

3844255533 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

102

3844255624 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

103

3844255715 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

104

3844255806 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

105

3844255996 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

106

3844256069 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

107

3844256150 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

108

3844256242 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

109

3844256333 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

110

3844256424 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

111

3844256515 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

112

3844256606 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

113

3844256796 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

114

3844256887 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

115

3844256978 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

116

3844257042 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

117

3844257133 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

118

3844257224 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

119

3844257315 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

120

3844257406 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1
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121

3844257596 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

122

3844257687 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

123

3844257778 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

124

3844257869 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

125

3844257950 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

126

3844258024 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

127

3844258115 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

128

3844258206 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

129

3844258396 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

130

3844258487 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

131

3844258578 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

132

3844258669 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

133

3844258750 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

134

3844258842 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

135

3844258933 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

136

3844261069 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

137

3844261150 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

138

3844261242 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

139

3844261333 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

140

3844261424 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

141

3844261515 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

142

3844261606 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

143

3844261796 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

144

3844261887 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

145

3844261978 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

146

3844262042 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

147

3844262133 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

148

3844262224 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

149

3844262315 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

150

3844262596 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

151

3844262687 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

152

3844262778 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

153

3844262869 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

154

3844262950 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

155

3844263024 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

156

3844263115 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

157

3844263206 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

158

3844263396 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

159

3844263487 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

160

3844263578 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

161

3844263669 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

162

3844263750 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

163

3844263842 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

164

3844265524 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

165

3844265615 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

166

3844265706 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1
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167

3844265896 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

168

3844265987 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

169

3844266050 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

170

3844266142 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

171

3844266233 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

172

3844266324 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

173

3844266415 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

174

3844266506 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

175

3844266696 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

176

3844266787 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

177

3844266878 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

178

3844266969 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

179

3844267033 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

180

3844267124 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

181

3844267215 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

182

3844267306 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

183

3844267678 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

184

3844267769 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

185

3844272587 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

186

3844272678 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

187

3844272769 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

188

3844272850 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

189

3844272942 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

190

3844273015 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

191

3844273106 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

192

3844273296 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

193

3844273387 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

194

3844489587 ПЕЋ ТА 3 КW АЕГ

КОМ

1

195

3844737050 СТОЛИЦА

КОМ

1

196

3844737233 СТОЛИЦА

КОМ

1

197

3844737324 СТОЛИЦА

КОМ

1

198

3844774996 СТОЛИЦА

КОМ

1

199

3844775050 СТОЛИЦА

КОМ

1

200

3844775142 СТОЛИЦА

КОМ

1

201

3845373442 УНИВЕРЗАЛНИ ИНСТРУМЕНТ УНИМЕР 33

КОМ

1

Магацин/деоница: 098/40148
Рачунополагач: Марковић Небојша
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

1

3840778496 ТЕЛЕФОН ЕТА 84-01Т

КОМ

1

2

3840778769 ТЕЛЕФОН ЕТА 84-01Т

КОМ

1

3

3840780369 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Ц

КОМ

1

4

3840780542 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Ц

КОМ

1

5

3840780906 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Ц

КОМ

1

6

3840885606 СЕК.ГАР. ПАНАСОНИК ФОНИТ

ГАР

1
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7

3840930550 ПЕЋ ТА 3,5 КW

КОМ

1

8

3840948206 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

9

3840948396 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

10

3840948487 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

11

3840948578 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

12

3840948669 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

13

3840948750 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

14

3840967750 ТЕЛЕФОН ЦБ СТОНИ

КОМ

1

15

3840969087 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001 СЕРИЈА Б

КОМ

1

16

3842408787 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

17

3842408878 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

18

3842408969 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

19

3842409033 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

20

3842409124 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

21

3842409215 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

22

3842409306 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

23

3842409496 ТЕЛЕФОН КX-Т 7030

КОМ

1

24

3842410742 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

25

3842410833 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

26

3842416715 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

27

3842416806 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

28

3842416996 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

29

3842417069 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

30

3842417150 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

31

3842417242 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

32

3842417333 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

33

3842419842 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

34

3842419933 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

35

3842420006 ТЕЛЕФОН ПУПИН 9001Б

КОМ

1

36

3842421715 СЕК.ГАР. ФОНИТ ИВ ПАНАСОНИК

ГАР

1

37

3842427787 ТЕЛЕФОН КXТ-70730 ПИОНИРС.С.15

КОМ

1

38

3842427878 ТЕЛЕФОН КXТ-70730 ПИОНИРС.С.15

КОМ

1

39

3842545687 ЧАСОВНИК ЗИДНИ ЕЛЕКТРИЧНИ

КОМ

1

40

3842545778 ЧАСОВНИК ЗИДНИ ЕЛЕКТРИЧНИ

КОМ

1

41

3842545950 ЧАСОВНИК ЗИДНИ ЕЛЕКТРИЧНИ

КОМ

1

42

3843838206 СЕКРЕТАРСКА ГАРН.ПУПИН 2/5 БГ - Т К

ОМ

1

43

3843875778 ТЕЛЕФОН АУТОМАТ ЦДУ ТОПЧИДЕР

КОМ

1

44

3844144406 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

45

3844144596 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

46

3844144687 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

47

3844144778 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

48

3844144869 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

49

3844144950 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

50

3844145015 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

51

3844145106 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

52

3844145296 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1
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53

3844145387 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

54

3844145478 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

55

3844145569 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

56

3844145650 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

57

3844145742 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

58

3844145833 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

59

3844145924 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

60

3844146096 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

61

3844146187 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

62

3844146278 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

63

3844146369 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

64

3844146450 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

65

3844146542 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

66

3844146633 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

67

3844146724 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

68

3844146815 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

69

3844146906 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

70

3844147078 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

71

3844147169 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

72

3844147250 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

73

3844147342 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

74

3844147433 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

75

3844147524 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

76

3844147615 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

77

3844147706 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

78

3844147896 ТЕЛЕФОН АУТОМ. ЗЕМУН

КОМ

1

79

3844237515 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

80

3844237606 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

81

3844241996 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

82

3844242069 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

83

3844242150 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

84

3844242242 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

85

3844242333 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

86

3844242424 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

87

3844242515 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

88

3844242606 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

89

3844242796 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

90

3844242887 ТЕЛЕФОН АУТОМАТСКИ АТА 62 К

КОМ

1

91

3844283550 ТЕЛЕФОН АУТОМ. АТА 62-К

КОМ

1

92

3844290506 ТЕЛЕФОН ИНДУКТ. М-63

КОМ

1

93

3844290696 ТЕЛЕФОН ИНДУКТ. М-63

КОМ

1

94

3844306096 СЕК.ГАР. ПАНАСОНИК

ГАР

1

95

3844993133 ОРМАН ЛИМЕНИ ДВОКР.

КОМ

1

96

3844993224 ОРМАН ЛИМЕНИ ДВОКР.

КОМ

1

97

3844993315 ОРМАН ЛИМЕНИ ДВОКР.

КОМ

1

98

3844993406 ОРМАН ЛИМЕНИ ДВОКР.

КОМ

1
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99

3845063415 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

100

3845063506 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

101

3845063696 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

102

3845063787 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

103

3845063878 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

104

3845063969 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

105

3845064033 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

106

3845064124 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

107

3845064215 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

108

3845064306 СТОЛИЦА СА ГВОЗД. НОГ.

КОМ

1

2. Расход залиха рачуноводствене класе „1“
Магацин: 020
Рачунополагач: Марковић Небојша
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

1

1591531650 КАБЛ ТЕЛЕФОНСКИ ПТК-56

М1

100

2

3022662039 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ ОД 3 ММ

КОМ

2

3

3022662047 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ ОД 4 ММ

КОМ

7

4

3022662054 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ ОД 5 ММ

КОМ

3

5

3022662062 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ ОД 6 ММ

КОМ

3

6

3022662070 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ ОД 7 ММ

КОМ

8

7

3022662088 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ ОД 8 ММ

КОМ

2

8

3022663383 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ У ГАР. 3-8 ММ

ГАР

1

9

3022663409 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ У ГАР. 7

ГАР

1

10

3022663458 ИЗВИЈАЧ СА ЦЕЛИДОР ДРШКОМ У ГАР. 6

ГАР

1

11

3022665016 ИЗВИЈАЧ КРСТАТИ БРОЈ 1

КОМ

2

12

3022665024 ИЗВИЈАЧ КРСТАТИ БРОЈ 2

КОМ

2

13

3023172301 КЛИПАК ЕЛЕКТРИЧНИ 300 W

КОМ

1

14

3023400066 КЉУЧ НАСАДНИ СТОУГАОНИ ПРАВ 6 ММ

КОМ

2

15

3023400082 КЉУЧ НАСАДНИ СТОУГАОНИ ПРАВ 8 ММ

КОМ

2

16

3023400108 КЉУЧ НАСАДНИ СТОУГАОНИ ПРАВ 10 ММ

КОМ

2

17

3023400132 КЉУЧ НАСАДНИ СТОУГАОНИ ПРАВ 13 ММ

КОМ

2

18

3023400173 КЉУЧ НАСАДНИ СТОУГАОНИ ПРАВ 17 ММ

КОМ

2

19

3023411121 КЉУЧ УСАДНИ СТОУГАОНИ КРИВ 12 ММ

КОМ

1

20

3023422045 КЉУЧ ВИЉУШКАСТИ ДВОГУБИ 5X5,5 ММ

КОМ

2

21

3023444254 КЉУЧ ОКАСТИ ДВОГУБИ ПОВИЈЕН 10X11 ММ

КОМ

2

22

3023448123 КЉУЧ ВИЉУАСТИ-ОКАСТИ 12X12 ММ

КОМ

2

23

3024301701 МАНА ЗА НАРЕЗИВАЊЕ КЉУЧЕВА

КОМ

1

24

3027888001 ТУРПИЈА ЧАСОВНИЧАРСКА

КОМ

1

25

3133330310 КОТУР ПРАЗАН ТИП 'МЛ-1А'ЗА МОТАЛИЦ1

КОМ

2

26

3133361034 МОТАЛИЦА ЗА ПТК-56 ТИП 'ДБ-3А' БЕЗ КАЛЕМ

КОМ

3

27

3134775109 НАПРАВА ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ ЛАМПИЦА-СИГ.СИЈА

КОМ

8

28

3134775158 НАПРАВА ЗА ПОДЕШАВАЊЕ КОНТАКТНИХ ПЕРА

КОМ

10

29

3136122151 ПИНЦЕТА ЗА ИЗВЛАЧЕЊЕ

КОМ

4

30

3138160050 ЧИСТАЧ КОНТАКТА 2-СТРАНИ

КОМ

4
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31

3233300148 КЉЕШТА ЗА СЕЧЕЊЕ ПОЛУОКР.ИЗОЛОВ.140

КОМ

2

32

3233300163 КЉЕШТА ЗА СЕЧЕЊЕ ПОЛУОКР.ИЗОЛОВ.160

КОМ

2

33

3233300205 КЉЕШТА ЗА СЕЧЕЊЕ ПОЛУОКР.ИЗОЛОВ.200

КОМ

1

34

3233304165 КЉЕШТА ЗА СЕЧЕЊЕ ПЉОСН.ИЗОЛОВАНА 160

КОМ

1

35

3233312853 КЉЕШТА ЗА СЕЧЕЊЕ -КОСА ИЗОЛОВАНА 140

КОМ

1

36

3233351000 КЉЕШТА ЈУСТИР

КОМ

7

37

3233352008 КЉЕШТАА ЈУСТИР КЉУНАСТА

КОМ

3

38

3525440008 ОГЛЕДАЛО ЗУБАРСКО

КОМ

2

39

3526009000 ПИНЦЕТА ОБИЧНА ПОНИКЛОВАНА

КОМ

2

40

3903673204 ЛЕСТВЕ ДВОКРИЛНЕ МЕТАЛНЕ ДО 2,01-2,50 М

КОМ

2

41

3903675100 ЛЕСТВЕ 2-КРИЛНЕ АЛУМИНИЈСКЕ СА 5 СТЕП.

КОМ

4

42

3906213578 ПЕЋ ЕЛЕКТРИЧНА Т.А АЕГ 2,5 КW

КОМ

1

43

3906213800 ПЕЋ КВАРЦНА 3X1000 W

КОМ

1

44

1920130000 ЧЕЛИК-ЖЛЕЗО СТАРО ОТПАЦИ ОД 3-6 ММ

КГ

3

45

1920540208 ГУС-СТАРИ

КГ

30

46

1960303004 ПЛАСТИКА ОТПАЦИ

КГ

10

47

2110885791 МАГ.ТРАКА ЗА РЕГИСТРОФОН СХР ОРВО 1/2 ЦО

КОМ

45

Ј.М.

КОЛИЧИНА

Магацин: 048
Рачунополагач: Станошевић Дејан
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

2100913207 БУДИЛИЦЕ

КОМ

10

2

2110000078 ПУЛТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 45 ДЕЛНИ ФГ5

КОМ

8

3

2110000573 ПРЕНОСНИК ПРИКЉУЦНИ 5027Х

КОМ

11

4

2110000607 РАМ ПСМ ФГ 26/5047

КОМ

4

5

2110000649 ПРЕНОСНИК ЛБ ФГ 58/5100 Т

КОМ

41

6

2110000664 СПРЕГА ПОСРЕДНОГ ОРГАН.ФГ 58/5100 Ц

КОМ

7

7

2110000680 МОРЗЕ ПОЗИВ ЛБ Т300-58Е 5100 Ф100

КОМ

1

8

2110000714 ?НА ЗА ДУПЛЕКС УРЕЂАЈ ФГ 58/5100 W

КОМ

3

9

2110000730 РАМ НОСЕЦИ Q601

КОМ

2

10

2110000755 РАМ НОСЕИ Q603

КОМ

2

11

2110000813 ПРЕНОСНИК ФГ 58/5100 Б

КОМ

11

12

2110000888 РАМ НОСЕЦИ Q605

КОМ

1

13

2110000912 ПРИКЉУНИ ПРЕНОСНИК 4-АНИ СК351-Б503

КОМ

4

14

2110000920 ИМПУЛСНИ ТРАНСФОРМ. С30351 Е5032 А1-А2

КОМ

1

15

2110000938 ПРЕНОСНИК ЦБ С300 58 Е5100

КОМ

20

16

2110000979 ИЗЛУЧИВАЧ ПОЗИВА ФГ 174/40358

КОМ

47

17

2110000987 ТРАФО ИМПУЛСНИ ЗА 5031

КОМ

11

18

2110000995 ТРАФО ИМПУЛСНИ ЗА 5035

КОМ

6

19

2110001316 СТОНИ ТЕЛЕФОН ЛБ ФГ СК 54С5055/5

КОМ

1

20

2110001316 СТОНИ ТЕЛЕФОН ЛБ ФГ СК 54С5055/5

КОМ

7

21

2110001613 ПРИКЉ.ПРЕНОС СПОЉ.ТЕЛ.А30351-X5033-АБ-

КОМ

2

22

2110007669 ТРАНСЛАТОР ФЛУ 1:2 600:1200 РЕЛ9БВ 621Н

КОМ

15

23

2110023583 ТЕЛЕФОН СЕКРЕТАРСКИ 'ФОНОТ'-4'

КОМ

6

24

2110025026 ТЕЛЕФОН СИСТЕМСКИ

КОМ

3

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

Број 39

- 33 -

25

2110025109 ТЕЛЕФОН КОД ИЗЛАЗНОГ СИГНАЛА

КОМ

12

26

2110025141 ТЕЛЕФОН КОД УЛАЗНОГ СИГНАЛА

КОМ

6

27

2110025182 ПРИГУШНИЦЕ

КОМ

4

28

2110025414 ТЕЛЕФОН ПРУЖНИ ПОЛУАУТОМАТСКИ- 1 КЉУЧ

КОМ

2

29

2110053515 ЧАСОВНИК ЕЛЕКТРИЧНИ

КОМ

1

30

2110151848 ПЦ ТЕЛЕКС - ТЕЛЕПРИНТЕР

КОМ

1

31

2110173115 ПРЕНОСНОК ЗА ЦДВ 5005

КОМ

4

32

2110344294 ЗВУЧНИК

КОМ

72

33

2110344625 ДРЖАЧ ЗА МИКРОФОН

КОМ

1

34

2110359920 ЗВУЦНИК ЛБЦ3492/12

КОМ

39

35

2110359938 ЗВУЦНИК ЛБ2-УЦ15-Л 15W

КОМ

39

36

2110775505 ЧАСОВНИК ЕЛЕКТРИЧНИ-ЈЕДНОСТРАН А 350 БЕ

КОМ

2

37

2110775810 ЧАСОВНИК ЕЛЕКТРИЧНИ-ДВОСТРАНИ ФИ 600

КОМ

10

38

2110775869 ФАСАДНИ САТ

КОМ

1

39

2110780026 ТЕЛЕФОН ФИКСНИ КX-ТС500ФXW

КОМ

16

40

2110780794 ЦЕНТРАЛА ТЕЛЕФОНСКА

КОМ

1

41

2110800105 ЗВУЦНИ СТУБ 30-15W/100В

КОМ

2

42

2110800212 ТРУБА ЗВУЦНА

КОМ

14

43

2110885585 ТРУБА ЗВУЧНА 15 W

КОМ

16

44

3020770008 БУШИЛИЦА ПОКРЕТНА ЕЛЕКТРИЧНА

КОМ

1

45

3022690139 ПИНЦЕТА

КОМ

1

46

3027120041 СЛОВА ВИСИНЕ 4 ММ КОМПЛЕТ

КОМ

1

47

3106989852 ИСПРАВЉАЧ ЗА АКУМУЛАТ.НИ-ЦД УНИСЕТ 4+1

КОМ

1

48

3106989852 ИСПРАВЉАЧ ЗА АКУМУЛАТ.НИ-ЦД УНИСЕТ 4+1

КОМ

1

49

3133330310 КОТУР ПРАЗАН ТИП 'МЛ-1А'ЗА МОТАЛИЦ1

КОМ

4

50

3430260020 АНАЛОГНИ УНИВЕРЗАЛНИИНСТРУМЕНТ

КОМ

1

51

3449400005 ШАБЛОНИ ЗА ЦРТАЊЕ РАЗНИ

КОМ

2

52

3523512006 КОВЧЕГ САНИТЕТСКИ СРЕДЊИ ОД ЛИМА

КОМ

1

53

3613485006 КУТИЈА ЗА КАРТОТЕКУ ЛИМЕНА МАЊА

КОМ

1

54

3906213628 ПЕЋ ЕЛЕКТРИЧНА Т.А АЕГ 3,5 КW

КОМ

2

55

3906213800 ПЕЋ КВАРЦНА 3X1000 W

КОМ

2

Ј.М.

КОЛИЧИНА

Магацин: 350
Рачунополагач: Радосављевић Никола
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

1

3023447125 КЉУЧ ВИЉУАСТИ-ОКАСТИ 12-13 ММ

КОМ

1

2

3133430060 КЉЕШТА ЗА ГЊЕЕЊЕ КАБЛ.ПАПУ.2,5-6

КОМ

1

3

3203190016 КЉЕШТА АРМИРАЧКА Л-250 ММ

КОМ

1

4

3232661607 ИЗВИЈАЧ ЦЕВАСТИ 1,6ММ СА ЦЕЛ.Н 891

КОМ

1

5

3233335169 КЉЕШТА ЗА СКИДАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ ИЗОЛОВ.

КОМ

1

6

3233335201 КЉЕШТА ЗА СКИДАЊА ИЗОЛ.АУТОМ

КОМ

1

7

3304180007 МАЗАЛИЦА РУЧНА МАЛА ДЕКАЛАМИТ

КОМ

1

8

3439503081 АНТЕНА 8-ДИГИТАЛНА К 73302

КОМ

2

9

3439503354 КОМПРЕСОР ХКС-30

КОМ

1

10

3439503669 СПОЉНИ ДЕЉИТЕЉ Р+С СМДЗ

КОМ

1
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12
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КОМ

1

1920050034 ЛИМ ЧЕЛИЧНИ СТАРИ ДО 3 ММ ДЕБЉИНЕ

КГ

18

13

1920130000 ЧЕЛИК-ЖЕЛЕЗО СТАРО ОТПАЦИ ОД 3-6 ММ

КГ

42.500

14

1920540208 ГУС-СТАРИ

КГ

117.000

15

1930020001 АЛУМИНИЈУМ СТАРИ ОТПАЦИ

КГ

2.400

16

1930120108 БАКАР-ЖИЦА БЕЗ ИЗОЛАЦИЈЕ-СТАРИ

КГ

0,15

17

1940100157 ОТПАЦИ ОД МЕКОГ ДРВЕТА

КГ

1.600

18

1960303004 ПЛАСТИКА ОТПАЦИ

КГ

4.360

19

1960304507 ЕЛЕКТРОНСКИ ЕЛЕКТРИЦНИ ОТПАД

КГ

109.000

3. Расход ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА, рачуноводствена класа „0“
Деоница: 40134
Рачунополагач: Радосављевић Никола
Р.Б.

ШИФРА

НАЗИВ

Ј.М.

КОЛИЧИНА

1

4362567

ЛОК.РДУ 3668/3481

ГАР

1,000

2

4362576

ЛОК.РДУ 3637/3644

ГАР

1,000

3

4362585

ЛОК.РДУ 3611/3613

ГАР

1,000

4

4362594

ЛОК.РДУ 3651/3609

ГАР

1,000

5

4362674

ЛОК.РДУ 6067/5931

ГАР

1,000

6

4409018

ЛОК.РДУ 4971/4608

ГАР

1,000

7

4409063

ЛОК.РДУ 3586/4709

ГАР

1,000

8

4409116

ЛОК.РДУ 4924/4900

ГАР

1,000

Ј.М.

КОЛИЧИНА

Деоница: 40136
Рачунополагач: Станошевић Дејан
Р.Б.

1.
2.
3.
4.

ШИФРА

НАЗИВ

1

4565553

ВТГ УР. 12 КАН ЗЕМУН 10+000

ГАР

1,000

2

4565795

ТВЗК В.СПОМЕНИК ЦУ1/КАМ29/МОН16

ГАР

1,000

4

4567622

ЛОК. ТГ МРЕЖА ТОПЧИДЕР-РЕСНИК

ГАР

1,000

5

4567631

ВТГ УР. 4 КАН АКОВИЦА 8+626

ГАР

1,000

6

6325229

ТРОКАНАЛНИ УРЕЂАЈ З3Ф

ГАР

1,000

Рашковић Марина, Сектор за електротехничке послове
-----------------------------------------------Данијел Стевановић, Сектор за набавке и централна стоваришта
-----------------------------------------------Дејан Половина, Сектор за попис
-----------------------------------------------Величко Матић, стручно лице Сектора за ЕТП
------------------------------------------------

Број 39
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 28.8.2019. године)
Број: 4/2019-896-166
На основу члана 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), a у вези члана
37. став 1. тачка 1. и 38. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011–др. Закон,
Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд, је на седници одржаној
28.8.2019. године, донео
ОДЛУКА
о доношењу Правилника о канцеларијском и архивском пословању
1. Доноси се Правилник о канцеларијском и архивском пословању.
2. Првилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“ акционарско друштво.
Образложење
Чланом 38. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ број 71/94, 52/11-др.закон. и 99/11-др. закон)
прописано је да државни органи и организације, органи јединица територијалне аутономије и локалне самопураве,
установе, предузећа и друга правна лица утврђују начин евидентирања регистратурског материјала, њиховог чувања,
класификације и архивирања, листе категорија регистратурског материјала с роковима чувања и начин заштите и
коришћења података и докумената насталих у процесу аутоматске обраде података.
У Записнику о прегледу архивске грађе и регистратурског материјала састављеног дана 21.6.2019. године од стране
овлашћеног лица Архива Србије, у тачки 2. наложено је Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија
Воз“, Београд да што пре усвоји Правилник о канцеларијском и архивском пословању и да копију достави Архиву
Србије за евиденцију.
На основу изнетог, донета је одлука као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 28.8.2019. године)
Број: 4/2019-896-166
На основу члана 37. став 1. тачка 1. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011-др. закони и
99/2011–др. закон) и члана 24. Статута Акционарског 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“, Београд, је на седници одржаној 28.8.2019. године,
донео

ПРАВИЛНИК
о канцеларијском и архивском пословању
I Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о канцеларијском и архивском пословању (у даљем тексту: Правилник) уређују се организација и
правила поступања у канцеларијском пословању, као и чување регистратурског и архивског материјала насталог у
пословању Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд (у даљем тексту: Друштво).
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Члан 2.
У смислу овог Правилника, под канцеларијским и архивским пословањем подразумева се: примање, прегледање,
евидентирање и распоређивање поште, завођење аката, уписивање у основну евиденцију, достављање аката у рад и
административно-техничка обрада аката, отпремање поште, развођење предмета и аката, класификација и архивирање,
смештај и чување предмета, евидентирање у архивску књигу, излучивање безвредног регистратурског материјала и
предаја архивске грађе надлежном архиву.
Члан 3.
У оквиру канцеларијског пословања поједини појмови употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:
- Акт (службени допис) је сваки писани састав којим се покреће, допуњује, мења, прекида или завршава нека
службена делатност – радња Друштва;
- Прилог је писани састав (документ, табела, графикон, цртеж и сл.) или физички предмет, који се прилаже уз акт
ради допуњавања, објашњавања или доказивања садржине акта;
- Предмет је скуп свих аката и прилога који се односе на исто питање или задатак и чине целину;
- Досије је скуп више предмета који се односе на исту материју или на исто правно или физичко лице;
- Фасцикла је скуп више предмета или досијеа који се после завршеног поступка чувају сређени у истом омоту,
кутији и томе слично;
- Писарница је служба у којој се обављају следећи послови: пријем, отварање, прегледање и распоређивање поште;
евидентирање аката и предмета; достављање предмета и аката организационим облицима Друштва и екстерним
органима; отпремање поште; развођење предмета, као и њихово архивирање и чување;
- Архива писарнице је део у коме се чувају свршени предмети до истека наредне године у односу на годину када
је предмет решен;
- Архивски депо су посебне просторије или ормани у организационим деловима Друштва у којима се чува
регистратурски материјал и архивска грађа, по истеку рока чувања у архиви писарнице;
Члан 4.
У оквиру архивског пословања поједини појмови употребљени у овом Правилнику имају следеће значење:
- Регистратурски материјал чине списи, снимци, записи, документa, књиге и картотеке о евиденцији тих списа,
записа и докумената примљених и насталих у раду Друштва док су значајни за рад или док из тог материјала није
извршено одабирање архивске грађе;
- Архивска грађа је сав изворни и репродуковани (писани, цртани, штампани, фотографисани или на други начин
забележен) документирани материјал од значаја за историју, културу, Друштво и његову делатност од општег
интереса, без обзира када и где је настао;
- Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала је поступак којим се архивска
грађа одбира из регистратурског материјала уз излучивање оних делова регистратурског материјала којима је
престала важност за текући рад, а који немају својство архивске грађе;
- Безвредни регистратурски материјал чини регистратурски материјал коме је престала важност за текући рад,
а није оцењен као архивска грађа;
- Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања је део Правилника која садржи попис
садржаја свих категорија регистратурског материјала насталог у раду Друштва и њихове рокове чувања.
На основу листе, врши се одабирање архивске грађе (категорија који имају рок чувања трајно) и излучивање
безвредног регистратурског материјала (категорија са оперативним роковима);
- Архивска књига је евиденција која садржи попис целокупног регистратурског материјала (инвентарни преглед)
насталог у раду Друштва, као и оног регистратурског материјала који се по било ком основу налази у Друштву;
- Регистратурска јединица је фасцикла, кутија, регистратор где се архивира (одлаже) регистратурски материјал и
архивска грађа.
Члан 5.
Канцеларијски послови врше се у пословној згради у Београду, у посебној радној просторији у писарници.
Код организационих јединица ван Београда, у којима је канцеларијско пословање мањег обима, послове писарнице
врши по правилу шеф јединице или одређени референт.

II Пријем, прегледање и распоређивање поште
Члан 6.
Пријем поште (аката, поднесака, пакета, новчаних писама, телеграма и др.) врши се у писарници.
Пријем поште врши се путем непосредне предаје, путем поште и поштанског преградка. Пошту прима у току трајања
радног времена, запослени у писарници.
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Члан 7.
Запослени у писарници, који непосредно прима пошту од странке или преко курира-достављача, дужан је да потврди
пријем пошиљке стављањем отиска пријемног штамбиља или преко потписа у доставној књизи, доставници, повратници
или на копији акта чији се оригинал прима.
Пријем поште преко поштанске службе или подизања из поштанског преградка, врши се по важећим поштанским
прописима.
Члан 8.
Пошту отвара запослени у писарници.
Поверљиву, строго поврељиву пошту и пошту на личност, запослени у писарници заводи и неотворену је доставља
лицу на које је пошта адресирана, односно руководиоцу организационе јединице.
Члан 9.
Пошиљке примљене у поступку реализације јавних набавки, конкурса, лицитације и сл., не отварају се уколико је на
коверти означено да се достављају у те сврхе, већ се на коверти уписује само време и датум пријема.
Отварање ових предмета врши одређена комисија или запослени на кога је пошиљка насловљена.
Члан 10.
При отварању коверата треба пазити да се не оштети њихова садржина, да се прилози разних аката не помешају,
изгубе и слично.
У случајевима када датум предаје пошиљке пошти може бити од важности за рачунање рокова, уз примљену пошиљку,
прилаже се коверат.
Члан 11.
Ако су коверте пошиљки, омоти пакета и других пошиљки оштећени, а постоји сумња о неовлашћеном отварању,
пре отварања о томе треба сачинити записник у присуству два запослена и констатовати врсту и обим оштећења и да ли
нешто недостаје у примљеној пошиљци.
Тек када се комисијски утврди стање и садржај пошиљке, запослени писарнице преузима пошиљку заједно са
записником о налазу.
Члан 12.
Пријем поште од странака врши се у току целог радног времена.
Сва пошта примљена до 12 часова мора се истог дана евидентирати (завести у деловодник) и доставити организационим
јединицама Друштва на обраду. Пошта примљена после тог времена, доставља се на обраду организационим јединицама
Друштва према могућностима, а најкасније са јутарњом поштом наредног дана
.
Члан 13.
На сваки примљени акт који ће бити заведен у деловодник или друге књиге евиденције, ставља се отисак пријемног
штамбиља.
Отисак пријемног штамбиља ставља се по правилу у горњи десни угао прве стране, а ако ту нема места, отисак пријемног
штамбиља ставља се на друго погодно место, водећи рачуна да текст поднеска остане потпуно читак и разумљив.
Ако на предњој страни нема довољно места, отисак пријемног штамбиља ставља се на полеђини акта у горњи леви угао,
а ако су стране акта у целини попуњене текстом отисак се ставља на комад чисте хартије који се причвршћује за акт.
Члан 14.
У отисак пријемног штамбиља уписују се следећи подаци:
- у рубрику „примљено“ – датум када је акт примљен;
- у рубрику „организациона јединица“– ознака организационe јединице;
- у рубрику „број“ – број из деловодника;
- у рубрику „прилог“ – укупан број примљених прилога;
- у рубрику „вредност“ – укупан износ вредносне пошиљке;
Ако се прилог састоји од више листова треба назначити и број листова таквог прилога.
Коверат који се прилаже уз акт, приложени текстови, марке и сл. не сматрају се прилозима.
Остале ознаке на актима (веза бројева и слично) бележе се поред отиска пријемног штамбиља.
Члан 15.
Примљену пошту распоређује запослени у писарници, који отвара и прегледа пошту.
Рапоређивање приспеле поште врши се истог дана када је примљена, према усвојеној сигнатури Друштва, односно
према унапред одређеним ознакама за органиационе јединице.
Ознаке организационих јединица Друштва одређују се почетком године за текућу годину.
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Ознаке могу бити у виду двоцифрених арапских бројева: 01, 02, 03... зависно од броја организационе јединице
Друштва или у виду римских бројева I, II, III ....., а могуће је и исписивање словима–пуним називом организационе
јединице, на пример: Сектор за финансијско рачуноводствене послове, план и попис и сл.

III Завођење аката, уписивање у основну евиденцију
Члан 16.
Примљени и распоређени акти заводе се у основну евиденцију и достављају се у рад истог дана и под истим датумом
када су примљени.
Телеграме и акте са одређеним роковима или акте по којима се има хитно поступати треба пре осталих аката завести
у основну евиденцију и одмах их доставити у рад надлежној организационој јединици.
Ако се због великог броја примљених аката или из других оправданих разлога примљени акти не могу завести истог
дана када су примљени, завешће се најкасније следећег радног дана, пре завођења нове поште и то под датумом када су
примљени.
Члан 17.
Основна евиденција о примљеној пошти води се у деловоднику.
Деловодник се води по систему основних бројева и подбројева.
Основним бројем означава се предмет сваког примљеног или сопственог акта када се први пут заводи у деловодник.
Основни број предмета се по правилу у току године не мења.
Подбројевима. тј. редним бројевима означавају се сви накнадно примљени акти у вези са једним предметом означеним
основним бројем.
Члан 18.
Деловодник се води у обрасцу АДМ 1 или у електронском облику.
За потребе електронског деловодника користи се посебно софтверско решење.
Електронски деловодник се штампа на крају сваког месеца за претходни месец и архивира на крају календарске
године.
Заведена документа се скенирају, а њихово складиште и чување се обезбеђује формирањем секундарне базе података,
прављењем дневних копија (back-up), као и обезбеђивањем уређаја за безпрекидно напајање рачунара у писарници
(UPS).
Члан 19.
Уписивање података у деловодник врши се читким рукописом и то на следећи начин:
- у рубрику 1. уписује се основни број деловодника;
- у рубрику 2. уписује се кратка садржина предмета;
- у рубрику 3. уписује се подброј;
- у рубрику 4. уписује се датум пријема пошиљке;
- у рубрику 5. уписује се назив и седиште пошиљаоца (при завођењу сопствених предмета – аката у ову рубрику се
уписује скраћеница „СП“–сопствени);
- у рубрику 6. уписује се број примљеног дописа и датум;
- у рубрику 7. уписује се организациона јединица којој се предмет упућује у рад;
- у рубрику 8. уписује се датум развођења;
- у рубрику 9. ставља се једна од ознака који су референти ставили на примерак акта који ће бити с предметом
архивиран и то:
 а/а са ознаком за архивирање, ако је рад у вези са предметом потпуно завршен и предмет треба архивирати;
 сигнатура организационе јединице Друштва којој је уступљен предмет на даљи рад;
Сви касније примљени акти који се односе на исти предмет заводе се под истим основним бројем са додавањем
наредног подброја.
Члан 20.
Када се попуне све рубрике у деловоднику предвиђене за уписивање подбројева, даље завођење аката који се односе
на исти предмет врши се преношењем основног броја у следећу слободну рубрику за основне бројеве, а испод речи
„пренос“ где је предмет први пут уписан ставити основне бројеве између којих је пренет основни број.
На исти начин се повезују и заједно решени предмети из разних годишта, с тим што се поред броја уписује и година.
Члан 21.
Деловодник се закључује на крају године (31. децембра) службеном забелешком написаном испод последњег броја,
уз констатацију колико је укупно предмета заведено у тој години.
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Ова забелешка се датира и оверава службеним печатом и потписује је запослени писарнице који води деловодник.
На корицама деловодника се исписује крупним словима назив Друштва. Испред назива се ставља година, као и први и
последњи основни (редни) број.
Члан 22.
Ако се прими накнадни акт у вези са предметом заведеним под основним бројем у претходној години, треба га завести
под новим основним бројем у деловодник и извршити повезивање тог основног броја са основним бројем из претходне
године.
Члан 23.
Саставни део деловодника је попис аката, који се води у облику књиге, а служи за завођење аката, дописа исте врсте
који се масовно примају, а по којима се води исти поступак (као нпр. решења, потврде, и сл).
За ову врсту аката се по правилу почетком године резервишу први основни бројеви у деловоднику и у рубрикама се
крупним словима упише „попис аката“.
Попис аката се може водити и за поједине врсте предмета у вези са којима се током године предвиђа пријем нарочито
великог броја аката.
Из пописа аката на крају године уписује се у деловодник код основног броја под којим је попис аката заведен, укупан
број аката заведених у току те године у попису аката.
Пописи аката на крају године се сложе по основним бројевима, закључују и прилажу уз деловодник.
Ако се у вези са актом заведеним у попису аката поведе посебан поступак, такав акт се издваја из пописа аката и
заводи у деловодник под основним бројем,

IV Достављање аката у рад и административно-техничка обрада аката
Члан 24.
После завођења аката у деловодник сви акти морају бити истог дана достављени у рад надлежним организационим
јединицама, а најкасније следећег радног дана.
Достављање аката у рад врши се преко интерне доставне књиге. За сваки организациони део Друштва користи се
посебна интерна доставна књига.
Достављање рачуна у рад врши се преко „књиге рачуна“ која истовремено представља основну евиденцију те врсте аката.
Достављање поште са ознаком „поверљиво“ и „строгоповерљиво“, као и поште упућене на личност врши се преко
посебне интерне књиге, уз потпис примаоца.
Службени листови, часописи и друге публикације достављају се преко „књиге за доставу службене штампе“.
Члан 25.
Сваки службени допис (акт) треба да садржи следеће делове:
- заглавље, у горњем левом углу (назив и седиште Друштва, број службеног дописа са класификационим знаком,
датум и пуна адреса);
- адреса примаоца (пун назив и седиште примаоца);
- број и датум примљеног дописа на који се одговара„веза“;
- текст који мора бити јасан, сажет и читак;
- испод текста, са десне стране, ставља се потпис пошиљаоца дописа (акта), односно потпис овлашћеног лица;
- испод текста, са леве стране, наводе се прилози који се достављају уз службени допис (акт);
Службени допис се пише најмање у два примерка, од којих се оригинал шаље примаоцу, а копија се задржава у архиви.
Члан 26.
Сваки акт којим почиње нови предмет, треба по завођењу сложити у посебан омот (образац АДМ 9). На омоту се уписује
деловодни број, година и ознака организационе јединице, а испод тога кратак садржај предмета, као и попис прилога.
Акта истог предмета треба улагати у омот по датумима пријема односно решавања, тако да се акт са најновијим
датумом налази на врху.

V Враћање решених предмета писарници, развођење аката и отпремање поште
Члан 27.
Сви решени предмети које треба архивирати, отпремити или уступити другој организационој јединици, враћају се
писарници преко интерне доставне књиге.
На омоту акта који се враћа писарници, референти, односно обрађивачи стављају потребна упутства о начину отпреме
(препоручено, авионом и сл.) и да ли акт треба упутити другој организационој јединици.
На сваком службеном допису по коме је поступак завршен, пре него што се врати писарници, референт, односно
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обрађивач поред ознаке „а/а“ уписује рок чувања предмета који је предвиђен за ту врсту предмета у Листи категорија
регистратурског материјала са роковима чувања и потписује се.
Члан 28.
Развођење аката – службених дописа врши се уписом у одговарајуће рубрике деловодника, односно пописа аката.
Акти се разводе на следећи начин:
- а/а са ознаком рока чувања предмета ако је рад по предмету потпуно завршен и треба га архивирати;
- сигнатура организационе јединице Друштва којој је уступљен предмет на даљи рад;
Датуми и ознаке развођења уписују се хронолошким редом у рубрику 8 и 9 деловодника
Члан 29.
Отпремање поште врши запослени у писарници.
Сви предмети преузети у току радног дана до 13 часова морају се отпремити истог дана.
Предмети примљени после закључивања отпремних књига, ако нису хитни, отпремиће се наредног радног дана.
На копији акта који се отпрема ставља се датум отпреме пошиљке и потпис експедитора.
Члан 30.
Више службених дописа (аката) који се истог дана упућују на исту адресу стављају се у исти коверат.
Коверат у коме се отпремају службени дописи (акта) треба да садржи у горњем левом углу (прве стране) тачан назив
и ближу адресу пошиљаоца, као и ознаку свих аката који се налазе у коверти.
Назив примаоца пошиљке исписује се крупним и читким словима у десном делу коверте.
Место (седиште примаоца) пише се великим штампаним словима, са обавезном назнаком поштанског броја, а испод
тога се ставља његова ближа адреса.
Члан 31.
Вредносне пошиљке, судска акта, строго поверљива и поверљива преписка, отпремају се обавезно препоручено или
путем доставне књиге ако се иста доставља преко курира.
Члан 32.
У књигу експедоване поште уписују се све пошиљке које се отпремају поштом.
Књига служи као евиденција о завршеној отпреми, као и правдању новца на име поштанских трошкова тј. поштарине,
који се сваког дана после отпремања поште сабирају и тај износ се уписује у контролник поштарине.

VI Архивирање и чување предмета
Члан 33.
Решени предмети се слажу у архиву и чувају у њој.
Решени предмети чувају се у архиви писарнице или организационим јединицама у којима се исти обрађују, најдуже
до истека наредне године у односу на годину када је предмет решен, а после тога се пребацују у архивски депо.
Решени предмети могу се задржати на основу реверса, а најдуже до истека наредне године.
По истеку наведеног рока, могу се задржати само предмети који представљају документацију од значаја за текући рад
Друштва.
Члан 34.
Пре стављања у архиву треба проверити да ли је предмет завршен, да ли се у предмету налазе неки прилози или
документи које треба вратити странкама, да ли су уз њих грешком припојени неки други предмети и сл.
Члан 35.
Завршени предмети обележавају се одређеним ознака (класификационим, односно архивским знацима) на основу
којих се врши класификација за архиву.
У оквиру класификационих или архивских знакова завршени предмети се сређују по редним бројевима.
За сваку класификациону ознаку потребно је предвидети у архиви писарнице посебан фасцикл (омот, корице) у коме
ће се предмети слагати у оквиру свог класификационог знака.
Због великог обима регистратурског материјала, у оквиру једног класификационог знака може се формирати више
фасцикли.
Члан 36.
Архивирани предмети и акти, као и други регистратурски материјал који се чува у архиви писарнице, организационим
јединицама или архивском депоу чувају се у одговарајућим регистратурским јединицама (фасциклама, регистраторима,
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кутијама и сл.) смештеним у одговарајуће полице или ормане, у подесним светлим, пространим и сувим просторијама,
осигураним од настајања влаге и других оштећења.
На регистратурским јединицама исписују се следећи подаци:
1. Назив ствараоца материјала (Друштва) ,
2. Година настанка материјала,
3. Кратак садржај регистратурске јединице,
4. Број из архивске књиге.
Члан 37.
У архиви писарнице или организационој јединици предмети се могу чувати до истека календарске године, после ког
рока се исти обавезно записнички предају у архивски депо.
Члан 38.
У архивском депоу чува се регистратурски материјал и архивска грађа, у сређеном и безбедном стању, до уништења
према Листи категорија регистратурског материјала са роковима чувања или до предаје надлежном архиву.
Просторије архивског депоа, треба да буду снабдевене одговарајућим полицама (по могућности металним) или
орманима, противпожарним апаратима и да су обезбеђене од нестајања, влаге или било каквог другог оштећења
регистратурског материјала и архивске грађе.
Члан 39.
Архивском грађом и регистратурским материјалом рукује, чува, одржава и предузима потребне мере у циљу заштите
архивске грађе, за то овлашћено лице - архивар.
Члан 40.
Архивски предмети се издају на привремено коришћење путем реверса, који се попуњава у три примерка.
Један примерак реверса се чува на месту одакле је узет предмет, други у посебној фасцикли, а трећи добија корисник
предмета.

VII Евидентирање регистратурског материјала и архивске грађе
Члан 41.
У оквиру канцеларијског и архивског пословања води се „Архивска књига“ као општи инвентарни преглед целокупног
регистратурког материјала насталог у раду Друштва, као и регистратурског материјала и архивске грађе која се по било
ком основу налази у просторијама Друштваа.
У архивску књигу регистратурски материјал и архивска грађа се евидентирају по деловодницима и годинама или по
годинама и класификационим ознакама.
Члан 42.
Уписивање у архивску књигу врши се на следећи начин:
- у рубрику „редни број“ уписује се од 1 па надаље, бројеви истоврсног регистратурског материјала насталог током
једне године, без обзира на број регистратурских јединица.
Редни бројеви се настављају у архивској књизи континуирано из године у годину.
Регистратурске јединице обележавају се редним бројем под којим се материјал одређене врсте води у архивској књизи;
- у рубрику „датум уписа“ уписује се дан, месец и година уписа регистратурског материјала. Регистратурски
материјал из претходне године уписује се у архивску књигу најкасније до априла наредне године;
- у рубрику „година настанка“ уписује се година, односно раздобље у коме је регистратурски материјал настао. За
регистратурски материјал који обухвата податке из више година, уписује се почетна година и завршна година,
односно распон година;
- у рубрику „садржај – класификациони знак“ уписује се кратка садржина регистратурског материјала и
класификациони знак;
- у рубрику „количина“ уписује се укупан број регистратурских јединица истоврсног регистратурског материјала;
- у рубрику „просторије и полице“ уписује се податак у којој просторији, полици или орману је смештен
регистратурски материјал, као и све промене у вези смештаја;
- у рубрику „примедба“ уписују се подаци у вези са излучивањем или примопредајом архивске грађе надлежном
архиву.
Члан 43.
Препис архивске књиге за протеклу годину доставља се надлежном архиву најкасније до краја априла месеца наредне
године.
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Приликом достављања преписа архивске књиге доставља се и податак о количини архивске грађе и регистратурског
материјала изражено у дужним метрима по годинама.

VIII Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског метеријала
Члан 44.
Архивска грађа се одабира из регистратурског материјала излучивањем оних његових делова којима је престала
важност за текући рад, а који немају својство архивске грађе.
Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала врши се на основу Листе категорија
регистратурског материјала са роковима чувања.
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања је општи акт и саставни део овог правилника.
Члан 45.
Предлог Листе категорија регистратурског материјала се шаље надлежном архиву на сагласност који утврђује које
категорије регистратурског материјала треба да имају својство архивске грађе. Оцена надлежног архива о томе које
категорије треба трајно чувати је обавезујућа.
Члан 46.
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања садржи:
1. Основне податке о Друштву,
2. У рубрику „Редни број“ уписује се број почев од један па надаље, и тај број се континуирано наставља кроз Листу,
3. У рубрику „класификациона ознака“ уписује се класификациона ознаку за ту категорију,
4. У рубрику „Садржај“ уписује се кратак садржај свих категорија регистратурског материјала (у виду пописа) и
рокови чувања,
5. Напомене
6. Образложење Листе.
Члан 47.
За трајно чување одређују се категорије регистратурског материјала који садржи податке од значаја за историју и науку,
културу и остале друштвене потребе, за потребе ствараоца регистратурског материјала, као и категорије предвиђене за
трајно чување по посебним прописима.
За регистратурски материјал који није оцењен за трајно чување као архивска грађа, рокови чувања се одређују зависно
од потреба Друштва, у складу са посебним прописима.
Члан 48.
Уколико се током године јаве нове врсте предмета, врши се измена и допуна постојеће Листе на начин и у поступку
који важи за доношење Листе.
Члан 49.
Друштво је обавезно да врши одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала по
роковима који су утврђени Листом.
Поступак одабирања и излучивања регистратурског материјала покреће се тако што се формира комисија која
саставља попис безвредног регистратурског материјала коме је према Листи категорија истекао рок чувања.
Попис безвредног регистратурског материјала садржи следеће податке:
- редни број;
- назив категорија материјала из Листе;
- редни број из Листе;
- рок чувања према Листи,
- годину настанка материјала;
- количина у дужним метрима (број фасцикли и регистратора).
Након извршеног пописа, комисија се захтевом обраћа надлежном архиву да се одобри уништење безвредног
регистратурског материјала.
Надлежни архив разматра захтев за излучивање са пописом и врши проверу материјала, а затим доноси решење којим
се одобрава уништавање безвредног регистратурског материјала.
На основу решења надлежног архива којим се одобрава уништење безвредног регистратурског материјала Друштво
је обавезно да уништи регистратурски материјал и да о начину и времену уништења писмено обавести надлежан архив.
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IХ Предаја архивске грађе надлежном архиву
Члан 50.
Сређена и пописана архивска грађа предаје се надлежном архиву на чување по истеку од 30 година, рачунајући од
дана настанка те грађе.
Преузимање архивске грађе од надлежног архива врши се сваке пете године, по истеку рока од 30 година.
Члан 51.
Примопредаја архивске грађе врши се комисијски.
Комисија састављена од представника Друштва који предају грађу и представника надлежног архива који преузима
грађу саставља записник.
У записник се уносе следећи подаци:
- назив Друштва који предаје архивску грађу;
- место примопредаје и датум;
- попис архивске грађе по годинама, врсти и количини;
- да ли се преузима цео фонд или део фонда, као и подаци о евентуално непреузетој архивској грађи тог фонда;
- мишљење предаваоца архивске грађе о начину и условима коришћења грађе;
- потпис чланова комисије и овера предаваоца и примаоца.
Примопредајни записник саставља се у пет примерака од којих један остаје у Друштву, а четири преузима надлежни
архив.

Х Прелазне и завршне одредбе
Члан 52.
Друштво је дужно да са изузетном пажњом чува регистратурски материјал, означава и датира регистратурски материјал,
класификује и архивира регистратурски материјал, одабира архивску грађу и излучује безвредни регистратурски
материјал у року од године дана од дана истека рока чувања.
Члан 53.
Друштво је обавезно да обавештава надлежни архив о свим правним и физичким променама насталим у вези са
архивском грађом и регистратурским материјалом, као и о статусним променама Друштва у погледу промене назива,
делатности, адресе, оснивача и друго.
Члан 54.
Измене и допуне овог правилника врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.
Члан 55.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“ а.д.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 28.8.2019. године)
Број: 4/2019-848-229
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 „Србија Карго“ а.д. је,
на седници одржаној 28.8.2019. године донео
ОДЛУКУ
1. Доносe се Друге изменe и допуне Акта о процени ризика за радна места и у радној околини у Акционарском
друштву за железнички превоз робе “Србија Карго“, Београд број 4/2018-709-203 од 23.7.2018. године
2. Акт 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 28.8.2019. године)
Број: 4/2019-849-229
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017), Одбор
директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 28.8.2019. године донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18,
11/19 25/19 и 33/19 ).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 28.8.2019. године)
Број: 4/2019-849-229
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017), Одбор
директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 28.8.2019. године донео

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички
превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 и 33/19) мења
се у следећем:
1) 12000 СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП
(1) 12501 – ОЈ за вучу возова и ТКП Нови Сад
- под редним бројем 5 систематизују се радно место „ школски инструктор иследник“, са следећим условима: у
колони шифра описа посла уписује се 6086; у колони степен стручне спреме уписује се „6/7“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ВШТС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
- код послова под редним бројем 08 „машиновођа“ у колони број извршилаца уместо броја „30“ уписати број „29“,
остали услови остају непромењени.
2) 314000 СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
(1) 14010 – Управа Сектора
- под редним бројем 11 систематизују се послови „главни координатор за информационе технологије “, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1343; у колони степен стручне спреме уписује се „7“;
у колони назив завршене школе или факултета уписује се „СФ, ЕФ“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(2) 14103 – Секција за СТ Ниш –Станица Димитровград (Т.О.Пирот)
- код послова под редним бројем 02 „помоћник шефа станице “ мењају се следећи услови: у колони степен стручне
спреме уместо „7“ уписује се 7/6; у колони назив завршене школе или факултета уместо „СФ, ФТС“ уписује се
„СФ, ФТС, ВШСС/ВШСС , ВШЕС“ остали услови остају непромењени.
- код послова под редним бројем 03 „транспортно комерцијални техничар “ у колони број извршилаца уместо
броја„5“ уписати број „6“, остали услови остају непромењени.
- код послова под редним бројем 06 „магационер“ у колони број извршилаца уместо броја „5“ уписати број „4“,
остали услови остају непромењени.
(3) ОЈ за СТ Рума
- под редним бројем 1 систематизују се послови „ начелника“, са следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1230; у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета
уписује се „СФ, ЕФ“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
- број радног места „ колски диспечер“,мења се. Уместо редног броја 1 уписује се број 2.
Остали услови остају непромењени.
3) 11000 ЦЕНТАР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
(1) 11100 – Управа Центра
- код послова под редним бројем 06 „референт писарнице и архиве“ у колони број извршилаца уместо броја „3“
уписати број „2“, остали услови остају непромењени.
- под редним бројем 7 систематизују се послови „водећи организатор писарнице и архиве “, са следећим условима:
у колони шифра описа посла уписује се 1344; у колони степен стручне спреме уписује се „4/6“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „ВШТС, ВШДС,СШТС, СШДС“; у колони број извршилаца уписује
се „1“.
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(2) 11300 Одељење за људске ресурсе САП систем
- код послова под редним бројем 01 „главни координатор за управљање у САП- систему“ у колони број извршилаца
уместо броја „2“ уписати број „1“, остали услови остају непромењени.
Члан 2.
Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
Србија Карго, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 и 33/19) мења се у следећем:
- шифри описа посла 1109, назив посла секретар администратор у кабинету допуњује се опис посла, тако да се додаје:
„врши предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Кабинета
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1019, назив посла „инспектор за правне послове“, допуњује се опис посла, тако да се додаје:
„врши предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /
Центра архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1318, назив посла „стручни сарадник“, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши предају
архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра архиви
Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1282, назив посла „главни организатор набавке добара“, допуњује се опис посла, тако да се
додаје: „врши предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду
Сектора /Центра архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1072, назив посла виши интерни ревизор“, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1311, назив посла „водећи организатор“, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“.Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1265, назив посла „главни координатор за рачуноводство и ПДВ“, допуњује се опис посла, тако
да се додаје: „врши предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду
Сектора /Центра архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1130, назив посла „главни контролор“, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши предају
архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра архиви
Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1150, назив посла „техничар специјалиста“,, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1148, назив посла „референт-иследник“, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1142, назив посла „шеф техничке службе и енергетике“, допуњује се опис посла, тако да се
додаје: „врши предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду
Сектора /Центра архиви Друштва“.Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1162, назив посла „главни организатор “,, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1036, назив посла пословни секретар “,, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1247, назив посла секретар-администратор “,, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1340, назив посла „главни контролор“, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши предају
архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра архиви
Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1333, назив посла „координатор за прописе“,, допуњује се опис посла, тако да се додаје: „врши
предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора /Центра
архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
- шифри описа посла 1079, назив посла „стручни сарадник за администрацију“допуњује се опис посла, тако да се
додаје: „врши предају архивираних предмета и акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду
Сектора /Центра архиви Друштва“. Остали услови остају непромењени.
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Саставни део овог правилника чини Прилог 1.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго”, Београд, који се односи на описе послова, мења се у следећем:
1343 - главни координатор за информационе технолигије – „координира, усклађује и унапређује рад на пројекатима у области информационих система; креира план рада за пројекте које координира; прати, изучава и примењује
најновије концепте у области информационо комуникационих технологија и мултипројектног управљања; сарадња
и координација са консултантима; дефинише методе рада и изводи обуке кадрова; пружа подршку крајњим
корисницима; пружа подршку корисницима око уноса теретнице и пописа кола; обавештава руководиоца о свим
уоченим неправилностима, обавља и друге послове по налогу руководиоца.“
1344 - водећи организатор писарнице и архиве – Води, координира и организује рад писарнице и архиве; врши
пријем, завођење и сигнирање поште; обавља пријем препоручених пошиљака, телеграма, пакета; заводи приспелу
пошту у доставне књиге као и кроз електронску писарницу; води деловоднике предмета и разводи приспелу пошту;
адресира и ковертира службену пошту; обезбеђује редовно архивирање свих предмета сектора/центара; води архивску
књигу; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; обавља и друге послове по налогу руководиоца“.
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25. септембар 2019.

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Одлука Одбора директора
„Железнице Србије“ ад
(од 25.9.2019. године)
Број: 1930/2019-55-18
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18-др. пропис) и члана 36. Статута “Железнице Србије”
акционарско друштво (Службени гласник „Железнице
Србије”), број 10/19-пречишћен текст), Одбор директора
“Железнице Србије” акционарско друштво, је на седници
одржаној 25.9.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова
“Железнице Србије” акционарско друштво (Службени
гласник „Железнице Србије, бр. 51/18, 59/18, 66/18, 2/19,
18/19, 22/19 и 38/19).
2. Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова “Железнице Србије”
акционарско друштво, Београд (у даљем тексту: Правилник)
је саставни део ове одлуке.
3. Ова одлука и Правилник ступају на снагу наредног
дана од дана објављивања у Службеном гласнику
„Железнице Србије”.

Образложење
У складу са потребама процеса и организације рада у
“Железнице Србије” акционарско друштво, одлучено је
као у диспозитиву Одлуке.

Одлука Одбора директора
„Железнице Србије“ ад
(од 25.9.2019. године)
Број: 1930/2019-55-18
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и

95/18-др. пропис) и члана 36. Статута “Железнице Србије”
акционарско друштво (Службени гласник „Железнице
Србије”), број 10/19-пречишћен текст), Одбор директора
“Железнице Србије” акционарско друштво, је на седници
одржаној 25.9.2019. године, донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова „Железнице Србије“
акционарско друштво, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији
послова „Железнице Србије“ акционарско друштво,
Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
51/18, 59/18, 66/18, 2/19, 18/19, 22/19 и 38/19), у Табеларном
прегледу (Прилог 2) врше се измене и допуне, и то у
следећим организационим деловима:
1. Сектор за правне, персоналне и опште послове (60004):
1) код послова под редним бројем 5 - Организатор за
безбедност и здравље на раду:
- у колони 3 - Степен стручне спреме, односно образовања, после речи: „Закона о високом образовању“
додају се речи: „или високо образовање стечено на
студијама првог степена (основне академске студије
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основне
струковне студије, специјалистичке струковне
студије) односно на студијама у трајању до три
године по прописима који су важили до ступања на
снагу Закона о високом образовању“;
- у колони 4 - врста стручне спреме, односно
образовања, после речи: „Техничко-технолошких
наука“ додају се речи: „или Природно -математичких
наука“.
2. Медија центар
1. Одељење за интерно информисање (60017)
1) код послова под редним бројем 7 - Новинар координатор:
- у колони 3 - Степен стручне спреме, односно
образовања, после речи: „Закона о високом
образовању“ додају се речи: „или високо образовање
на студијама првог степена - основне академске
студије у обиму од 240 ЕСПБ бодова“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

Назив посла

бр.

Степен стручне
спреме,
односно
образовања

1

2

10.

Контролор пријема
и издавања
материјала и
евидентичар
комуналних
трошкова

2) Систематизују се послови под редним бројем 10, и то:

Врста стручне
спреме, односно
образовања

3

4

Средње образовање Средња школа
у четворогодишњем друштвеног или
трајању (IV степен техничког смера
стручне спреме) или
средње образовање
у трогодишњем
трајању (III степен
стручне спреме)

Члан 2.
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова „Железнице Србије“
акционарско друштво, Београд ступа на снагу наредног

Број извршилаца

Ред

Број 43

комерцијализацију имовине и попис, у колони 7 - Број
извршилаца, број. „4“ замењује се бројем: „3“.

Посебна знања и услови

3. Пројекат за подршку у управљању имовином и попис
1. Одељење за комерцијалне и стамбене послове (60018)
1) на пословима под редним бројем 6 - сарадник за

Радно искуство

-2-

5

6

7
1

Опис послова

8
Врши пријем материјала у
магацину и о томе сачињава
одговарајуће записнике;
издаје материјал, сачињава
документацију о насталим
променама у магацину;
одговоран је за стање робе
у магацину и прописно
складиштење материјала;
врши очитавање утрошка
електричне енергије
и других комуналних
трошкова за пословни
простор дат у закуп; обавља
и друге послове по налогу
руководиоца; одговоран је
за праћење и реализацију
задатака из домена радa;
Шифра посла 6150

дана од дана објављивања 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 23.9.2019. године)
Број: 4/2019-1693-396

Образложење
Превозник „ЗГОП“ а.д. и „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре који се примењује у периоду
од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под
бројем: 1/2018-3800 дана 12.12.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„ЗГОП“ а.д. је дана 19.9.2019. године, поднео ad hoc
захтеве за доделу траса возовa, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 23.9.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „ЗГОП“ а.д. додељуjу се на коришћење
ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3800 од
12.12.2018. године и сматра се Анексом 12. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

1.

53694

ЗемунГолубинци

дизел

723

108

8+22

24.927.9.2019.

7.221,07

2.

53695

ГолубинциЗемун

дизел

723

108

8+22

24.927.9.2019.

7.221,07

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.9.2019. године)
Број: 4/2019-1694-396
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, 73/15 и
Службени гласник Железнице Србије“, брoj 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 23.9.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
1. Превознику „Србија Воз“ а.д. додељују се на коришћење
трасе возова са коригованим елементима, чији је списак са
основним елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој
инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да
сачине предлог текста Анекса 8. Уговора о коришћењу

Напомене

јавне железничке инфраструктуре са превозником „Србија
Воз” а.д. и доставе га генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Србија Воз“ а.д. обратио се „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. дописом број: 1/2019-1576 од
20.9.2019. године са захтевима за корекцију елемената
већ додељених траса возова, чији је списак са основним
елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да су у питању ванредни захтеви за корекцију
елемената траса, као и да је захтеване трасе могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2019. годину, одлучено
је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

1.

430

Бaр-ВрбницаТопчидер

E

461

320

110

Р

2.

431

Топчидер-ВрбницаБaр

E

461

320

110

Р

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.9.2019. године)
Број: 4/2019-1695-396
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 23.9.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 32. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Напомене

Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до
14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем:1/2018-3640 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је, дана 20.9.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

1.

53091

2.

75030

3.

75031

4.

53090

5.

49696

6.

49697

Релација
саобраћаја
РесникВаљево
ВаљевоРесник
РесникВаљево
ВаљевоРесник
Суботица
теретнаДржавна
граница
Државна
границаСуботица
теретна

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L
(m)

електро

461

620

520

електро

461

120

20

електро

461

120

20

електро

461

1420

520

електро

441

1680

535

1.10.31.10.2019.

6.965,53

електро

441

1680

535

1.10.31.10.2019.

6.965,53

Календар
саобраћаја
24.927.9.2019.
24.927.9.2019.
27.930.9.2019.
27.930.9.2019.

Цена
трасе
[РСД]
15.687,22
12.334,22
12.334,22
21.052,03

Напомене
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.9.2019. године)
Број: 4/2019-1696-396
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 23.9.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Службени
гласник „Железнице Србије“, бр. 55/18, 67/18, 9/19, 10/19,
11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19, 30/19, 33/19 и 39/19).
2. Правилник 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
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.9.2019. године)
Број: 4/2019-1696-396
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 23.9.2019. године, донео
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
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Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
55/18, 67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19,
25/19, 30/19, 33/19 и 39/19) у члану 16. речи: „Станица
Крагујевац (Грошница, Јовановац, Баточина, Бадњевац)
II ранг“, бришу се и упусују речи: „Станица Баточина
(Бадњевац) III ранг“ и „Станица Крагујевац (Грошница,
Јовановац) II ранг“.
Речи: „Станица Римски Шанчеви (Бачки Јарак, Темерин,
Госпођинци, Жабаљ, Чуруг, Бачко Градиште, Бечеј) II ранг“,
замењују се речима: „Станица Римски Шанчеви (Бачки Јарак,
Темерин, Госпођинци, Жабаљ, Чуруг, Бачко Градиште, Бечеј,
Каћ, Будисава, Шајкаш, Вилово-Гардиновци, Тител, Лок,
Перлез, Фаркаждин) II ранг“. Речи: „Станица Kaћ (Будисава)
II ранг“, бришу се. Речи: „Станица Шајкаш (ВиловоГардиновци) II ранг“, бришу се. Речи: „Станица Тител (Лок,
Перлез, Фаркаждин) II ранг“, бришу се. Речи: „Станица
Врбас II ранг“, замењују се речима: „Станица Врбас (Змајево,
Степановићево, Кисач) II ранг“. Речи: „Станица Кисач III
ранг“, бришу се. Речи : „Станица Змајево III ранг“, бришу се.
Члан 2.
Члан 33. мења се и гласи:
„Члан 33.
У ЦЕНТРУ ЗА БЕЗБЕДНОСТ обезбеђује се јединствен,
интегрисан, стратешки системски приступ областима
одбране, безбедности, ванредних ситуација и превентивних
мера заштите од пожара који се базира на унапред
планираном, превентивном, активном и повезаном деловању.
У својој основи систем прати све процесе и активности из
наведених области, идентификују реалне и потенцијалне
изворе опасности који утичу на безбедност људи, имовине и
пословања и дефинише мере за отклањање или задржавање
ризика у прихватљивим оквирима, уз истовремени оптимални
трошак финансијских средстава, а све у циљу постизања
веће ефективности и ефикасности пословања. У том смислу
процесе и активности спроводи путем своје организационе,
планске и контролне функције унутар Друштва, али и путем
сарадње са надлежним државним органима и привредним
друштвима, где кроз међусобно повезивање и усаглашавање,
доприноси надоградњи овако успостављеног система.
Систем безбедности и заштите Друштва обезбеђује
Управа Центра, путем формираних Одељења за одбрану и
ванредне ситуације и Одељења за безбедност у сарадњи
са функционално повезаним Оделењима за безбедност:
Београд (укључујући Пожаревац, Панчево и Руму); Ниш
(укључујући Лапово и Зајечар); Ужице (укључујући
Краљево) и Нови Сад (укључујући Суботицу и Зрењанин)
које процесе и активности из области одбране, ванредних
ситуација, заштите од пожара и безбедности даље усмеравају према надлежним секцијама, државним органима
и органима локалних самоуправа а како би заједничким
деловањем извршавали прописане законске обавезе.
У оквиру Центра за безбедност Београд организована
је и посебна Служба за заштиту од пожара – Подземно
железничко стајалиште „Вуков Споменик“, која се бави
спровођењем превентивних мера заштите од пожара
и превентивним мерама безбедности као и пословима
сталног дежурства са потребним бројем лица стручно
оспособљених за спровођење мера заштите од пожара“.
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Члан 3.
Табеларни део Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије”, Београд, мења се у следећем:
1. СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
1) 10004 – Одељење за спорна потраживања
- Послови под редним бројем 2. „Водећи инжењер
за СП“ бришу се, а под истим редним бројем систематизују се послови „Главни организатор“, у
колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се: „7.1;
6.2“, у колони 4 „Област и врста квалификације“
уписује се: „Саобраћајно инжењерство“, у колони
8 „Број извршилаца“ уписује се: „1“, у колони 9
„Опис посла“ уписује се: „Организује послове везане
за прикупљање и обраду података добијених из
секција и станица; сарађује са другим одељењима у
оквиру сектора ради контроле добијених фактура;
врши проверу евидентираних фактура; евидентира
и сачињава спецификације и захтеве за издавање
фактура за заузимње инфраструктурних капацитета;
обавља и друге послове у оквиру степена и врсте
стручне спреме коју поседује, по налогу непосредног
руководиоца. (3845).“ .
2) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД I РАНГ
10100 – Управа
- Код послова под редним бројем 15. „Саобраћајни
диспечер БГ- воза“, у колони 8 „Број извршилаца“
број „5“, замењује се бројем „6“. Остали услови остају
непромењени.
10119 – Станица Паланка (Глибовац и Мала Плана)
2.ранг
- Код послова под редним бројем 2. „Отправник возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „5“, замењује се
бројем „6“. Остали услови остају непромењени.
- После послова под редним бројем 3 „Скретничар“, под
редним бројем 4, систематизују се послови „Помоћни
радник“, у колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се:
„1“, у колони 4 „Област и врста квалификације“ уписује
се: „Основна школа“, у колони 8 „Број извршилаца“
уписује се: „1“ у колони 9 „Опис посла“ уписује се:
Припрема средстава и материјала за рад; чисти и
одржава службене просторије и пероне; обавља и
друге послове неопходне за ефикасно функционисање
станице у којој ради, а по налогу шефа станице. (3082).
10150 – Станица Велика Плана 2. ранг
- Код послова под редним бројем 2. „Отправник
возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „9“,
замењује се бројем „10“. Остали услови остају
непромењени.
3) ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ ПАНЧЕВО
II РАНГ
10806 – Станица Панчево Главна (Јабука) 1. ранг
- Код послова под редним бројем 3. „Отправник возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „18“, замењује
се бројем „20“. Остали услови остају непромењени.
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4) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
НОВИ САД 1. РАНГ
10706 – Станица Римски шанчеви (Бачки Јарак,
Темерин, Госпођинци, Жабаљ, Чуруг, Бачко Градиште, Бечеј, Каћ, Будисава, Шајкаш, ВиловоГардиновци, Тител, Лок, Перлез, Фаркаждин) 2.ранг
Табеларни преглед организационог дела 10706,
саставни је део овог правилника.
10726 – Станица Врбас (Змајево, Степановићево,
Кисач) 2.ранг
Табеларни преглед организационог дела 10726,
саставни је део овог правилника.
5) ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ РУМА 1.
РАНГ
11200 – Управа
- Код послова под редним бројем 4. „Саобраћајни
контролор“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „1“,
замењује се бројем „2“. Остали услови остају непромењени.
- Код послова под редним бројем 6. „Сарадник за саобраћајне послове“, у колони 8 „Број извршилаца“
број „1“, замењује се бројем „2“. Остали услови остају непромењени.
11207 – Станица Рума (Платичево, Путинци,
Вогањ) 1.ранг
- После послова под редним бројем 6 „Скретничар“,
под редним бројем 7, систематизују се послови „Помоћни
радник“, у колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се:
„1“, у колони 4 „Област и врста ква-лификације“ уписује
се: „Основна школа“, у колони 8 „Број извршилаца“
уписује се: „1“ у колони 9 „Опис посла“ уписује се:
Припрема средстава и материјала за рад; чисти и
одржава службене просторије и пероне; обавља и
друге послове неопходне за ефикасно функционисање
станице у којој ради, а по налогу шефа станице. (3082).
11209 – Станица Сремска Митровица (Мартинци)
2.ранг
- После послова под редним бројем 2 „Отправник
возова“, под редним бројем 3, систематизују се
послови „Скретничар“, у колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се: „2“, у колони 4 „Област и врста
квалификације“ уписује се: „Стручна оспособљеност“,
у колони 5а „Правилник 646“ уписије се „ДА“, у
колони 6а „Здравствени услови“ уписије се „ДА“, у
колони 8 „Број извршилаца“ уписује се: „1“ у колони
9 „Опис посла“ уписује се: Прегледа, одржава и
рукује скретницама, уређајима и др. Обезбеђује пут
вожње за возове, маневарски састав и пружна возила.
Утврђује пролазност колосека. Преузима и предаје
сигнални знак (крај возова). Чисти и одржава службене
просторије и пероне и осветљавање сигнала. Извршава
послове и задатке у оквиру своје стручне и здравствене
способности који проистичу из уговора које управљач
инфраструктуре има са железничким превозницима и
трећим лицима. Обавља и друге послове неопходне за
ефикасно функционисање одељења у којем ради а по
налогу шефа секције и непосредног руководиоца(1447)
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11212 – Станица Шид (Кукујевци) 1.ранг
- Код послова под редним бројем 4. „Скретничар“, у
колони 8 „Број извршилаца“ број „11“, замењује се
бројем „9“. Остали услови остају непромењени.
11214 – Станица Шабац (Укрсница Штитар,
станица Прњавор Мачвански, Лешница) 2.ранг
- Код послова под редним бројем 3. „Отправник возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „14“, замењује
се бројем „15“. Остали услови остају непромењени.
11217 – Станица Брасина (станица Зворник, распутница Доња Борина) 2.ранг
- Код послова под редним бројем 3. „Отправник возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „14“, замењује
се бројем „15“. Остали услови остају непромењени.
- Код послова под редним бројем 4. „Скретничар“,
у колони 8 „Број извршилаца“ број „8“, замењује се
бројем „10“. Остали услови остају непромењени.
6) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
УЖИЦЕ 1.РАНГ
ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ КРАЉЕВО 2.
РАНГ
10500 - ОЦ за саобраћајне послове Краљево 2. ранг
- Код послова под редним бројем 4. „Руководилац
пројекта“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „2“,
замењује се бројем „3“. Остали услови остају непромењени.
- Код послова под редним бројем 5. „Водећи инжењер
технолог“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „2“,
замењује се бројем „1“. Остали услови остају непромењени.
10503 – Станица Баточина (Бадњевац) 3. ранг
Табеларни преглед организационог дела 10503,
саставни је део овог правилника.
10504 – Станица Крагујевац (Грошница, Јовановац)
2. ранг
Табеларни преглед организационог дела 10504,
саставни је део овог правилника.
10508 – Станица Матарушка бања (Богутовачка
бања и Д.стране) 3.ранг
- Код послова под редним бројем 3. „Скретничар“,
у колони 8 „Број извршилаца“ број „4“, замењује се
бројем „3“. Остали услови остају непромењени.
10509– Станица Ушће (Полумир, Јошаничка бања,
СТО Пискања) 3.ранг
- Код послова под редним бројем 3. „Скретничар“,
у колони 8 „Број извршилаца“ број „1“, замењује се
бројем „4“. Остали услови остају непромењени.
10511– Станица Рашка (Брвеник, Рудница) 3.ранг
- После послова под редним бројем 3 „Скретничар“,
под редним бројем 4, систематизују се послови
„Чувар путног прелаза“, у колони 3 „Ниво
квалификације“ уписује се: „3;2“, у колони 4 „Област
и врста квалификације“ уписује се: „Саобраћајне
и грађевинске струке, стручна оспособљеност“,
колони 5а „Правилник 646“ уписије се „ДА“, у
колони 6а „Здравствени услови“ уписије се „ДА“,
у колони 8 „Број извршилаца“ уписује се: „3“ у
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колони 9 „Опис посла“ уписује се: Обезбеђује путни
прелаз за саобраћај возова и друмских возила и води
чуварску књигу, прима обавештења и саопштења
о саобраћају возова. Дочекује и прати пролазеће
возове. Чисти жљебове контра шине и коловозе
на путним прелазима. Одржава слободни профил
на путним прелазима, врши контролу уређености
колосека елемената горњег строја испред, иза и на
самом путном прелазу. У случају квара на уређају за
спуштање браника обавештава фонограмом суседне
станице и предузима потребне мере за обезбеђење
друмског и железничког саобраћаја на путном прелазу.
Врши осветлење сигнала на путном прелазу. Одржава
чистоћу и заштиту средстава у радној просторији.
Примењује опрему и средства за личну заштиту
у току рада, штити и обезбеђује угрожених места
према потреби. Обавља и друге послове неопходне за
ефикасно функционисање секције у којој ради, а по
налогу непосредног руководиоца.(1821)
10513 – Станица Крушевац (Кошеви, Дедина) 2.ранг
- Послови под редним бројем 3. „Надзорни скретничар“ бришу се.
10514 – Станица Трстеник (Почековина, Стопања)
3.ранг
- Послови под редним бројем 3. „Скретничар“ бришу се.
2. СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
1) СЕКЦИЈА ЗОП НИШ I РАНГ
30600 – Управа
- Код послова под редним бројем 6 – „Грађевински
контролор“ у колони 8 „Број извршилаца“ број „3“,
замењује се бројем „4“. Остали услови остају непромењени.
30601 – Пружна деоница Ниш – Црвени Крст
- Код послова под редним бројем 4. „Вођа пружних радова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „2“, замењује
се бројем „3“. Остали услови остају непромењени.
3. СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
40131 – ЦЕНТРАЛНА ТТ ЛАБОРАТОРИЈА
- Послови под редним бројем „4 – Диспечер“, бришу се.
4. СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ
ПОСЛОВЕ
1) 60601 - Одељење за радне односе и праћење
прописа (Београд, Рума, Панчево, Пожаревац)
- Код послова под редним бројем 7 „Администратор“,
у колони 8 „Број извршилаца“ број „4“ замењује се
бројем „3“. Остали услови остају непромењени.
2) 60604 - Одељење за опште послове
- Код послова под редним бројем 2 „Главни референт
писарнице“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „6“
замењује се бројем „7“. Остали услови остају непромењени.
3) 60612 – Служба за безбедност и здравље на раду
Ниш (Зајечар, Лапово)
- Код послова под редним бројем 2 „Водећи организатор за безбедност и здравље на раду“, у колони 8 „Број
извршилаца“ број „2“ замењује се бројем „3“. Остали
услови остају непромењени.
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5. СЕКТОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ
1) 60700 – Управа
- Код послова под редним бројем 5 – „Главни координатор“ у колони 8. „Број извршилаца“ број „4“,
замењује се бројем „5“. Остали услови остају непромењени.
6. СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
1) 61305 – Служба набавно-стоваришних послова
Београд
- Код послова под редним бројем 9 „Руковалац пумпе“
у колони 8 „Број извршилаца“ број „3“ замењује се
бројем „2“, остали услови остају непромењени.
2) 61308 – Служба набавно-стоваришних послова
Зрењанин
- Код назива послова под редним бројем 3 „Пословођа главног магацина-пумпа (Зрењанин, Кикинда,
Вршац)” после речи „Вршац“ уписује се реч:
„Панчево“, у колони 8 „Број извршилаца“ број
„2“ замењује се бројем „3“, остали услови остају
непромењени.
- Код послова под редним бројем 4 „Заменик
пословође главног магацина-пумпа“ у колони 8 „Број
извршилаца“ број „1“ замењује се бројем „2“, остали
услови остају непромењени.
7. ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
1) 67002 Одељење за послове безбедности
- Код послова под редним од бројем 5. „сарадник за
ватрогасну контролу“ у колони 8. „Број извршилаца“,
број „4“ замењује се бројем „1“. Остали услови остају
непромењени;
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- Код послова под редним бројем 6. „сарадник за
контролу приступа Пословној згради“ у колони 8.
„Број извршилаца“, број „21“ замењује се бројем „12“.
Остали услови остају непромењени;
2) 67003 Одељење за безбедност Београд (Пожаревац,
Панчево, Рума)
- Послови под редним бројем 9. „стручни сарадник
за обавезе одбране, ЗОП, безбедност м.р. Београд
ранжирна, бришу се;
- Послови под редним бројем 11. „Диспечер за
безбедност – жел.ст. Вуков споменик“ „бришу се“.
3) После организационог дела 67006 „Одељење за
безбедност Ужице (Краљево)“ систематизује се
нови организациони део 67007 – „Служба заштите
од пожара – Подземно железничко стајалиште
„Вуков Споменик“.
Табеларни преглед организационог дела 67007 из
тачке 3) саставни је део овог правилника.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 5.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.9.2019. године)
Број: 4/2019-1700-397
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 25.9.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 57. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 43

Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3643 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је, дана 24.9.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

52678

Врбас –Нови
Сад ранжирнаБогојево

дизел

647

1672

400

48889

Богојево–
државна
граница-Ердут

дизел

647

1672

400

89448

Државна
границаБогојево

дизел

647

72

16

1.

2.

74037 Богојево-Оџаци
Земун-Панчево
главна
3.

74036

дизел

647

72

16

елактро

441

300

150+18

Панчево
главнаЗрењанин

дизел

647

292

150+15

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

25.928.9.2019.

26.812,07

26.929.9.2019.

1.740,40

26.929.9.2019.

16.880,34

4.

49695

Државна
границаСуботица

електро

MAV

2300

530

1.1031.10.2019.

7.469,96

5.

49694

СуботицаДржавна
граница

електро

MAV

2300

530

01.1031.10.2019.

7.469,96

Напомене
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.9.2019. године)
Број: 4/2019-1701-397
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, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, брoj 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је на
седници одржаној 25.9.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
1. Превознику „Србија Воз“ а.д. додељују се на
коришћење трасе возова чији је списак са основним
елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој
инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да
сачине предлог текста Анекса 8. Уговора о коришћењу
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јавне железничке инфраструктуре са превозником „Србија
Воз” а.д. и доставе га генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Србија Воз“ а.д. обратио се „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. дописом број: 1/2009-1527 од
11.9.2019. године са захтевима за доделу нових траса
возова, чији је списак са основним елементима наведен у
Прилогу 1 Одлуке.
С обзиром да су у питању ванредни захтеви за доделу
нових траса возова, као и да је захтеване трасе могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2019. годину, одлучено
је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација саобраћаја

Врста
вуче

Серија
вучног
возила

Маса
воза
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Напомене

1.

3880

Крагујевац-Лапово

дизел

711

109

45

Р

Саобраћа од
1.10.2019.

2.

3881

Лапово-Крагујевац

дизел

711

109

45

Р

Саобраћа од
1.10.2019.

3.

3980

Крагујевац-Младеновац

дизел

711

109

45

Р

Саобраћа од
1.10.2019.

4.

3981

Младеновац-Лапово

дизел

711

109

45

Р

Саобраћа од
1.10.2019.

5.

3982

Лапово-Младеновац

дизел

711

109

45

Р

Саобраћа од
1.10.2019.

6.

3983

Младеновац-Крагујевац

дизел

711

109

45

Р

Саобраћа од
1.10.2019.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 25.9.2019. године)
Број: 4/2019-865-232
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење) 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 „Србија Карго“ а.д. је, на седници
одржаној 25 .9. 2019. године донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
49/18, 68/18, 11/19, 25/19, 33/19 и 39/19).
2. Правилник 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 25.9.2019. године)
Број: 4/2019-865-232
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење) 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 „Србија Карго“ а.д. је, на седници
одржаној 25 .9. 2019. године донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника организацији и
систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и
систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз робе Србија Карго, Београд (Службени

гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19
,33/19 и 39/19) мења се у следећем:
1) 1) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА
(1) 13100 - Управа Сектора
- послови под редним бројем 14 „главни координатор за
СУБ“ се бришу;
- код послова под редним бројем 06 „главни координатор
ЗОВС“ у колони број извршилаца уместо броја „4“
уписати број „5“, остали услови остају непромењени;
- код послова под редним бројем 09 „главни инжењер “ у
колони број извршилаца уместо броја „2“ уписати број
„1“, остали услови остају непромењени
- код послова под редним бројем 07 „главни координатор
за теретна кола “ у колони број извршилаца уместо
броја „2“ уписати број „3“, остали услови остају
непромењени
2) 14000 СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
(1) 14401– ОЈ за СТ Суботица - управа
- послови под редним бројем 4 „водећи инжењер технолог “, 2 извршиоца се бришу;
- под редним бројем 5 систематизују се послови „водећи организатор за ТКК“, следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1228; у колони
степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив
завршене школе или факултета уписује се „СФ, ФТС ,
ВШСС“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
(2) 14402 – ОЈ за СТ Суботица- Подручно саобраћајно
оперативно одељење
- послови под редним бројем 1 „Колски диспечер“,
мењају берој радног места из 1 у 2.
- под редним бројем 1 систематизују се послови „Начелник у секцији“, са следећим условима: у колони шифра
описа посла уписује се 1230; у колони степен стручне
спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе
или факултета уписује се „СФ, ЕФ,“; у колони број извршилаца уписује се „1“.
Члан 2.
Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији
послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
Србија Карго, Београд (Службени гласник „Железнице
Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 33/19 и 39/19) мења
се у следећем:
- шифри описа посла 1319, назив посла „водећи СС за
дефинитивни обрачун“допуњује се опис посла, тако
да се додаје: „врши предају архивираних предмета и
акатa, као и другог регистратурског материјала насталог у раду Сектора архиви Друштва“.Остали услови
остају непромењени
Саставни део овог правилника чини Прилог 1.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
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Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 25.9.2019. године)
Број: 4/2019-866-232
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“, бр. 14/17), Одбор директора „Србија
Карго “а.д. је, на седници одржаној 25. 9.2019. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о административно-канцеларијском пословању, архивирању и коришћењу регистратурског
материјала.
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове Одлуке.
3. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 25.9.2019. године)
Број: 4/2019-866-232
На основу члана 37. и 38. став 1. тачка 1. Закона о културним
добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11 - др. закон,
и 99/11 - др. закон) и члана 24. Статута Акционарског друштва
за превоз робе „Србија Карго“ Београд („Службени гласник
РС“, бр. 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
14/17) Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је на седници,
одржанoј 25.9.2019. године, донео

ПРАВИЛНИК

о административно-канцеларијском
пословању, архивирању и коришћењу
регистратурског материјала
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о административно-канцеларијском пословању, архивирању и коришћењу регистратурског материјалa
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(у даљем тексту: Правилник), уређују се организација и
правила поступања у канцеларијском пословању, као и
чување регистратурског и архивског материјала насталог у
пословању „Србија Карго“ а.д. (у даљем тексту: Друштво),
а у циљу да се обезбеди прописано руковање и чување
аката и друге документације.
Члан 2.
У смислу овог правилника, под канцеларијским пословањем, архивирањем и коришћењем регистратурског
материјала подразумева се:
- примање, отварање и прегледање поште;
- завођење аката и предмета;
- достављање аката и предмета у рад;
- административно - техничко обрађивање аката и
предмета;
- отпремање поште;
- развођење поште;
- употребу печата, штамбиља и жигова;
- архивирање и стручно одржавање архиве;
- одабирање архивске грађе и излучивање безвредног
регистратурског материјала;
- предају архивске грађе надлежном архиву.
Члан 3.
Поједини појмови употребљени у овом правилнику
имају следеће значење:
-Акт је сваки писани састав којим се покреће, мења,
допуњује, прекида или завршава пословна активност.
Може бити обичан, поверљив и строго поверљив, са
ознаком коју тајну садржи или врсту хитности.
- Прилог је писани састав (документ, табела, графикон,
цртеж или слично) или физички предмет који се прилаже
уз службени допис ради допуњавања, објашњавања или
доказивања садржине службеног дописа.
- Предмет је скуп службених дописа и прилога који се
односе на исто питање и чине целину.
- Досије је скуп предмета који се односе на исту материју
или на исто правно или физичко лице.
- Фасцикла је скуп више предмета или досијеа која се
после завршеног поступка чувају сређени у истом омоту.
- Писарница је службена просторија у Друштву где
се врши: пријем, отварање, прегледање и распоређивање
поште, евидентирање и здруживање службених дописа,
достављање дописа унутрашњим организационим
деловима, отпремање поште, развођење.
Члан 4.
У оквиру архивског пословања поједини појмови
употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
- Регистратурски материјал су списи, фотографски и
фонографски снимци и на други начин састављени записи
и документа, као и књиге и картотеке о евиденцији тих
списа, записа и докумената примљени и настали у раду
Друштва, док су од значаја за њихов текући рад или док
из тог регистратурског материјала није одабрана архивска
грађа која ће се трајно чувати.
- Архивска грађа је изворни и репродуковани, писани,
цртани, компјутеризовани, штампани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани, фонографисани или на други
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начин забележени документарни материјал од посебног
значаја Друштва, без обзира на то кад је и где настао.
- Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног
регистратурског материјала је поступак којим се архивска
грађа одбира из регистратурског материјала уз излучивање
оних делова регистратурског материјала којима је престала
важност за текући рад, а који немају својство архивске
грађе;
- Безвредни регистратурски материјал чини регистратурски материјал коме је престала важност за текући
рад, а није оцењен као архивска грађа;
- Архивски фонд су сви архивски предмети који су
органски настали пословањем Друштва.
- Архива је посебан простор где се чувају архивирани
предмети, евиденције о актима и предметима, као и остали
документациони материјал Друштва до предаје надлежном
архиву или до њиховог уништења.
- Листа категорија регистратурског материјала са
роковима чувања је део Правилника која садржи попис
садржаја свих категорија регистратурског материјала
насталих у раду Друштва и њихове рокове чувања.
На основу листе, врши се одабирање архивске грађе
(категорија који имају рок чувања трајно) и излучивање
безвредног регистратурског материјала (категорија са
оперативним роковима);
- Архивска књига је евиденција која садржи попис
целокупног регистратурског материјала (инвентарни
преглед) насталог у раду Друштва, као и оног регистратурског материјала који се по било ком основу налази
у Друштву;
- Регистратурска јединица је фасцикла, кутија,
регистратор где се архивира (одлаже) регистратурски
материјал и архивска грађа.
Финансијско-рачуноводствена документација која чини
део регистратурског материјала Друштва, а која служи за
уношење података у пословне књиге Друштва, привремено
се архивира у оригиналу у оквиру Центра за финансијске
послове и план и Центра за рачуноводствене послове, до
истека рока чувања.
II. ПРИЈЕМ, ПРЕГЛЕДАЊЕ
И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ПОШТЕ
Члан 5.
Пријем поште (аката, поднесака, пакета, новчаних
писама, телеграма и др.) врши се у писарници Друштва.
Интерно отпремање и примање телеграма из органи
зационих облика Друштва, врши се преко ЖАТ централе
Друшва.
Члан 6.
Пријем поште врши се путем непосредне предаје, пу
тем поште и поштанског предградка. Пошту прима, у току
трајања радног времена, запослени у писарници.
Члан 7.
Запослени у писарници, који непосредно прима пошту
од странака или преко достављача–курира, дужан је да по
тврди пријем пошиљке стављањем датума, читког потписа
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и отиска пријемног штамбиља или преко потписа у достав
ној књизи, доставници, повратници или на копији акта
чији се оригинал прима стављањем отиска службеног
печата Друшва.
Члан 8.
Пријем поште преко поштанске службе или подизања из
поштанског предградка, врши се по важећим поштанским
прописима.
Члан 9.
Пошту отвара запослени у писарници.
Поверљиву и строго поврељиву пошту, запослени у
писарници заводи у књигу пријема поште и неотворену
је доставља надлежном лицу, односно руководиоцу
организационог облика, на које је пошта адресирана.
Поверљиву и строго поврељиву пошту отвара надлежно
лице. Ова лица су дужна да воде евиденцију поверљиве и
строго поверљиве поште.
Члан 10.
Пошиљке примљене у поступку реализације јавних на
бавки, конкурса, огласа и сл., не отварају се уколико је на
коверти означено да се достављају у те сврхе, већ се на ко
верти уписује само време и датум пријема.
Отварање ових предмета врши одређена комисија, а од
говорни запослени је дужан да претходно упозори запосле
не у писарници да се пошиљке не смеју отварати.
Члан 11.
При отварању коверата треба пазити да се не оштети
њихова садржина, да се прилози разних аката не помешају,
изгубе и друго.
У случајевима када датум предаје пошиљке пошти
може бити од важности за рачунање рокова, уз примљену
пошиљку, прилаже се коверат.
Члан 12.
Приликом преузимања поште запослени у писарници,
не сме примити препоручене пошиљке или пошиљке на
којима је означена вредност ако су видљиво оштећене. У
том случају запослени писарнице захтеваће комисијско
утврђивање стања и садржаја пошиљке.
Тек када се комисијски утврди стање и садржај пошиљке,
запослени писарнице преузима пошиљку заједно са запи
сником о налазу.
Члан 13.
Пријем поште од странака врши се у току целог редовног
радног времена.
Сва пошта примљена до 12 часова мора се истог дана
евидентирати (завести у деловодник) и доставити органи
зационим облицима Друштва на обраду, као и екстерним
органима. Пошта примљена после тог времена, доставља
се на обраду организационим облицима Друштва и
екстерним органима према могућностима, а најкасније са
јутарњом поштом наредног дана.
Члан 14.
Примљену пошту распоређује запослени писарнице,
који исту отвара и прегледа.
По извршеном прегледу, на сваки примљени акт ставља
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се отисак пријемног штабмиља и заводи се у деловодник
или у другу књигу евиденције.
Отисак пријемног штамбиља ставља се по правилу у
горњи десни угао прве стране, а ако ту нема места отисак
пријемног штамбиља ставља се на друго погодно
место, водећи рачуна да текст акта остане потпуно читак
и разумљив.
Ако на предњој страни нема довољно места, отисак
пријемног штамбиља ставља се на полеђини акта у
горњи леви угао, а ако су стране акта у целини попуњене
текстом отисак се ставља на комад чисте хартије који се
причвршћује за акт.
Члан 15.
У отисак пријемног штамбиља уписују се следећи подаци:
- у рубрику „примљено“–датум када је акт примљен;
- у рубрику „организациони облик“– ознака унутрашњег организационог облика;
- у рубрику „број“–број из деловодника или друге књиге
евиденције;
- у рубрику „вредност“–укупан износ таксених мараки
или новца;
- у рубрику „прилог“-укупан број примљених прилога.
Ако се прилог састоји од више листова треба назначити
и број листова таквог прилога.
Коверат који се прилаже уз акт не сматра се прилозима.
Остале ознаке на актима (веза бројева и слично) бележе
се поред отиска пријемног штамбиља.
Предмет (кратка садржина акта) уписује се у евиденцију
тако да из уписаног буде јасно на које питање или материју
се предмет односи.
Члан 16.
Писарница води уредну евиденцију о примљеној пошти.
Разврставање приспеле поште врши се истог дана када је
примљена, према усвојеној сигнатури Друштва.
Ознаке организационих облика Друштва одређују се по
четком године за текућу годину.
Члан 17.
Ознаке могу бити у виду двоцифрених арапских броје
ва: 01, 02, 03... зависно од броја организационих облика
Друштва или у виду римских бројева I, II, III ...., а могуће
је и исписивање словима–пуним називом организационог
облика, на пример: Центар за рачуноводствене послове и сл.
III. ЗАВОЂЕЊЕ ПОШИЉАКА, АКАТА И
УПИСИВАЊЕ У ОСНОВНУ ЕВИДЕНЦИЈУ
Члан 18.
Примљени и распоређени акти заводе се у основну еви
денцију и достављају се у рад истог дана када су примљени
и под истим датумом.
Основна евиденција о примљеној пошти води се у дело
воднику–евиденцији примљене поште
У писарници се:
- прима пошта;
- датумира и сигнира пошта;
- врши расподела поште;
- уписује и заводи у књигу долазне поште;
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- врши расподела службене поште;
- врши евиденција предрачуна и рачуна;
- преузима, припрема и отпрема службена пошта и сл.
Члан 19.
Деловодник се води по систему основних бројева и под
бројева.
Основним бројем означава се предмет сваког примљеног
акта када се први пут заводи у деловодник.
Подбројевима се означавају сви накнадно примљени
акти у вези једног предмета означеним основним бројем.
Члан 20.
Уписивање података у деловодник врши се на следећи
начин:
- у рубрику 1. уписује се основни број деловодника;
- у рубрику 2. уписује се назив и седиште пошиљаоца
(при завођењу сопствених предмета–аката у ову рубрику
се уписује скраћеница „СП“–сопствени);
- у рубрику 3. уписује се број примљеног дописа и датум;
- у рубрику 4. уписује се датум пријема пошиљке;
- у рубрику 5. уписује се кратка садржина предмета;
- у рубрику 6. уписује се организациони облик коме се
предмет уручује у рад;
- у рубрику 7. уписује се подброј;
- у рубрику 8. уписује се датум развођења;
- у рубрику 9. ставља се једна од ознака који су референ
ти ставили на примерак акта који ће бити с предметом
архивиран и то:
• а/а са ознаком за архивирање, ако је рад у вези са
предметом потпуно завршен и предмет треба архивирати;
• „П“ и датум до када референт ставља предмет у рок
односно када се претпоставља када ће стићи допуна
предмета;
• сигнатура организационог облика Друштва коме је ус
тупљен предмет на даљи рад;
• „изворно“, а испод тога пун назив и место органа–ор
ганизције или лица коме је предмет упућен на решавање.
Сви касније примљени акти који се односе на исти пред
мет заводе се под истим основним бројем са додавањем
наредног подброја.
Члан 21.
Поверљиви и строго поверљиви предмети заводе се у
посебан деловодник с ознаком „поверљиво“, „строгопо
верљиво“.
Члан 22.
На крају године деловодник се закључује службеном бе
лешком уписаном испод последњег броја са констатацијом
броја колико је предмета заведено у тој години.
Ова забелешка се датира и оверава службеним печатом
и потписује је запослени писарнице који води деловодник.
Члан 23.
Саставни део деловодника је попис аката, који се води
у облику књиге, и служи за завођење аката, дописа исте
врсте који се масовно примају, а по којима се води исти
поступак (нпр: поднесци за издавање разних уверења,
потврда, решења о годишњим одморима, радни налози,
боловања и сл.).
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За ову врсту аката се по правилу почетком године
резервишу први основни бројеви у деловоднику и у
рубрикама се крупним словима упише „попис аката”.
Попис аката може се водити и за поједине врсте предмета
у вези са којима се током године предвиђа пријем нарочито
великог броја аката.
Из пописа аката на крају године уписује се у деловодник
Књиге и обрасци који се користе у Писарници су:
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код основног броја под којим је попис аката заведен, укупан
број аката заведених у току те године у попису аката.
Пописи аката се на крају године сложе по основним
бројевима, закључују и прилажу уз деловодник.
Ако се у вези са актом заведеним у попису аката поведе
посебан поступак, такав акт се издваја из пописа аката и
заводи у деловодник под основним бројем.

Члан 24.

Обрасци из става 1. овог члана налазе се у прилогу 1. овог правилника и чине његов саставни део.
Члан 25.
Књиге и обрасци који се користе у Кабинету генералног директора су:
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Члан 26.
Књиге и обрасци који се користе у организационим деловима су:

IV. ДОСТАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНИХ И ИНТЕРНИХ
АКАТА У РАД И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА
ОБРАДА АКАТА
Члан 27.
Достављање екстерних и интерних аката у рад врши се
преко интерне доставне књиге. За сваки организациони
део Друштва користи се посебна интерна доставна књига.
Достављање улазних рачуна у рад врши се преко „књиге
рачуна“ која истовремено представља основну евиденцију
те врсте аката.
Члан 28.
Сваки службени допис (акт) треба да садржи следеће делове:
- заглавље, у горњем левом углу (назив и седиште
Друштва, број службеног дописа са класификационим зна
ком, датум и пуна адреса);
Предмет
припремио

- адреса примаоца (пун назив и седиште примаоца);
- број и датум примљеног дописа на који се одговара–
(„веза“);
- текст који мора бити јасан, сажет и читак, откуцан на
компјутеру или писаћој машини - испод текста, са леве
стране, наводе се прилози који се достављају уз службени
допис (акт);
- испод текста, са десне стране, ставља се потпис по
шиљаоца дописа (акта).
Службени акт пише се у најмање два примерка, од којих
се један шаље примаоцу, а други се задржава у архиви
предмета.
Службени акт који се задржава у архиви предмета испод
текста, у доњем левом углу обавезно треба да садржи
следеће податке:
Предмет
контролисао

Предмет
одобрио

Има и
презиме
Функција
Потпис
Датум
Члан 29.
Сваки акт којим почиње нови предмет, треба по завођењу
сложити у посебан омот (образац АДМ 13) – Образац 9.
На омоту се уписује деловодни број, година и ознака
унутрашњег организационог облика, а испод тога кратак
садржај предмета, као и попис прилога.
Акта истог предмета треба улагати у омот по датумима
пријема односно решавања, тако да се акт са најновијим
датумом налази на врху.
На сваком службеном допису, по коме је поступак

завршен, запослени задужен предметом поред ознаке „а/а“
уписује рок чувања предмета и потписује се.
V. ОТПРЕМАЊЕ ПОШТЕ
Члан 30.
Отпремање поште врши запослени у писарници.
Сви предмети преузети у току радног дана до 13 часова
морају се отпремити истог дана.
Предмети примљени после закључивања отпремних
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књига, ако нису хитни, отпремиће се наредног радног дана.
На копији акта који се отпрема ставља се датум отпреме
пошиљке и потпис запосленог који пошту експедује.
Члан 31.
Коверат у коме се отпремају службена акта треба да
садржи у горњем левом углу прве стране излазни штамбиљ,
број предмета акта, садржину пошиљке и датум.
Више службених аката који се истог дана упућују на
исту адресу стављају се у исти коверат, док се на штамбиљу
Друштва уписују сви бројеви дописа који су упаковани у
један коверат.
Назив примаоца пошиљке, улица и број, поштански број
места примаоца се исписује крупним и читким словима у
десном доњем углу коверте.
Место (седиште примаоца) се пише великим штампаним
словима, са обавезном назнаком поштанског броја, а испод
тога се ставља његова ближа адреса.
Члан 32.
Вредносне пошиљке, судска акта, поверљива и строго
поверљива преписка отпремају се обавезно препоручено у
затвореним ковертама са повратницом.
Члан 33.
Коверте са поверљивим и строго поверљивим актима
морају бити запечаћене.
Печаћење се врши утискивањем месинганог жига преко
растопљеног воска - на средини коверта за поверљиву, а за
строго поверљиве акте на средини и у угловима коверта.
Пре печаћења је потребно у коверат ставити лист чистог
папира како би се заштитио акт.

Број 43

архиви предаје одговорно лице испред организационе
јединице Друштва чија се акта предају
Члан 37.
На регистратурским јединицама исписују се следећи
подаци:
- пун назив Друштва,
- назив организационог дела,
- година настанка материјала,
- врста материјала,
- класификација,
- евиденциони бројеви предмета у архивској јединици
(фасцикли, регистратору, кутији, картотеци и др.)
- редни број под којим је архивска јединица уписан у
архивску књигу.
Члан 38.
Архивски предмети сређени у кутијама, фасциклама,
регистраторима и друге књиге и картотеке, чувају се
у архиви сређени по годинама, а унутар година по
организационим деловима у одговарајућим дрвеним или
металним полицама.
Члан 39.
Просторије архиве морају бити суве и светле, а
документација осигурана од оштећења, крађе, пожара и
поплава.

Члан 34.
У књигу излазне поште ЈП „Пошта Србије“ уписују
се све препоручене и обичне пошиљке које се отпремају
преко писарнице.
Књига служи као евиденција о завршеној отпреми, као и
правдању новца на име поштанских трошкова тј. поштари
не, који се сваког дана после отпремања поште сабирају и
тај износ се уписује у контролник поштарине.

Члан 40.
На захтев организационих делова Друштва или
запосленог, архивски предмети се издају на привремено
коришћење.
Реверс о преузимању предмета се попуњава у три
примерка. Један примерак чува се у фасцикли предмета
одакле је акт преузет, други задржава запослени задужен
за вођење архиве, а трећи се уручује запосленом који је акт
преузео. (Образац 7.).
Уколико захтев подноси треће лице, исти мора бити
образложен, а архивски предмети се издају у фотокопији уз
потпис о преузимању, а у складу са позитивним законским
прописима.

VI. КЛАСИФИКАЦИЈА, АРХИВИРАЊЕ
И ЧУВАЊЕ ПРЕДМЕТА

VII. ЕВИДЕНТИРАЊЕ РЕГИСТРАТУРСКОГ
МАТЕРИЈАЛА И АРХИВСКЕ ГРАЂЕ

Члан 35.
Окончани
предмети
се
обележавају–сигнирају
одређеном ознаком на основу које ће се вршити
класификција и архивирање.

Члан 41.
Сав регистратурски материјал настао у раду Друштва,
као и регистратурски материјал и архивска грађа која
се по било ком основу налази у Друштву, уписује се у
архивску књигу која служи као општи инвентарни преглед
целокупног архивског материјала. Архивску књигу води
водећи организатор писарнице и архиве.

Члан 36.
Архивирани предмети и акти, као и други
регистратурски материјал чувају се у архиви, архивирани у
одговарајућим регистратурским јединицама (фасциклама,
регистраторима, кутијама и сл.) смештеним у одговарајуће
полице или ормане, у подесним сунчаним и сувим
просторијама, осигураним од настајања влаге и других
оштећења.
Архивиранe предмети и актa, као и други регистратурски
материјал настао у раду организационих јединица Друштва,

Члан 42.
Уписивање у Архивску књигу врши се на следећи начин:
-у рубрику 1. уписује се редни број; под једним редним
бројем уписује се истоветни материјал без обзира на
количину; редни бројеви се настављају из године у годину.
Регистратурске јединице обележавају се редним бројем
под којима су уписане у архивској књизи;
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-у рубрику 2. уписује се дан, месец и година уписа
регистратурског материјала;
-у рубрику 3. уписује се година, односно раздобље, у
којој је регистратурски материјал настао. Регистратурски
материјал који обухвата податке из више година, уписује
се почетна година;
-у рубрику 4. уписује се кратка садржина регистратурског
материјала и класификациони знак;
-у рубрику 5.уписује се укупан број архивских јединица
(регистратора, фасцикли, кутија, књига, свежњева и др.);
-у рубрику 6. уписује се податак у којој просторији,
полици или орману је смештен регистратурски материјал,
као и све промене у вези смештаја;
-у рубрику 7. уписује се рок чувања;
-у рубрику 8. уписује се број решења о излучивању
регистратурског материјала и број записника о
примопредаји архивске грађе надлежном органу.
Члан 43.
Архивском грађом и регистратурским материјалом у
архиви рукује, стручно је одржава и врши њену непосредну
заштиту, водећи организатор писарнице и архиве и
референт писарнице и архиве.
Члан 44.
Препис архивске књиге доставља се надлежном архиву
најкасније до 01. јула текуће године за протеклу годину,
са податком о количини–изражено у дужним метрима по
годинама.
VIII. ОДАБИРАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И
ИЗЛУЧИВАЊЕ БЕЗВРЕДНОГ
РЕГИСТРАТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА
Члан 45.
Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног
регистратурског материјала врши се на основу Листе
категорија регистратурског материјала са роковима чувања.
Члан 46.
Листа категорија регистратурског материјала са роковима
чувања садржи: редни број, садржај–врста предмета,
рок чувања. Рок чувања утврђен у Листи категорија
регистратурског материјала рачуна се од дана настанка
предмета (решења, захтева, одлука, уговора, итд.).
Члан 47.
Непосредни руководилац одговоран је за чување
регистратурског материјала и дужан је да упозна сваког
запосленог са роковима и начином чувања регистратурског
материјала и делокруга организационог облика Друштва
у коме запослени ради. У случају промене непосредног
руководиоца, обавезно се писмено врши примопредаја
регистратурског материјала из делокруга организационог
облика.
Непосредни руководилац Центра за правне послове и
људске ресурсе, дужан је да приликом кадровских промена
у писарници и архиви, изврши записнички примопредају и
о насталим променама обавести надлежни архив.
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Члан 48.
Оригинална акта, предмети, досијеа, настала у оквиру
рада појединих организационих облика Друштва чувају
се у тим организаионим облицима где су настали и где се
обрађују до предаје архиви.
Сви уговори које закључује Друштва обавезно се
региструју у Центру за правне послове и људске ресурсе,
уз депоновање једног примерка уговора.
Члан 49.
У случају судског спора или других спорних односа,
запослени који заступа Друштво чува оригинални
регистратурски материјал независно од рока утврђеног за
чување истог, до окончања судског поступка, односно до
правоснажности и извршења истог.
Члан 50.
Друштво је обавезно да врши одабирање архивске грађе
и излучивање безвредног регистратурског материјала уз
учешће надлежног архива.
Члан 51.
За трајно чување одређује се категорија регистратурског
материјала који садржи податке од значаја за историју и
друге научне области, податке који одражавају суштину
рада Друштва и посебне прописе (одлуке-решења о
оснивању, Статуте, споразуме итд.).
Члан 52.
За регистратурски материјал који није одређен за трајно
чување као архивска грађа, рокови чувања се одређују
зависно од потребе Друштва за коришћење истих.
Члан 53.
Листа категорија регистратурског материјала са
роковима чувања доставља се Архиву Србије на сагласност
који ће утврдити које категорије регистратурског
материјала из листе имају својство архивске грађе, те се
морају трајно чувати.
Сагласност Архива Србије дата у решењу је обавезна.
Члан 54.
Уколико се током године јаве нове врсте докумената,
врши се измена и допуна постојеће Листе на начин и у
поступку који важи за доношење исте.
Члан 55.
Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног
регистратурског материјала врши се само из сређене и
пописане архиве.
Члан 56.
Излучивање безвредног регистратурског материјала
врши се комисијски. Комисија саставља попис
регистратурског материјала коме је према Листи категорија
истекао рок чувања.
Члан 57.
Попис безвредног регистратурског материјала садржи
следеће податке:
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- редни број;
- назив категорија материјала из Листе;
- редни број из Листе;
- рок чувања према Листи, година настанка материјала;
- количина у дужним метрима (број фасцикли и регистратора).
Уз наведени попис, комисија се захтевом обраћа
надлежном архиву да се одобри уништење безвредног
регистратурског материјала.
Члан 58.
На основу решења надлежног архива, безвредни
регистратурски материјал се уништава или даје у прераду.
На основу решења надлежног архива којим се одобрава
уништење безвредног регистратурског материјала
Друштво је обавезно да уништи регистратурски материјал
и да о начину и времену уништења писмено обавести
надлежан архив.
IX. АРХИВИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НОСАЧА
ИНФОРМАЦИЈА
Члан 59.
У друштву сви пословни подаци се чувају на два основна
носача информација:
1. Папирна документација
Папирна документација се генерише, систематизује и
чува у Архиви Друштва, а у складу са законским прописима
и одредбама овог правилника.
2. Електронска документација
Електронска документација (базе података и фајлови)
се чува на три основна начина:
a) На радним станицама
Документа која се користе у свакодневном раду, креирају
се и чувају на радним станицама, односно РС рачунарима
запослених, а у складу са њиховим задужењима и описом
посла који обављају. Свака радна станица заштићена је
лозинком, коју зна само запослени задужен за ту радну
станицу. Све радне станице на којима се налазе оперативни
подаци и фајлови заштићени су антивирусним програмом.
Радне станице се налазе у канцеларијама запослених, које
се редовно закључавају.
b) На систему IBM Z9
За безбедност и заштиту података на систему IBM Z9
користи се стандардна платформа за контролу приступа
ресурсима - RACF (Resource Access Controle Facility).
Неопходни подаци о корисницима, датотекама, дисковима,
тракама, TSO параметрима и правима приступа чувају се
у такозваним профилима RACF базе. На основу њих се
доноси одлука да ли ће се кориснику дозволити тражени
приступ штићеном ресурсу. Приликом отварања налога,
сваком кориснику се додељује корисничко име и иницијална
лозинка. Иницијална лозинка дозвољава само прво
пријављивање на систем, а онда се од корисника захтева да
он сам одабере нову лозинку. Нова лозинка се не уписује
у RACF базу, па не постоји могућност да се она, на било
који начин, “извуче” из система. На тај начин се обезбеђује
да се кориснички налог једнозначно идентификује са
корисником. У RACF бази се може дефинисати и у ком
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периоду неки корисник може да приступи систему. Уколико
се деси да корисник више од пет пута унесе погрешну
лозинку, онда се његов налог аутоматски блокира. После
тога није му дозвољен даљи приступ систему и он мора да
контактира администратора. На систему IBM Z9 постоји
уређена процедура за сваки ниво приступа подацима.
За читање, брисање измену и додавање нових података,
користе се одговарајуће апликације. Такозвано бекаповање
података (израда резервних копија) обавља се свакодневно.
c) У засебним складиштима података
Засебна скалдишта података налазе се на SAN (Storage
Area Netvork) уређајима. Ови уређаји представљају веома
брзу платформу за чување података и рад са подацима.
Простор на SAN уређајима на располагању је свим
серверима који се налазе у системској сали. SAN уређаји
су реализовани у RAID5 конфигурацији, тако да испад
појединих тврдих дискова, из низа тврдих дискова који чине
ту конфигурацију, не може да утиче на рад са подацима и
на безбедност самих података. За приступ складиштима
података развијене су веома сложене процедуре, како у
погледу права приступа тако и у погледу права за рад са
подацима (читање, измена, додавање и брисање). Фајлови
и базе података друштва, који се односе на продају услуга,
кадровски ИС, основна средства, зараде запослених,
финансијско пословање, материјално пословање и остале
пословне процесе, смештени су на два оваква уређаја:
ЕМC серије 500 и IBM DS8000. Сви подаци са SAN
уређаја бекапују се на магнетне траке, које се чувају на
другој локацији, у посебним просторијама, са челичним
ормарима заштићеним од пожара.
Систем IBM Z9, оба SAN уређаја и неколико фарми рек
(rack) и блејд (blade) сервера, лоцирани су у системској
сали пословне зграде, у Немањиној 6, која поседује: систем
за непрекидно напајање електричном енергијом, систем за
заштиту од пожара, систем за климатизацију, непрекидно
дежурство оператера и веома ограничен физички приступ
другим лицима.
X. ПРЕДАЈА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ АРХИВУ
Члан 60.
Сређена и пописана архивска грађа може се предати
надлежном архиву на чување по истеку од 30 година,
рачунајући од дана настанка те грађе.
Члан 61.
Архивска грађа предаје се о трошку Друштва на месту
које одреди надлежан архив. Друштво као предавалац
архивске грађе, даје мишљење о условима њеног
коришћења у надлежном архиву.
Преузимање архивске грађе од стране надлежног архива
врши се сваке пете године, по истеку рока од 30 година.
Члан 62.
Примопредаја архивске грађе врши се комисијски.
Комисија је састављена од представника Друштва који
предају грађу и представника надлежног архива који
преузима грађу.
У присуству комисије саставља се записник у пет
истоветних примерака од којих један остаје у Друштву, а
четири у надлежном архиву.
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У записник се уносе следећи подаци:
- назив Друштва који предаје архивску грађу;
- место примопредаје и датум;
- попис архивске грађе по годинама, врсти и количини;
- подаци о евентуално непреузетој архивској грађи;
- мишљење предаваоца архивске грађе о начину и условима коришћења грађе;
- потпис чланова комисије и овера предаваоца и примаоца.
Члан 63.
Ако Друштво престане са радом, архивску грађу и
регистратурски материјал, преузима Архив Србије.
Ако део Друштва престане са радом, чување архивске
грађе и регистратурског материјала насталог у пословању
тог дела, наставља Друштво.
XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 64.
Друштво је дужно да са изузетном пажњом чува и
одржава архивску грађу и регистратурски материјал у
складу са Законом о културним добрима и према налозима
надлежног архива.
Члан 65.
Друштво је обавезно да обавештава надлежни архив о
свим правним и физичким променама насталим у вези са
архивском грађом и регистратурским материјалом, као и о
статусним променама Друштва у погледу промене назива,
делатности, спајања, укидања, промене адресе и друго.
Члан 66.
Свако непридржавање и одступање од овог правилника
сматраће се повредом радне обавезе и као такво биће
санкционисано.
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Измене и допуне овог правилника врше се на начин и
по поступку предвиђеним за његово доношење.
Члан 67.
Саставни део овог правилника чини Листа категорија
регистратурског материјала с роковима чувања.
Члан 68.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се
примењује Упутство о административно - канцеларијском
пословању у Јавном железничком транспортном
предузећу „Београд“ („Службени гласник ЖТП „Београд“,
бр. 13/91), Упутство о изменама и допунама Упутство о
административно - канцеларијском пословању у Јавном
железничком транспортном предузећу „Београд“ од
7.6.2000. године, осим Листе категорија регистратурског
материјала са роковима чувања која ће се примењивати до
утврђивања нове (сагласност Архива Србије 02 бр.1060 од
31.12.2000. године).
Ступањем на снагу овог правилника престаје да се важи
Правилник о административно-канцеларијском пословању
(„Службени гласник Железнице Србије“, бр.21/18).
Члан 69.
Прилози од 1. – 9. чине саставни део овог правилника.
Члан 70.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Правилник се објављује у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Прилог 1.

Прилог уз Правилник
о административно-канцеларијском пословању, архивирању и коришћењу
регистратурског материјала

1.

2.

3.

Презиме и име,
односно назив и место

4.

5.

Број и
датум

ПРЕДМЕТ

Датум
пријема

Пренос

Пошиљалац
Подброј

Основни
број

6.

ОРГАНИЗАЦИОНА
ЈЕДИНИЦА
7.

Датум

Образац број 1
Деловодна књига
РАЗВОД
ОЗНАКА

8.

9.

Пренос

Образац број 2.
Књига пријема понуда
Број
понуде

Датум
понуде

Време
пријема
понуде

Предмет понуде

Доносилац понуде

Сигнатура
сектора

Образац број 3.
Књига рачуна и предрачуна
Редни
број

Датум

Сигнатура
организационог
дела

Број предрачуна/
рачуна

Издавалац
предрачуна

Износ предрачуна/
рачуна
са и без ПДВ

Образац број 4.
Интерна доставна књига
Редни
број

Датум
уписа

Број акта који
се доставља

Назив пошиљаоца/орг.
јединице

Подаци о извршеној достави
Датум

Назив орг.јед.
примаоца

Потпис
примаоца
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Образац број 5.
Књига реализованих путних налога

Име и
презиме

Редни
број

Назив
места
у које
путује

Број
налога

Датум
предаје
налога на
коришћење

Трошкови службеног пута
Износ трошкова
аконтације

Укупни
трошкови
службеног
пута

Датум
Датум предаје
враћања
налога
налога рачуноводству и
на
потпис примаоца
обрачун

Прва
аконтација
Друга
аконтација

Образац број 6.
Архивска књига
Редни
број

Датум
уписа

Година
односно
раздобље
настанка

Садржај
Класификациона
ознака

Количина рег.
материјала

Просторија/
полица

Рок
чувања

Примедба

1

2

3

4

5

6

7

8

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- 28 -

Број 43

Образац 7.

Образац 8.
Књига судске поште
Редни
број

Датум

Пошиљалац

Предмет

Број
препоруке

Број судског
предмета

Примедба

1

2

3

4

5

6

7
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ГОДИНА XXXIX БРОЈ 47
25. октобар 2019.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Скупштине
„Србија Воз“ а.д.
(од 25.9.2019. године)
Број: 5/2019-101-55
На основу члана 16. тачка 7. Статута Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“, бр. 14/17), Скупштина Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
је на седници одржаној 25.9.2019. године, донела

ОДЛУКУ
1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програма о
изменама и допунама Програма пословања Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“,
Београд за 2019. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма о изменама
и допунама Програма пословања из тачке 1. ове Одлуке
доставити Влади Републике Србије ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма о изменама
и допунама Програма пословања Акционарског друштва
за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд за
2019. годину сматра се донетим када на њега да сагласност
Влада Републике Србије.
4. Ову Одлуку по добијању сагласности из тачке 3.
ове Одлуке објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Oбразложење
Влада Републике Србије је Решењем 05 Број: 023-311/2019
од 18.1.2019. године, дала сагласност на Програм пословања
Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија
Воз“ Београд, за 2019. годину и Решењем 05 Број: 0234647/2019 од 9.5.2019. године дала сагласност на Програм о
изменама и допунама Програма пословања Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд,
за 2019. годину.
Измене и допуне Програма o изменама и допунама

Програма пословања за 2019. годину су израђене, пре
свега, због:
• мање реализације прихода од превоза путника у односу
на планирану, што је, између осталог, резултат извођења
радова на реконструкцији и модернизацији пруга,
односно резултат реализације стратешког државног
пројекта модернизације железничке инфраструктуре, али
и честих непланираних затвора пруга због непланираних
извођења радова и санације на појединим деоницама
пруга. Модернизација железничке инфраструктуре
имала је за последицу обуставу саобраћаја, делимичну
или потпуну, на појединим пругама, односно мању
реализацију прихода од превоза путника, пре свега
услед смањења броја возова у саобраћају, смањења
броја превезених путника, као и смањења остварених
путничких километара;
• сталан недостатак запослених на пословима машиновође, што има за последицу велики прековремени рад
тренутно запослених машиновођа. Новим Програмом
о изменама и допунама Програма пословања за 2019.
годину, између осталог, садржан је и планирани пријем
новозапослених;
• Одлуке Владе Републике Србије 05 број 120-9063/2019-1
о висини минималне цене рада за 2020. годину.
Предходно је имало за последицу да „Србија Воз“ а.д.
у току 2019. године послује са недостајућим средствима
чији је ниво смањен додатном редукцијом трошкова,
међутим, позитивни ефекти на пословање по том основу
нису били довољни да би надоместили негативне ефекте
мање реализације прихода.
„Србија Воз“ а.д. ће до краја године спровести рационализацију у свим сегментима пословања Друштва у циљу
даљег смањења трошкова и повећања прихода како би се
ниво недостајућих средстава смањио, као и губитак који
је увећан у односу на првобитно планиран у 2019. години.
На основу изложеног, донета је Одлука као у диспозитиву.
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Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 25.9.2019. године)
Број: 4/2019-935-170

Број: 4/2019-935-170
25.10.2019. године

На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 25.10.2019. године, донео

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 59/2017,71/2017,8/2018, 13/18, 23/18, 34/18,
35/18, 36/18, 37/18, 40/18, 44/18, 50/18, 53/18, 57/18, 58/18,
59/18, 60/18, 61/18,62/18,65/2018,67/2018,3/19,5/19,9/19,11
/19,12/19,14/19,16/19,19/19,20/19,21/19,26/19,28/19,29/19,3
1/19, 32/19, 34/19 и 45/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Рбр
Рм

Назив радног места

Број 47

На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 25.10.2019. 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“ Београд – текстуални и табеларни
део, у следећем:

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ, ПЛАН И ПОПИС
- Брише се организациони део 61209- служба за попис.
- У делу који се односи на опис послова Сектора
за финансијско рачуноводствене послове, план и
попис,бришу се послови под редним бројем 2154,
2155,2156 и 2158.
- Систематизује
се
нов
организациони
део
61209-Одељење за попис и управљање имовином,
са следећим пословима:

Шифра
коеф

Ст стр
спреме

Школа

Бр
извршиоца

ШИФРА
ОПИСА

1

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ПОПИС И
УПРАВЉАЊЕ ИМОВИНОМ

7190

7

ЕФ, ФДС,ФТС

1

2154

2

КООРДИНАТОР ЗА ПОСЛОВЕ ПОПИСА

7110

7

ЕФ, ФДС

2

2155

3

ГЛАВНИ ОРГАНИЗАТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ
ИМОВИНОМ И ПОПИС

7170

7

ЕФ, ФДС, ФТС

1

2327

4

ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА
ПОСЛОВЕ ПОПИСА - ЦЕНТРАЛНА
ЈЕДИНИЦА БЕОГРАД

6141

6

ВШЕС, ВШДС

1

2157

5

ВОДЕЋИ ОРГАНИЗАТОР ЗА ПОПИС И
НЕКРЕТНИНЕ - ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА
БЕОГРАД

6100

6

ВШЕС, ВШДС,
СШЕС, СШДС

1

2159

6

САРАДНИК ЗА ПОПИС -ЦЕНТРАЛНА
ЈЕДИНИЦА БЕОГРАД

6030

6

ВШЕС, ВШДС,
СШЕС, СШДС

1

2160

7

САРАДНИК ЗА ПОПИС -ЦЕНТРАЛНА
ЈЕДИНИЦА УЖИЦЕ

6030

6

ВШЕС, ВШДС,
СШЕС, СШДС

2

2160

8

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК
ЗА ПОСЛОВЕ ПОПИСА - ЦЕНТРАЛНА
ЈЕДИНИЦА ЛАПОВО

7091

7

ФДС,ФТС

1
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9

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОПИС
-ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА ЛАПОВО

6030

6

ВШЕС, ВШДС,
СШЕС, СШДС

1

2160

10

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОПИС
-ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА НИШ

6030

6

ВШЕС, ВШДС,
СШЕС, СШДС

1

2160

11

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОПИС
-ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА НОВИ САД

6030

6

ВШЕС, ВШДС,
СШЕС, СШДС

1

2160

- У делу који се односи на опис послова Сектора за финансијско рачуноводствене послове, план и попис,
уписују се следећи описи посла:
• 2154-Начелник одељења за попис и управљање
имовином, са следећим описом посла:
„Прати прописе и упутства из области пописа и управљања имовином; координира и контролише рад одељења
за попис и управљање имовином; обједињава послове пописа и контролише спровођење пописа у складу са појединачним плановима и општим планом рада; контролише извршење послова пописа (ванредних, делимичних и
годишњег); координира извршавање послова утврђених
општим актима друштва, координира и сарађује са секторима друштва у вези организације пописа и спровођења
поступка пописа, контролише извршавање налога надлежних органа друштва у вези са утврђивањем стварног стања
средстава ( спровођење одлуке о попису и резултата пописа), организује припрему документације и извештаја за доношење одлуке о извршеном попису; организује и контролише реализацију одлуке скупштине друштва о усвајању
предлога за расходовање средстава; председник централне
пописне комисије, обавља остале послове по налогу директора сектора.”
• 2155- координатор за послове пописа, са следећим
описом посла:
„Координира спровођење пописа некретнина, постројења опреме, залиха, инвентара и алата (средства
књиговодствене класе „0“ и класе „1“), на територији Београда, Вршца, Панчева, припрема појединачни план рада
пописне комисије за територију Београда, Панчева, Вршца,
учествује у пословима спровођења пописа некретнина, постројења, опреме, залиха, инвентара и алата на територији
Београда, Вршца и Панчева, контролише и обједињава пописну документацију, код ванредних, делимичних пописа
и годишњег пописа залиха, инвентара и алата, за територију Београда, Вршца, Панчева, обавља остале послове по
налогу директора сектора.“
• 2156-Самостални стручни сарадник за послове пописа-централна јединица Лапово, са следећим описом посла:
„Контролише спровођење пописа некретнина, постројења опреме, залиха, инвентара и алата (средства књиговодствене класе„0“ и класе „1“), на територији Краљева,
Лапова, Смедеревске Паланке, Ужица, Пожаревца. припрема појединачни план рада пописне комисије за територију Краљева, Лапова, Смедеревске Паланке, Ужица,

Пожаревца. учествује у пословима спровођења пописа
некретнина,постројења,опреме, залиха, инвентара и алата на територији Краљева, Лапова, Смедеревске Паланке,
Ужица, Пожаревца. контролише и обједињава пописну
документацију, код ванредних, делимичних пописа и годишњег пописа залиха, инвентара и алата, за територију
Краљева, Лапова, Смедеревске Паланке, Ужица, Пожаревца. председник сталне пописне комисије за територију
Краљева, Лапова, Смедеревске Паланке, Ужица, Пожаревца, обавља остале послове по налогу директора сектора.“
Организациони део 61202 – Одељење за рачуноводствене послове
- код послова под редним бројем 6 „самостални стручни
сарадник за рачуноводствене послове“ у колони број
извршилаца уместо „2“ уписати „1”.
- Систематизују се послови под редним бројем 8 „водећи
економиста за рачуноводство инвестиција и кредита“
са следећим условима: у колони шифра посла уписати
7050, у колони степен стручне спреме уписати VII, у
колони школа или факултет уписати: „ЕФ,ФДС,ФТС“;
у колони у колони број извршилаца уписати “1“, са
следећим описом посла:
• 2158-водећи економиста за рачуноводство инвестиција и кредита:
„Прати законске прописе из области рачуноводства и
интерна акта из делокруга свог рада, координира обраду рачуноводствене документације и спроводи контролу
контирања и књижења пословних промена на основним
средствима,инвестицијама и кредитима, усаглашава аналитичке евиденције са комитентима у вези усаглавашавања
стања обавеза и потраживања,контролише спровођење
обрачуна амортизације, пописа, курсних разлика и друго,
обавља остале послове по налогу директора сектора.“
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
Члан 3.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 22.10.2019. године)
Број: 4/2019-884-234

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 22.10.2019. године)
Број: 4/2019-887-234

На основу 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), Одлуке Скупштине Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго”, Београд о расходовању и продаји 600 теретних кола
разних серија власништво „Србија Карго” а.д., број 5/2019117-59 од 29.7.2019. године и Закључка Владе Републике
Србије 05 Број: 404-8809/2019 од 5. септембра 2019. године,
Одбор директора Акционарског друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго” Београд је на седници одржаној
22.10.2019. године, донео

На основу Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др.закон),
Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању отпада и упутству
за његово попуњавање (“Службени глaсник РС“, број 114/13),
Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању опасног отпада,
обрасцу предходног обавештења, начину његовог достављања
и упутству за њихово попуњавање (“Службени глaсник РС“,
број 17/17), Решења Министарства заштите животне средине
за железнички превоз неопасног отпада и опасног отпада
на територији Републике Србије бр.19-00-00079/2019-06 од
2.4.2019. године и члана 24.Статута Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени
гласник РС“бр.60/15 и „Службени гласник ЖС“, бр.14/17),
Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној
22.10.2019. године донео:

ОДЛУКУ
1. Доноси се Процедура о спровођењу поновног
поступка продаје 600 расходованих теретних кола разних
серија, уз обавезу касације од стране купца, евидентираних
у књиговодственој евиденцији „Србија Карго”а.д.
2. Процедура из тачке 1. саставни је део ове Одлуке.
З. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

Oбразложење
Центар за набавке и централна стоваришта у чијој су
надлежности послови продаје материјалних средстава,
доставио је предлог за доношење Процедуре о спровођењу
поступка продаје 600 расходованих теретних кола разних
серија, евидентираних у књиговодственој евиденцији
„Србија Карго” а.д. који је Одбор директора „Србија
Карго” а.д. размотрио и усвојио.
Имајући у виду да предметна Процедура детаљно
уређује поступак расходовања и продаје у складу са
Правилником о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(„Службени гласник РС”, бр. 1 18/13 и 137/14) Правилником
о управљању отпадним материјалом насталим у процесу
рада и о расходовању и продаји средстава донетог одлуком
Одбора директора бр. 4/2019-831-227 од 2.8.2019. године,
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама (Службени гласник „Железнице Србије”, број
28/16), као и одредбама других законских и интерних
аката којима се регулише ова област, донета је Одлука као
у диспозитиву.

ОДЛУКУ

о доношењу Упутства за превоз отпада железницом
у Акционарском друштву за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд
1. Доноси се Упутство за превоз отпада железницом
у Акционарском друштву за железнички превоз робе
„Србија Карго“ , Београд;
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове Одлуке;
З. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења;
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије”.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 22.10.2019. године)
Број: 4/2019-887-234
На основу Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др.закон), Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (“Службени глaсник РС“,
број 114/13), Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању
опасног отпада, обрасцу предходног обавештења, начину
његовог достављања и упутству за њихово попуњавање
(“Службени глaсник РС“, број 17/17), Решења Министар-
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ства заштите животне средине за железнички превоз неопасног отпада и опасног отпада на територији Републике Србије бр.19-00-00079/2019-06 од 2.4.2019. године и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник
РС“бр.60/15 и „Службени гласник ЖС“, бр.14/17), Одбор
директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној
22.10.2019. донео:

УПУТСТВО

за превоз отпада железницом „Србија Карго“ а.д.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим упутством уређују се обавезе приликом превоза неопасног и опасног отпада железничким саобраћајем, и то:
• приликом пријема отпада на утовара од стране
пошиљалаца (произвођач/власник отпада),
• приликом превоза отпада железничким саобраћајем за
потребе пошиљалаца (произвођач/власник отпада),
• предаје отпада овлашћеним оператерима на даљи третман.

Циљ упутства
Члан 2.

Циљ овог упутства је успостављање оптималног начина превоза неопасног и опасног отпада железничким саобраћајем, на основу Решења за издавање дозволе за превоз
неопасног и опасног отпада на територији Републике Србије, Министарства заштите животне средине Републике
Србије бр. 19-00-00079/2019-06 од 2.4.2019. године, уз поштовање закона и прописа проистеклих из:
- Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”,
бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др.закон);
- Закона о транспорту опасне робе („Службени гласник
РС”, бр. 104/16, 83/18, 95/18 - др.закон и 10/19 - др.закон);
- Закона о безбедности у железничком саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 41/18);
- Закона о интероперабилности железничког система
(„Службени гласник РС”, бр. 41/18);
- Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање (“Службени глaсник
РС“, број 114/13);
- Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању опасног
отпада, обрасцу предходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање
(“Службени глaсник РС“, број 17/17).

Примена упутства
Члан 3.

Ово Упутство се примењује у свим организационим деловима Друштва, који су ангажовани у току превоза неопасног и опасног отпада железничким саобраћајем за потребе пошиљалаца (произвођач/власник отпада).
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Појмови и дефиниције
Члан 4.

Значење појмова и дефиниције дати су складу са
Законом о управљању отпадом и другим подзаконским
актима који се односе на превоза неопасног и опасног отпада железничким саобраћајем:
1. дозвола јесте решење надлежног органа којим се
правном или физичком лицу одобрава сакупљање,
транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман или одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи
ризик по здравље људи и животну средину;
2. оператер јесте свако правно лице које, у складу са
прописима, управља постројењем или га контролише
или је овлашћен за доношење економских одлука у
области техничког функционисања постројења и на
чије име се издаје дозвола за управљање отпадом;
3. произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно предузетник,
чијом активношћу се генерише неопасан и опасан
отпад;
4. власник отпада јесте произвођач отпада, лице које
учествује у промету отпадом као посредни држалац
отпада или правно или физичко лице које поседује
неопасан и опасан отпад.
5. превозник отпада Акционарско друштво за железнички превоз робе «Србија Карго», на основу Решења
за издавање дозволе за превоз неопасног и опасног
отпада на територији Републике Србије, Министарства заштите животне средине Републике Србије бр.
19-00-00079/2019-06 од 02.04.2019. године;
6. примаоц отпада/постројење за управљање отпадом је стационарна техничка јединица за складиштење, третман или одлагање отпада, која заједно са
грађевинским делом чини технолошку целину
7. отпад јесте свака материја или предмет садржан у
листи категорија отпада (Q листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом;
8. карактеризација отпада јесте поступак испитивања
којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одрећује да
ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика;
9. акредитована лабораторија јесу стручне организације и друга правна лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију потенцијално опасног и
опасног отпада и у складу са законом издају извештај
о испитивању отпада;
10. неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада;
11. опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље
људи и има најмање једну од опасних карактеристика
утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован;
12. документ о кретању неопасног и опасног отпада
чији образац прописује надлежно Министарство за
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заштиту животне средине, као и упутство за његово попуњавање. Документ прати кретање отпада од
тренутка утовара до истовара на локацији примаоца
отпада/постројења за управљање отпадом.

II. ПРИЈЕМ НЕОПАСНОГ ОТПАДА
Члан 5.
Предају кола на утовар и праћење утовара обавља магационер „Србија Карго“ а.д. (у даљем тексту превозника
отпада) Секције за саобраћај и транспорт, према Упутству бр. 162 о манипулацији при превозу робе железницом
(„Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/99). Утовар
неопасног отпада у железничка возна средства врши искључиво пошиљалац (произвођач/власник отпада), на локацијама које одреди превозник отпада.
Приликом утовара отпада од метала, водити рачуна да се
исти не сабија и пресује унутар самих теретних кола, како
не би долазило до оштећења истих.
Приликом утовара отпада, пошиљалац мора водити рачуна
да не угрожава безбедност радника према Закону о безбедности и здравља на раду (“Службени гласник РС” бр.
101/05, 91/15, 113/17 - др.закон) , а у складу са:
• Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС” бр. 135/04, 36/09 – др.закон, 72/09 – др.закон,
43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др.закон),
• Законом о управљању отпадом,
• Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање.
По потреби, на захтев превозника отпада/одговорног
лица превозника неопасног отпада, пошиљалац (произвођач/власник отпада) је дужан да достави Извештаје о
испитивању отпада.
Пошиљалац (произвођач/власник отпада) је у обавези,
да изради и одштампа Документ о кретању отпада у 4 истоветна примерка (за сваку различиту врсту отпада се ради
по 4 примерка Документа) и да исти достави превознику
отпада/одговорном лицу превозника неопасног отпада,
како би се пратило кретање и даља предаја отпада постројењу за управљање отпадом.
Пошиљалац (произвођач/власник отпада) је дужан, да
превознику отпада/одговорном лицу превозника неопасног отпада, достави Документа о кретању отпада са попуњеним делом А и Б (ДЕО А – подаци о отпаду и ДЕО
Б – подаци о произвођачу/власнику отпада) и да својим
печатом и потписом изврши оверу истог.
У Документима о кретању отпада, превозник отпада/
одговорно лице превозника неопасног отпада, попуњава и
оверава податке у „ДЕО Ц – подаци о превознику отпада“
и након тога исте доставља примаоцу отпада/постројењу
за управљање отпадом на даљу оверу (ДЕО Д – подаци о
примаоцу отпада).
Први примерак Документа о кретању отпада задржава
пошиљалац (произвођач/власник отпада), након овере од
стране превозника отпада/одговорног лица превозника неопасног отпада.
Други примерак Документа о кретању отпада задржава
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и архивира превозник отпада/одговорно лице превозника
неопасног отпада након овере од стране пошиљаоца (произвођач/власник отпада) и примаоца отпада/постројења за
управљање отпадом.
Трећи примерак Документа о кретању отпада задржава
примаоц отпада/постројења за управљање отпадом, након
предходне овере од стране пошиљаоца (произвођач/власник отпада) и превозника отпада/одговорног лица превозника неопасног отпада.
Четврти примерак Документа о кретању отпада, примаоц отпада/постројење за управљање отпадом доставља
пошиљаоцу (произвођачу/власнику отпада), у року од 15
дана од дана пријема отпада, као потврду о изршеном преузимању отпада на даљи третман.

III. ПРЕДАЈА НЕОПАСНОГ ОТПАДА
ОПЕРАТЕРУ НА ДАЉИ ТРЕТМАН
Члан 6.
Предају кола на истовар обавља магационер превозника
отпада (Секције за саобраћај и транспорт), према Упутству бр. 162 о манипулацији при превозу робе железницом
(„Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/99).
Обавезе примаоца неопасног отпада/постројења за управљање отпадом:
• да одмах по извештавању о приспећу пошиљке, исту
преузме,
• да изврши истовар неопасног отпада из железничких
возних средстава којима је допремљен,
• да по потреби, изврши чишћење кола и контејнера након истовара,
• да након истовара, са кола, контејнера и сл. скине старе
пломбе,
• да након истовара празна кола, контејнере и сл. затвори и припреми по пропису за повраћај,
• да попуни и својим потписом и печатом овери други,
трећи и четврти примерак Документа о кретању отпада (ДЕО Д – подаци о примаоцу отпада),
• да други примерак попуњеног и овереног Документа
о кретању отпада достави превознику отпада/одговорном лицу превозника неопасног отпада.
Приликом истовара неопасног отпада, прималац мора
водити рачуна да не угрожава безбедност радника према
Закону о безбедности и здравља на раду, а у складу са:
• Законом о заштити животне средине,
• Законом о управљању отпадом,
• Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и
упутству за његово попуњавање,
• Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(“Службени гласник РС” бр. 98/10).
Пријем кола са истовара обавља магационер превозника отпада (Секције за саобраћај и транспорт), према Упутству бр. 162 о манипулацији при превозу робе железницом
(„Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/99).

Број 47

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

IV. ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА НЕОПАСНОГ
ОТПАДА
Члан 7.
Обавезе измећу пошиљалаца (произвођача/власника отпада) и превозника отпада регулишу се Тарифом ДЕО 1
(услови превоза) и ДЕО 6 (ценовник превоза).
По добијању упита за превоз неопасног отпада од
стране пошиљалаца (произвођача/власника отпада), обавеза је Сектора за комерцијално-транспортне послове да
исти проследи на службени e-mail: centar.ukpsb@srbrail.rs
Сектора за управљање квалитетом пословања и системима безбедности, како би одговорно лице превозника неопасног отпада у сарадњи са пошиљаоцем (произвођачем/
власником отпада) израдило законски обавезујући Документа о кретању отпада.
Превозник отпада/одговорно лице превозника неопасног отпада се обавезује, да својим подацима, потписом и
печатом попуњава и оверава Документа о кретању отпада
(ДЕО Ц – подаци о превознику отпада) и да иста проследи примаоцу отпада/постројењу за управљање отпадом на
даљу оверу.
Превоз неопасног отпада обавља се железничким саобраћајем са адекватно опремљеним возилима за превоз
неопасног отпада у возилу, контејнеру или на други одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање отпада приликом превоза, као и загађење ваздуха
воде, земљишта и животне средине.
У случају загађења насталог у току превоза неопасног
отпада, „Србија Карго“ а.д. је одговоран за чишћење и отклањање загађења животне средине.
Превоз отпада железницом се врши у складу са Правилником бр.243 за вучу возова на ЈЖ („Службени гласник
Заједнице ЈЖ”, број 6/91), Упутству бр.246 за рад особља
вучних возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број
8-9/91) и Упутству бр.253 за прегледаче кола („Службени
гласник Заједнице ЈЖ“, број 2/2006).
Код преузимања неопасног отпада на превоз, превозник
мора да провери:
• да ли је отпад који прима, одобрен за превоз у складу
са Решењем Министарства заштите животне средине
Републике Србије бр. 19-00-00079/2019-06 од 2.4.2019.
године, обавеза одговорног лица превозника неопасног отпада;
• да ли је Документ о кретању отпада прописно попуњен
(проверава и наредном примаоцу отпада доставља одговорно лице превозника неопасног отпада) и да ли се
уз њега налазе сва пропратна документа;
• да се визуелно увери да кола и роба не показују неке
недостатке,оштећење и сл. обавеза магационера и прегледача кола;
• да уочи евентуални претег у колима, обавеза прегледача кола;
• да поштује одредбе Правилника о условима и начину
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за
добијање енергије, у вези са транспортом отпада.
Превозник се обавезује да неопасан отпад предаје
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оператерима који имају дозволу надлежног органа за
третман, односно складиштење предметног отпада.
Превозник отпада транспортује неопасан отпад само
на одредиште које одреди пошиљалац, а ако се отпад не
може испоручити на одредиште, превозник враћа отпад
пошиљаоцу.

V. ПРИЈЕМ ОПАСНОГ ОТПАДА НА УТОВАР
Члан 8.
Предају кола на утовар и праћење утовара обавља магационер „Србија Карго“ а.д. (у даљем тексту превозника
опасног отпада) Секције за саобраћај и транспорт, према
Упутству бр. 162 о манипулацији при превозу робе железницом („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 1/99). Утовар опасног отпада у железничка возна средства врши искључиво пошиљалац (произвођач/власник отпада), на индустријским колосецима који испуњавају законске одредбе
и који се налазе у именику железничких станица СПТ 33.
Пошиљалац је дужан да паковање и обележавање
опасног отпада изврши на основу Правилника о начину
складиштења, паковања и обележавања опасног отпада
(“Службени гласник РС” бр. 92/10 ) и да употребљава тип
амбалаже која има одобрење и важећи извештај о испитивању исте, у складу са прописима проистеклим из Закона о
транспорту опасне робе.
Приликом утовара опасног отпада пошиљалац мора водити рачуна да не угрожава безбедност радника према Закону о безбедности и здрављу на раду, а у складу са:
• Законом о заштити животне средине,
• Законом о управљању отпадом,
• Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању опасног
отпада, обрасцу предходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање.
На захтев превозника опасног отпада/одговорног лица
превозника опасног отпада или примаоца опасног отпада,
пошиљалац (произвођач/власник опасног отпада) је дужан
да достави Извештаје о испитивању опасног отпада који се
превози железничким саобраћајем.
Пошиљалац је у обавези да изврши најаву кретања
опасног отпада у информациони систем Агенције за заштиту животне средине (минимум 48 сати пре планиране
предаје опасног отпада на превоз). Пошиљалац је у обавези, да након извршене најаве кретања опасног отпада,
одштампа Документ о кретању опасног отпада у 5 истоветних примерака (за сваку различиту врсту опасног отпада се ради по 5 примерка Документа) и да иста достави
превознику отпада/одговорном лицу превозника опасног
отпада, како би се пратило кретање и даља предаја опасног
отпада постројењу за управљање отпадом.
Пошиљалац (произвођач/власник опасног отпада) је
дужан, да превознику опасног отпада/одговорном лицу
превозника опасног отпада, достави Документа о кретању
опасног отпада са попуњеним делом А и Б (ДЕО А – подаци о отпаду и ДЕО Б – подаци о произвођачу/власнику
отпада), делом Ц (ДЕО Ц – подаци о превознику опасног
отпада) и делом Д (ДЕО Д – подаци о примаоцу опасног
отпада) и да својим печатом и потписом изврши оверу
(ДЕО А и ДЕО Б).
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У Документима о кретању опасног отпада, превозник
опасног отпада/одговорно лице превозника опасног отпада, оверава податке у ДЕО Ц – (подаци о превознику
отпада) и након тога исте доставља примаоцу отпада/постројењу за управљање отпадом на даљу оверу (ДЕО Д –
подаци о примаоцу отпада).
У ПРИЛОГУ 2. овог Упутства, дат је изглед Документа
о кретању опасног отпада и упутство за попуњавање предходног обавештења и самог Документа о кретању опасног отпада.

VI. ПРЕДАЈА ОПАСНОГ ОТПАДА ОПЕРАТЕРУ
НА ДАЉИ ТРЕТМАН
(Обавезе примаоца опасног отпада)

Члан 9.
Предају кола на истовар обавља магационер превозника
опасног отпада (Секције за саобраћај и транспорт) према
Упутству бр. 162 о манипулацији при превозу робе
железницом („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број
1/99).
Обавезе примаоца опасног отпада/постројења за
управљање отпадом:
• да одмах по извештавању о приспећу пошиљке, исту
преузме,
• да изврши истовар опасног отпада из железничких
возних средстава којима је допремљен,
• да изврши чишћење и деконтаминацију кола, колацистерни и контејнера након истовара,
• да се са кола, или контејнера, након чишћења и деконтаминације скину листице и оранж-обележја,
• да након истовара, са кола, кола-цистерни, контејнера
и сл. скине старе пломбе,
• да након истовара празна кола, кола-цистерне, контејнере и сл. затвори и припреми по пропису за повраћај,
• да својим потписом и печатом овери трећи примерак
Документа о кретању опасног отпада (ДЕО Д – подаци
о примаоцу отпада), који задржава превозник отпада/
одговорног лица превозника опасног отпада.
Приликом истовара опасног отпада, прималац мора
водити рачуна да не угрожава безбедност радника према
Закону о безбедности и здрављу на раду, а у складу са:
• Законом о заштити животне средине,
• Законом о управљању отпадом,
• Прaвилникa o обрасцу Документа о кретању опасног
отпада, обрасцу предходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање.
• Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.
Пријем кола са истовара обавља магационер превозника
опасног отпада (Секције за саобраћај и транспорт) према
Упутству бр. 162 о манипулацији при превозу робе
железницом („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број
1/99).

VII. ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА ОПАСНОГ
ОТПАДА
Члан 10.
Обавезе измећу пошиљалаца (произвођача/власника
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опасног отпада) и превозника опасног отпада регулишу
се Тарифом ДЕО 1 (услови превоза) и ДЕО 6 (ценовник
превоза).
По добијању упита за превоз опасног отпада од стране
пошиљалаца (произвођача/власника опасног отпада),
обавеза је Сектора за комерцијално-транспортне послове
да исти проследи на службени e-mail: rob.dir@srbrail.rs
Сектора за саобраћај - транспорт, како би одговорно лице
превозника опасног отпада у сарадњи са пошиљаоцем
(произвођачем/власником опасног отпада) испратило
оверу и даљу предају законски обавезујућег Документа о
кретању опасног отпада.
Превозник опасног отпада/одговорно лице превозника
опасног отпада се обавезује, да својим потписом и печатом
оверава Документа о кретању опасног отпада (ДЕО Ц –
подаци о превознику опасног отпада) и да иста проследи
примаоцу опасног отпада/постројењу за управљање
отпадом на даљу оверу.
Превоз опасног отпада обавља се железничким
саобраћајем са адекватно опремљеним возилима за
превоз опасног отпада у возилу, контејнеру или на други
одговарајући начин како би се спречило расипање или
испадање опасног отпада приликом превоза, као и загађење
ваздуха воде, земљишта и животне средине.
Превоз опасног отпада железничким саобраћајем врши
се у складу са одредбама:
• Закона о управљању отпадом,
• РИД 2019. – Конвенција о међународним железничким
превозима (COTIF) додатак C-Правилника о међународном железничком превозу опасне робе (РИД)(„Службени гласник РС - Међународни уговори“, број
17. од 3.септембра 2015.године).
• Закона о транспорту опасне робе -(„Службени гласник
РС“,бр.104/16, 83/18, 95/2018 др. закон и 10/19 - др. закон).
• Правилника о начину транспорта и обавезном оперативном праћењу опасног терета у железничком
саобраћају , као и обавезама учесника у транспорту
опасног терета у железничком саобраћају и ванредним
догађајима („Службени гласник РС“,бр.81/15).
• Писаних упустава у складу са РИД-ом, као и Наредба
сталног значаја бр.1/2002 о поступцима пријављивања
и оперативном праћењу кола товарених опасним материјама.
• Правилника бр.243 за вучу возова на ЈЖ („Службени
гласник Заједнице ЈЖ”, број 6/91).
• Упутства бр.246 за рад особља вучних возила („Службени гласник Заједнице ЈЖ”, број 8-9/91).
• Упутства бр.253 за прегледаче кола („Службени гласник Заједнице ЈЖ“, број 2/2006).
У случају загађења насталог у току превоза опасног
отпада „Србија Карго“ а.д. је одговоран за чишћење и
отклањање загађења животне средине.
Железничка превозна средства којима се врши
транспорт опасног отпада, морају бити конструисана,
израђена, опремљења, технички исправна и обележана у
складу са прописаним стандардима.
Превоз опасног отпада железницом могу да врше само
лица која су стручно оспособљења за превоз опасних
материја (RID).
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Код преузимања опасног отпада на превоз, превозник
мора да провери:
• да ли је опасан отпад који прима, одобрен за превоз
у складу са Решењем Министарства заштите животне
средине Републике Србије бр. 19-00-00079/2019-06 од
2.4.2019. године, обавеза одговорног лица превозника
опасног отпада;
• да ли је произвођач/власник извршио најаву кретања
опасног отпада, обавеза одговорног лица превозника
опасног отпада;
• да ли је Документ о кретању опасног отпада прописно
попуњен и да ли се уз њега налазе сва пропратна документа, обавеза одговорног лица превозника опасног
отпада;
• да се визуелно увери да кола за превоз и амбалажа опасног отпада не показују неке недостактке, оштећење и
сл. обавеза магационера и прегледача кола;
• да се визуелно увери да je опасaн отпад који се преузима на превоз прописно обележен од стране пошиљаоца, обавеза магационера;
• да уочи евентуални претег у колима, обавеза прегледача кола.
Превозник транспортује опасан отпад само на одредиште
које је одредио пошиљалац (произвођач/власник опасног
отпада), а ако се отпад не може испоручити на одредиште,
превозник враћа отпад пошиљаоцу.
Превозник опасног отпада предаје исти само
оператерима који имају дозволу надлежног органа за
третман, односно складиштење предметног отпада.
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VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ово Упутство се не примењује на:
- радиоактивни отпад,
- медицински отпад,
- гасове који се емитују у атмосферу,
- отпадне воде осим течног отпада, муљ из канализационих система и садржај септичких јама,
- отпад животињског порекла,
- за опасан отпад који настаје при ванредном догађају при
превозу опасног терета са којим се поступа у складу са
Законом о превозу опасног терета.
Члан 12.
Ово Упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије”.
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ДЕО А. ПОДАЦИ О ОТПАДУ (ПОПУЊАВА ПРОИЗВОЂАЧ/ВЛАСНИК ОТПАДА)
Врста отпада

Под врстом отпада подразумева се порекло отпада (индустријски,
комерцијални, отпад из домаћинства).

Класификација
отпада

Класификација отпада се врши према Каталогу отпада. Власник отпада
уписује шестоцифрену ознаку из Каталога отпада.Класификација отпада
врши се према каталогу отпада и листи категорија отпада (Q листа).

Маса отпада (t)

Маса отпада подразумева масу отпада изражену у тонама

Начин паковања отпада

Начин паковања подразумева: буре, канистер, сандук, кесе, посуде под
притиском, композитно паковање, у расутом стању, остало (прецизирати)

Физичко стање отпада

Уписати једну од понуђених опција: чврста материја - прах, чврста материја
- комади, вискозна паста, течна материја, талог.

Извештај о
испитивању отпада

Произвођач/власник отпада уписује број и датум издавања Извештаја о
испитивању отпада коју врши овлашћена акредитована лабораторија за
испитивање отпада на захтев произвођача/власника отпада, уколико је
испитивање отпада вршено.

Одредиште

Власник отпада попуњава назив постројења на које се упућује отпад
(постројење за третман или одлагање).

Вид превоза

Власник отпада попуњава врсту превоза (друмски, железнички, речни).

Посебне напомене за
руковање и додатне
информације

Власник отпада уписује посебне напомене за руковање и додатне
информације о отпаду о којима је потребно да превозник отпада треба да
буде информисан.

ДЕО Б – ПОДАЦИ О ПРОИЗВОЂАЧУ/ВЛАСНИКУ ОТПАДА
ПИБ произвођача/власника

Произвођач, односно власник отпада уписује свој порески
идентификациони број. Овај број има 9 цифара.

Матични број
произвођача/власника

Произвођач, односно власник отпада уписује матични број предузећа.

Назив
произвођача/власника

Произвођач, односно власник отпада уписује свој назив.

Адреса
произвођача/власника

Произвођач, односно власник отпада уписује податке о својој адреси општина, место, поштански број, улицу и број, телефон, телефакс, као и e
mail адресу.

Произвођач/власник
отпада

Произвођач, односно власник отпада обележава знаком „Х” једно од поља:
произвођач, власник или оператер постројења за управљање отпадом
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Предвиђени начин
поступања са отпадом

Произвођач, односно власник отпада уписује начин третмана којем ће бити
подвргнут предметни отпад

Дозвола за управљање
отпадом

Уколико произвођач/власник отпада означи постројење за управљање
отпадом, дужан је да упише број и датум издавања дозволе за управљање
отпадом.

Изјава произвођача/
власника отпада

/

Датум предаје отпада

Произвођач, односно власник отпада уписује датум предаје отпада
превознику отпада

Име и презиме (читко)

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је попуњава ДЕО А и
ДЕО Б документа о кретању отпада.

Потпис и овера

Произвођач, односно власник отпада својим потписом и печатом у делу Б
гарантује тачност наведених података

Напомена: Ако власник у року од 15 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању отпада од
примаоца, покреће поступак провере кретања отпада преко превозника и примаоца и дужан је да о налазу
извести министарство надлежно за послове заштите животне средине, без одлагања, као и надлежни орган
аутономне покрајине ако се кретање отпада врши на територији аутономне покрајине
ДЕО Ц – ПОДАЦИ О ПРЕВОЗНИКУ ОТПАДА
ПИБ превозника отпада

Превозник отпада уписује свој порески идентификациони број. Овај број
има 9 цифара

Матични број
превозника отпада

Превозник отпада уписује матични број предузећа

Назив превозника
отпада

Превозник отпада уписује свој назив

Адреса превозника

Превозник отпада уписује податке о својој адреси – општина, место,
поштански број, улицу и број, телефон, телефакс, као и Е mail адресу

Врста превозног
средства

Превозник отпада уписује тип превозног средства (аутоцистерна, камион
са контејнером и сл.).

Регистарски број
превозног средства

Превозник отпада уписује регистарски број превозног средства које се
користи за превоз предметног отпада.

Рута кретања отпада

Превозник отпада уписује прецизан превозни пут са посебно назначеним
локацијама утовара и истовара, као и местима кроз које се креће превозно
средство са предметним отпадом. Навести највише 3 пролазна места.
Уколико је место утовара и истовара исто, пролазна места не треба уносити

Дозвола за управљање
отпадом

Превозник отпада уписује број и датум издавања дозволе за управљање
отпадом издато од надлежног органа у складу са Законом о управљању
отпадом

Изјава превозника
отпада

/

Датум пријема отпада

Превозник отпада уписује датум пријема отпада од произвођача, односно
власника отпада

Име и презиме (читко)

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је попунило ДЕО Ц
документа о кретању отпада.

Потпис и овера

Превозник отпада својим потписом и печатом у делу Ц гарантује тачност
наведених података

Датум предаје отпада

Превозник отпада уписује датум предаје отпада примаоцу опасног отпада

Име и презиме (читко)

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је предало отпад
примаоцу отпада

Потпис и овера

Превозник отпада својим потписом и печатом гарантује да је предаја
извршена наведеног дана
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ДЕО Д – ПОДАЦИ О ПРИМАОЦУ ОТПАДА

ПИБ примаоца отпада

Прималац отпада уписује свој порески идентификациони број. Овај број има
9 цифара.

Матични број примаоца
отпада

Прималац отпада уписује свој матични број предузећа.

Назив примаоца отпада

Прималац отпада уписује свој назив

Адреса примаоца

Прималац отпада уписује податке о својој адреси - општина, место,
поштански број, улицу и број, телефон, телефакс, као и e mail адресу

Прималац
(означити са „x”)

Прималац отпада обележава једно од поља у зависности од тога да ли је
постројење за складиштење, третман или одлагање опасног отпада

Дозвола за управљање
отпадом

Прималац отпада је дужан да упише број и датум издавања дозволе за
управљање отпадом

Изјава примаоца отпада

Прималац опасног отпада потписује изјаву да је отпад, описан у делу
А испоручен у неизмењеном стању, превозним средством наведеног
регистарског броја

Датум пријема отпада

Прималац отпада уписује датум пријема опасног отпада од превозника
опасног отпада

Име и презиме (читко)

У ово поље уписује се читко име и презиме лица које је преузело отпад од
превозника отпада

Потпис и овера

Прималац отпада својим потписом и печатом гарантује да је пријем извршен
наведеног дана
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 22.10.2019. године)
Број: 4/2019-888-234
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној
22.10.2019. године донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
49/18, 68/18, 11/19 25/19, 33/19, 39/19 и 43/19 ).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове Одлуке.
З. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије”.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 22.10.2019. године)
Број: 4/2019-888-234
На основу члана 24. Закона о раду ( „Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка
17) 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 „Србија Карго“ а.д. је на седници, одржаној 22.10.2019. године донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд

Члан 1.

Табеларни преглед Правилника о организацији и систе-

Број 47

матизацији послова Акционарског друштва за железнички
превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник
„Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 33/19,
39/19 и 43/19 ) мења се у следећем:
1) 10000 КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
(1) 10000 Кабинет генералног директора
- код послова под редним бројем 09 „главни координатор-преводилац“ у колони број извршилаца уместо
броја „2“ уписати број „3“, остали услови остају
непромењени.
2) 14000 СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
(1) 14304 – Секција за СТ Нови Сад, Станица Врбас
- код послова под редним бројем 02 „транспортно комерцијални техничар“ у колони број извршилаца
уместо броја „5“ уписати број „6“, остали услови остају непромењени.
- послови под редним бројем 3 „сарадник“ се бришу.
(2) 14091 – Секција за СТ Рума, Управа
- послови под редним бројем 2 „водећи инжењер
технолог“ се бришу.
3) 17000 ЦЕНТАР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА
СТОВАРИШТА
(1) 17100 Управа
- код послова под редним бројем 02 „саветник “ у колони
број извршилаца уместо броја „1“ уписати број „2“,
остали услови остају непромењени.
(2) 17200 Одељење набавке добара услуга и радова
- под редним бројем 4 систематизују се радно место „ главни
координатор за САП“, са следећим условима: у колони
шифра описа посла уписује се 1345; у колони степен
стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене
школе или факултета уписује се „ФТС, ФДС“; у колони
број извршилаца уписује се „1“
- послови под редним бројем 4 „главни организатор за
план набавке и портал“ се бришу
- код послова под редним бројем 02 „главни координатор
за набавку из увоза “ у колони број извршилаца уместо
броја „2“ уписати број „1“, остали услови остају
непромењени.
(3) 17300 Одељење за опште послове и попис
- послови под редним бројем 1 „начелник за опште
послове и попис“ се бришу
- под редним бројем 1 систематизују се радно место
„главни координатор за опште послове и попис“, са
следећим условима: у колони шифра описа посла
уписује се 1344; у колони степен стручне спреме
уписује се „7“; у колони назив завршене школе или
факултета уписује се „ФТС, ФДС“; у колони број
извршилаца уписује се „1“.
Члан 2.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1.
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- 25 -

Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго”, Београд, који се односи на описе послова, мења се у следећем:
Уписује се нови опис послова, и то:
1344- главни координатор за опште послове и попис-координира, контролише и прати рад стоваришта и кретање
залиха; указује на одређена стања и појаве о стању залиха; прати исправност документације за материјално књиговодство;
организује и припрема продају неактивних залиха и секундарних сировина према важећим прописима; у сарадњи са
другим организационим јединицама учествује на изради уговора за продају неактивних залиха и секундарних сировина
и прати реализацију уговора и о томе води потребне евиденције; координира рад на изради анализа пословања центра;
организује спровођење годишњих пописа имовине у складу са законом о рачуноводству, правилником о начину и роковима
вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем; сачињава сву потребну документацију о
извршеном попису; доставља извештај о обављеном попису залиха и учествује у комисијама за попис залиха; сарађује
са другим организационим деловима у циљу ефикасног обављања послова; организује и спроводи редовне и ванредне
пописе у магацинима; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у сап програму све послове из
домена делатности центра; обавља и друге послове по налогу руководиоца
1345- главни координатор за САП - Прилагођава и реализује најоптималније начине примене SAP решења у оквиру
пословне организације. Координира радом MM модула у оквиру Центра/Сектора. Обавља комуникацију са осталим
Центрима/Секторима ради формирања најједноставнијег решења и остварења предвиђених циљева пословне
организације. Учествује у креирању Уговора и осталих пратећих трансакција у складу са Законом о Јавним набавкама.
Врши обуку и контролу запослених у оквиру Центра/Сектора приликом свакодневног уноса потребних података везаних
за набавке у SAP систему. Креирање тестних сценарија и тестирање имплементираних решења. Уноси и врши измене
Плана набавки у оквиру SAP система. Израђује Упутства (SAP) по потреби Центра/Сектора
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 21.10.2019. године)
Број: 4/2019-1744-409

Oбразложење

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 21.10.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке..
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 63. Уговора.
3. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о
коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3643 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 18.10.2019. године поднео
ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

1.

57680

ТопчидерБеоград
ранжирна А

дизел

646

164

75+15

22.1025.10.2019.

5.416,86

2.

74031

СурчинТопчидер

дизел

646

64

15

22.1025.10.2019

6.125,94

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 22.10.2019. године)
Број: 4/2019-1745-410
На основу члана 14. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС”, брoj 41/18), Прилога 2. Правилника о заједничким безбедносним методама
за оцену усаглашености са захтевима за добијање сертификата о безбедности и о елементима система за управљање
безбедношћу („Службени гласник РС”, број 71/15), тачке
2.11 и Прилога 11. Пословника система управљања безбедношћу „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (Службени гласник „Железнице Србије“, број 52/18) и члана 24.
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15

Напомене

и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 22.10.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
1. Усвајају се Сопствени циљеви безбедности „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину.
2. Сопствени циљеви безбедности „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020.годину из тачке 1. саставни су
део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
5. Сопствене циљеве безбедности „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину објавити на интернет
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страници Друштва у делу на коме се налази Пословник
система управљања безбедношћу као Прилог 11.01.

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе

Oбразложење

1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 36. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Сопствени циљеви безбедности „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. за 2020. годину, усвојени су на основу општих циљева безбедности железничког саобраћаја
утврђених Законом о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18) и на основу анализе постојећег нивоа безбедности и планираних
промена у активностима Друштва. За сваки појединачни
сопствени циљ безбедности дефинисан је одговарајући
квантитативни и квалитативни показатељ са утврђеном
референтном вредношћу у укупном и релативном броју.
На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.10.2019. године)
Број: 4/2019-1746-411
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 23.10.2019. године, донеo

Oбразложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3640 дана 28.11.2018.
године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је дана 22.10.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеванe ad hoc трасe возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

112

19

24.10-28.10.2019.

8.828,70

661

1412

520

24.10-28.10.2019

11.831,35

461

1532

520

24.10-28.10.2019

17.754,67

Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија Маса
лок.
воза (t)

1.

75032

Панчево ГлавнаБеоград Дунав

дизел

661

2.

53093

Београд Дунав Панчево Главна

дизел

3.

53094

Панчево Главна Ресник

електро

Напомене

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1750-412

Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 25.10.2019. године, донеo

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.
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додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 37. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Oбразложење

Број 47

Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је дана 22.10.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу трасa, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем:1/2018-3640 дана 28.11.2018. године.
Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

1.

49696

Суботица
теретна-Државна
граница-(Kelebia)

електро

441

1680

535

1.1130.11.2019.

6.965,53

2.

(Kelebia)Државна
електро
49697
границаСуботица теретна

441

1680

535

1.1130.11.2019.

6.965,53

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1751-412
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 25.10.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о,
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 38. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Напомене

Oбразложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем:1/2018-3640 дана 28.11.2018.
године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је дана 24.10.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеванe ad hoc трасe возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Редни
број

1.

2.

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија Маса
лок. воза (t)

Панчево
Војловица53090 Панчево главна ст.

дизел

Панчево главна
ст.-Београд Дунав

дизел

661

712

Београд ДунавПанчево главна ст.

дизел

661

112

75031

733

L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

520

25.10-29.10.2019.

11.252,21

19

25.10-29.10.2019

8.828,70

Напомене

649

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1752-412
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 25.10.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 64. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Oбразложење
Превозник
„Комбиновани
превоз“
д.о.о.
и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године
до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/20183643 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 15.10.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни
број

1.

2.

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

49695

(Кelebia)Државна
граница
-Суботица

електро

MAV

2300

530

1.1130.11.2019.

7.469,96

49694

СуботицаДржавна
граница(Кеlebia)

електро

MAV

2300

530

1.1130.11.2019.

7.469,96

Напомене
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1753-412
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9)
Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15
и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је,
на седници одржаној 25.10.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3642 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 14. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Број 47

Oбразложење
Превозник „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем:1/2018-3642 дана 28.11.2018.
године.
Након закључења предметног Уговора, превозник
„EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. је дана 24.10.2019. године
поднео ad hoc захтевe за доделу трасе возoва, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасe воза могуће доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019. и
Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да су
испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L
(m)

70666

Државна
граница –
Вршац

дизел

060 DA

242

38

ВршацПанчево варош

дизел

060 DA

242

Панчево
варош-Сурчин

електро

ЕА 461

242

СурчинПанчево
Варош

електро

ЕА 461

585

Панчево
Варош-Вршац

дизел

060 DA

558

Вршацдржавна
граница

дизел

060 DA

558

1.
75690

52661
2.
70665

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

26.10.30.10.2019.

22.179,07

27.10.31.10.2019.

26.523,21

Напомене

38

200

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1754-412
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/17), чл. 1. тач. 7., чл. 13. тач.

200

5. и чл. 58 тач. 2. Саобраћајног правилника („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 25.10.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство за руковање уређајем за
обезбеђење саобраћаја на привременом путном прелазу
у km 12+438 међустаничног растојања Раковица - Ресник
на прузи Београд Центар - Распутница „Г” - Раковица -
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Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница
- (Табановце).
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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УПУТСТВО

за руковање уређајем за обезбеђење саобраћаја
на привременом путном прелазу у км 12+438
међустаничног растојања Раковица - Ресник на
прузи Београд Центар - Распутница „Г” - Раковица
- Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна
граница - (Табановце)

Образложење

1. Уводне одредбе

За потребе приступа грађевинских машина и
транспортних возила за превоз грађевинског материјала
извођача радова „Power Construction Corporation China
LTD“ из Народне Републике Кине до градилишта новог
друмског моста бр. 15 на аутопутској обилазници око
Града Београда, надлежно Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре донело је Решење бр. 34001-00650/2019-04 од 10.10.2019. године којим се одобрава
отварање привременог путног прелаза у км 12+438 пруге
Београд Центар - Распутница „Г” - Раковица - Младеновац
- Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановце).
Овај привремени путни прелаз биће у функији
ограничено време до 24.12.2021. године, тј. док трају
радови на изградњи обилазнице аутопута.
На предметном путном прелазу извршени су радови
на изградњи привремене друмске саобраћајнице која ће
се користити само за потребе градилишта и на којој није
организован јавни друмски саобраћај. На овом путном
прелазу извршени су и радови на уградњи уређаја за
обезбеђење саобраћаја са путопрелазним браницима и
вертикалном друмском сигнализацијом.
У циљу обезбеђења услова за уредно функционисање
овог уређаја постоји потреба да се изради и примењује ово
упутство, те је одлучено као у диспозитиву.

Уводне напомене
Члан 1.
1. У км 12+438 пруге Београд Центар - Распутница „Г” Раковица - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна
граница - (Табановце) на отвореној прузи међустаничног
растојања Раковица - Ресник изграђен је привремени путни
прелаз који ће се употребљавати само за потребе извођења
радова на изградњи обилазнице аутопута око Града
Београда.
2. Овај привремени путни прелаз биће у функији ограничено време - само до 24.12.2021. године, односно док
трају радови на изградњи обилазнице аутопута које изводи
фирма „Power Construction Corporation China LTD“ из
Народне Републике Кине.
Одобрење за отварање овог привременог путног прелаза дало је надлежно Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре путем Решења бр. 340-0100650/2019-04 од 10.10.2019. године.
3. Привремени путни прелаз опремљен je само путопрелазним браницима којима се рукује на лицу места и
вертикалном друмском сигнализацијом уз посебан начин
регулисања саобраћаја. Путни прелаз је стално затворен,
а друмска возила, тј. возила Извођача радова на изградњи
обилазнице аутопута се пропуштају само када за тим
постоји потреба и одобрење дато од стране суседних
станица Раковица и Ресник.
Предмет упутства
Члан 2.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1754-412
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“ Београд, („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/17), чл. 1. тач. 7., чл. 13. тач.
5. и чл. 58 тач. 2. Саобраћајног правилника („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 25.10.2019. године, донео

1. Овим упутством даје се опис и прописује начин
обезбеђења саобраћаја на путном прелазу у км 12+438
међустаничног растојања Раковица - Ресник на прузи
Београд Центар - Распутница „Г” - Раковица - Младеновац
- Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановце).
2. Овим упутством даје се опис уређаја и постројења
којима је опремљен привремени путни прелаз са потребним
упутством за руковање уређајем путног прелаза.
3. Овим упутством прописује се и начин обезбеђења
саобраћаја на привременом путном прелазу у условима
квара на неком од елемената којим се врши обезбеђење
саобраћаја или на средставима везе којим је привремени
путни прелаз опремљен.
Подручје примене
Члан 3.
1. Ово упутство је интерни акт „Инфраструктура
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железнице Србије“ а.д. који се примењује само на
међустаничном растојању Раковица - Ресник као делу пруге
Београд Центар - Распутница „Г” - Раковица - Младеновац
- Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановце),
која припада јавној железничкој инфарструктури којом
управља “Инфарструктура железнице Србије“ а.д.
2. Ово упутство се односи на ограничени део инфраструтурних капацитета јавне железничке инфраструктуре
и примењује се у домену регулисања и обезбеђења
саобраћаја возова и пружних возила на међустаничном
растојању Раковица - Ресник.

5. Ни једним прописом, па ни овим упуством, не могу
се предвидети сви могући случајеви и за њих прописати
поступци, те је потребно да сваки запослени код управљача
јавне железничке инфраструктуре, железничких превозника и Извођача поступа у складу с одредбама овог
упутства и општих саобраћајно-техничких прописа, с
циљем очувања безбедности и редовитости саобраћаја
возова

Опште одредбе

Основне техничко-технолошке одредбе

Члан 4.

Члан 5.

1. Сви они послови и поступци који нису посебно
прописани одредбама овог упутства морају се
организовати и извршавати на начин како је то прописано
одредбама општих саобраћајно-техничких прописа који
се примењују на подручју „Инфраструктура железнице
Србије” а.д. и осталим упутствима и наређењима који су
издати од стране „Инфраструктура железнице Србије” а.д.
2. Овим упутством морају бити снабдевени запослени
на радним местима:
- чувар путног прелаза у км 12+438
- чувар путног прелаза у км 13+150 (“Цветни брег“)
- отправник возова у станицама Раковица, Ресник и
Београд Ранжирна Парк “Б”
- шефови станица Раковица, Ресник и Београд ранжирна
- чворни диспечер у Одељењу за оперативне послове
Београд
- главни диспечер у Централном оперативном одељењу
- шеф Секције за саобраћајне послове Београд
- шеф Одељења за оперативне послове Београд
- саобраћајни контролори у Секцији за саобраћајне
послове Београд
- шефови пружних деоница Батајница и Сремска
Митровица
- шеф деонице за одржавање сигнално-сигурносних
уређаја Раковица
- шеф деонице за одржавање телекомуникационих
постројења Београд
- шеф Секције за одржавање пруге Београд
- шеф Секције за електротехничке послове Београд
3. Овим упутством морају бити снабдевене организационе јединице:
- станице Раковица, Ресник и Београд ранжирна
- Одељење за оперативне послове Београд
- Секција за саобраћајне послове Београд
- Секција за одржавање пруга Београд
- Секција за електротехничке послове Београд
- Сектори за: саобраћајне послове, електротехничке
послове и грађевинске послове
- Центар за унутрашњу контролу
Са одредбама овог упутства морају бити упознати и
заинтересовани представници Извођача радова и сви
заинтересовани железнички превозници.
4. Ово упутство је привремени прилог Пословног реда I
део станица Раковица и Ресник.

1. Привремени путни прелаз налази се између станица
Раковица и Ресник у км 12+438 са леве стране пруге
Београд Центар - Распутница „Г” - Раковица - Младеновац
- Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановце):
• на удаљености од 4073 м од станице Раковица, односно
3186 m од последњих излазних скретница бр. 26а/б и
27а/б станице Раковица
• на удаљености од 1725 m од станице Ресник, односно
881 m од прве улазне скретнице бр. 1 по десном
колосеку и 958 м од прве улазне скретнице бр. 2 по
левом колосеку станице Ресник
• на удаљености од 738 м од средине стајалишта Кијево
које се налази у km 11+700
• на удаљености од 137 м од излазног портала тунела
„Кијево“ из смера станице Раковица
2. У односу на путни прелаз у км 12+438 суседни путни
прелази су:
• путни прелаз у км 11+761 “Кијево” који се налази на
удаљености од 677 m у смеру према станици Раковица.
Овај путни прелаз је опремљен аутоматским уређајем
путног прелаза којим се рукује од стране воза
• путни прелаз у км 13+150 „Цветни брег“ који се налази
на удаљености од 712 м у смеру према станици Ресник.
Овај путни прелаз је опремљен механичким уређајем
којим се рукује на лицу места од стране чувара који
непрекидно поседа путни прелаз. За обезбеђење
саобраћаја на путном прелазу важе одредбе Пословног
реда станице Ресник јер се налази унутар улазног
сигнала, а обезбеђење саобраћаја на том путном
прелазу представља део обезбеђења пута вожње.
3. Друмска саобраћајница која пругу прелази у зони
привременог путног прелаза је локална друмска саобраћајница
изграђена само за потребе градилишта и има привремени
карактер, те служи само за потребе градилишта. На овој
привременој друмској саобраћајници није организован јавни
друмски саобраћај. Привремена саобраћајница оспособљена
је за тежак друмски саобраћај (саобраћај тешких камиона,
грађевинских машина и сл.).
4. У зони привременог путног прелаза пруга је двоколосечна и електрифицирана монофазним системом
25 kV, 50 Hz. Саобраћај возова регулише се у блоковним
просторним одсецима уређајима аутоматског пружног
блока у условима обостраног саобраћаја. Саобраћај возова
регулишу отправници возова станица Раковица и Ресник,

2. Техничко – експоатационе карактеристике
привременог путног прелаза
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а како се на том међустаничном растојању на подручју
Рапутнице „А” на десни колосек прикључује и пруга
Београд Ранжирна „Б” - Распутница „Р” - Распутница „А” (Ресник) у регулисању саобраћаја возова може учествовати
и отправник возова станице Београд ранжирна Парк Б.
5. Међусобно укрштање пруге и привремене друмске
саобраћајнице изведено је под углом од 900 .
6. Ширина привременог путног прелаза је 6m те није
могуће мимоилажење тешких друмских возила већ се
њихово кретање регулише правом првенства (право
првенства имају возила која излазе из зоне градилишта).
7. У зони путног прелаза коловоз је изведен са бетонским
плочама са шинама вођицама (контрашине) и намењен је
за тежак друмски саобраћај.
8. Највеће дозвољене брзине на путном прелазу су:
- за железнички саобраћај 70 km/h
- за друмски саобраћај 20 km/h
9. Привремени путни прелаз у км 12+438 не може се
штитити просторним сигналима аутоматског пружног
блока, јер посматрано из смера станице Ресник први
просторни сигнал се налази иза путног прелаза. Осим
наведеног стоји и чињеница да између уређаја путног
прелаза и показивања просторних сигнала међустаничног
растојања Раковица - Ресник не постоји никаква зависност.
10. Привремени путни прелаз опремљен је кућицом
чувара путног прелаза која се налази са леве стране
пруге у стационажи км 12+438. Овај објекат служи за
смештај чувара путног прелаза, смештај уређаја којим је
привремени путни прелаз опремљен и смештај опреме која
се мора налазити на привременом путном прелазу.
11. Надзорна станица за овај путни прелаз је станица
Ресник.
Техничка опремљеност привременог путног прелаза
Члан 6.
(а) – опште одредбе
1. Опрему за обезбеђење саобраћаја на привременом
путном прелазу у км 12+438 чине:
• уређај путног прелаза, опремљен путопрелазним браницима са поставним справама којима се рукује на
лицу места
• друмска сигнализација на привременој друмској
саобраћајници, обухвата вертикалну друмску
сигнализацију
(б) – уређај путног прелаза
2. Уређај путног прелаза је електричног типа и обухвата
путопрелазне бранике којима се рукује са поставнице, без
путних сигнала и укључно-искључних елемената. Овај
уређај није аутоматски, већ се њиме рукује само на лицу
места.
3. На привременом путном прелазу са обе стране пруге,
на десној страни привремене друмске саобраћајнице
посматрано у смеру кретања према прузи, уграђене су
поставне справе са путопрелазним браницима који имају
два крајња положаја:
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• подигнути (вертикални) положај када путопрелазни
браници дозвољавају организовање друмског саобраћаја преко путног прелаза, односно када није
обезбеђен за железнички саобраћај
• спуштени (хоризонтални) положај када путопрелазни
полубраници забрањују организовање друмског
саобраћаја преко путног прелаза, односно када је
обезбеђен за железнички саобраћај.
4. Путопрелазним браницима се рукује путем
поставнице (командно-контролног пулта) која је смештена
у кућици чувара путног прелаза, а у случају потребе, може
се руковати и механичким путем употребом курбле.
Место где се на поставној справи поставља курбла
заштићено је одговарајућим поклопцем који је опремљен
катанцем тако да је без откључавања и скидања
катанца односно уклањања поклопца курбла се не
може поставити,чиме се обезбеђује контрола положаја
путопрелазних браника.
5. Путопрелазни браници опремљени су црвеним
мирним светлостима које се аутоматски укључују када
се путопрелазни браник изведе из подигнутог положаја
односно док је у спуштеном положају. У време када
је путопрелазни браник у подигнутом стању црвене
светлости на путопрелазним браницима не светле.
Путопрелазни браници опремљени су и катадиоптерима
црвене боје како би у ноћним условима експлоатације и у
условима смањене видљивости били лакше уочљиви.
6. Кључеви од поклопаца бравица где се постављају
курбле при механичком руковању поставним справама
чувају се заједно са курблом пломбирани у кућици чувара
путног прелаза и морају бити под његовим надзором.
Употреба кључева и курбле дозвољена је само чувару
путног прелаза и лицима која одржавању овај уређај али
само по претходном одобрењу чувара путног прелаза.
7. Уређај путног прелаза односно путопрелазни браници нису опремљени јакочујним или механичком звонима
којима се врши упозоравање учесника у друмском
саобраћају да следи промена положаја путопрелазних
браника.
8. У суседним службеним местима не постоји никаква
контрола стања путопрелазних браника или појединих
других елемента у вези функционисања расположиве
опреме за обезбеђење саобраћаја на путном прелазу већ
сва контрола постоји само на командно-контролном пулту
који се налази у кућици чувара путног прелаза.
(в) – сигнализација
9. Сходно одредбама чл. 97 став четврти Закона о
безбедности у железничком саобраћају („Службени
гласник РС”, број 41/18) са обе стране привременог путног
прелаза постављене су заштитне капије за друмска возила
(габаритне капије).
10. Привремени путни прелаз је, сходно одредбама
чл. 18 тач. 29) и чл. 24 тач. 2) Правилника о саобраћајној
сигнализацији („Службени гласник РС”, бр. 85/17),
опремљен вертикалном друмском сигнализацијом коју
чине саобраћајни знаци I-34.1 „Андрејин крст“ и II-2
„обавезно заустављање” постављени са обе стране пруге.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
(г) – средства за споразумевање

11. У кућици путног прелаза су постављена два индукторска телефона, од којих је један укључен у ОВ, а други у
ЧВ вод међустаничног растојања Раковица - Ресник.
12. На ОВ воду Раковица – Ресник, између осталих,
укључена су и радна места унутарњег отправника возова
станице Раковица, унутарњег отправник возова станице
Ресник и чувара привременог путног прелаза у км 12+438.
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назив службеног места
Београд Ранжирна Парк „А“
Београд Ранжирна Парк „Б“
Ресник
Раковица
Београд Центар
Топчидер
Јајници
Распутница „К1 (К)“

Број 47

13. Како се ОВ вод снима обезбеђено је доказно
споразумевање између унутарњег отправника возова
станице Раковица, унутарњег отправника возова станице
Ресник и чувара привременог путног прелаза у км 12+438.
14. На делу пруге Раковица - Ресник на који се односе
одредбе овог упутства за споразумевање саобраћајног
особља при регулисању саобраћаја возова користи се
омнибусни (пословни) телефонски вод Београд ранижирна
„А“ – Београд ранжирна „Б“ – Распутница А – Ресник –
Топчидер у који су укључена следећа службена места:
Позивни знаци
227 (.. _) – U
72 (_ .) – N
222 (...) – S
7227 (_ ...) – K
7272 (_ ._ .) – С
2222 (....) – Н
2772 (. _ _ .) – Ј
727 (_._) – К

Овај омнибусни телефонски вод снима се на регистрофону у станици Београд ранжирна.
15. Сви фонограми који се односе на обезбеђење
(д) – остала опрема
саобраћаја преко путног прелаза морају се давати
20. Подручје привременог путног прелаза у км 12+438
искључиво на ОВ воду.
16. На ЧВ воду Раковица - Ресник укључена су радна у ноћним условима експлоатације осветљено је спољним
места: унутарњи отправник возова станице Раковица, осветљењем које је део осветљења зоне градилишта и
унутарњи отправник возова станице Ресник, чувар руковање тим осветљењем није у надлежности чувара
привременог путног прелаза у км 12+438 и чувар путног путног прелаза.
21. Привремени путни прелаз у км 12+438 мора бити
прелаза у km 13+150 „Цветни брег“.
опремљен
сигналним средствима у смислу редног броја 14
17. ЧВ вод служи за директно међусобно споразумевање
Прилога
II
Сигналног правилника 1 („Службени гласник
између чувара привременог путног прелаза у km 12+438,
ЗЈЖ”,
бр.
4/96,
5/96 и 1/97).
чувара путног прелаза у км 13+150 „Цветни брег“ и
отправника возова станица Раковица и Ресник. ЧВ вод
Опис поставнице уређаја путног прелаза
се не снима, није прикључен на регистрофон те његовим
коришћењем није обезбеђено доказно споразумевање.
Члан 7.
18. У случају да из било ког разлога ОВ постане
неупотребљив, сва споразумевања између чувара
(а) - основне одредбе
привременог путног прелаза у км 12+438 и отправника
возова станице Раковица и Ресник морају се вршити у
1. Поставница (комндно-контролни пулт) привременог
присуству сведока. Сведок ће бити чувар путног прелаза у путног прелаза у км 12+438 уграђена је на столу чувара
km 13+150 „Цветни брег“.
путног прелаза и постављена је паралелно са колосецима.
19. Привремени путни прелаз опремљен је електричним На таблоу поставнице шрафираним пољем шематски је
сигналним звоном за пријем сигналних знакова за приказан путни прелаз са припадајућим командним и
објављивање вожње возова и упозорења пријема позива.
контролним елементима (слика 1).

Слика 1 – Изглед поставнице привременог путног прелаза у km 12+438
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(б) - командни елементи

2. Командни елементи на поставници путног прелаза су
групни тастери, појединачни тастер и бравица за закључавање поставнице путног прелаза.
3. Групни тастери се употребљавају истовремено са још
једним тастером, а то су:
• TUPP - групни тастер укључења уређаја путног
прелаза служи да се једновременим притиском на
њега и тастер TPP изврши укључење уређаја путног
прелаза, односно да се дâ команда за спуштање
путопрелазних полубраника.
• TIPP - групни тастер искључења уређаја путног
прелаза служи да се истовременим притиском на
њега и тастер TPP изврши искључење уређаја путног
прелаза, односно да се дâ команда за подизање
путопрелазних полубраника. Употреба овог тастера
се региструје на бројачу употребе тастера BrIP који се
налази испод тастера TIPP.
• TPP - групни тастер путног прелаза служи да се
истовременим притиском на њега и тастер TUPP
или TIPP изврши укључење или искључење уређаја
путног прелаза, односно да се дâ команда за подизање
или спуштање путопрелазних полубраника.
4. Појединачни тастер TIZ се употребљава независно од
других тастера - служи да се њиме искључи звучни аларм
који се јавља приликом појаве квара на уређају путног
прелаза. По притиску тастера TIZ аларм се прекида, али
квар остаје и даље до његовог стварног отклањања од
стране службе одржавања.
5. Бравица за закључавање поставнице путног прелаза
(BP) налази се у горњем левом углу таблоа поставнице и
служи да се онемогући неовлашћено руковање уређајем.
Када је поставница закључана, кључ бравице је у усправном
положају и тада није могуће руковање поставницом путног
прелаза, при чему се кључ бравице може извадити.
(в) - контролни елементи
6. Контролни елементи на поставници путног прелаза
су светлосни показивачи, бројачи и звучни аларм.
7. Светлосни показивачи на поставници путног прелаза
су следећи:
• светлосни показивачи положаја путопрелазних
полубраника округлог су облика и показују у ком се
положају налазе путопрелазни полубраници према
следећем :
- када црвеном мирном светлошћу светли вертикални
округли показивач значи да су путопрелазни
полубраници подигнути. Када показивач светли
трепћућом црвеном светлошћу значи да је почело
дизање полубраника
- када црвеном мирном светлошћу светли леви
хоризонтални округли показивач значи да су
путопрелазни полубраници спуштени.
• светлосни показивачи стања уређаја, кружни показивачи са леве стране таблоа испод бравице:
- када светли црвена мирна светлост на показивачу
изнад ознаке SR значи да је уређај у редовном стању
- када светли црвена мирна светлост на показивачу
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изнад ознаке KV значи да је уређај у стању квару.
Сваки настанак квара аутоматски се региструје на
бројачу квара BrKV који се налази са десне стране
таблоа иснад колосека.
8. Бројачи на таблоу поставнице путног прелаза су
следећи:
- BrIP - бројач употребе тастера TIPP којим се утврђује
број датих команди за искључење уређаја путног
прелаза. Одбројавање искључења уређаја путног
прелаза врши се тако да се на бројачу прикаже цео
број
- BrKV - бројач квара који аутоматски одбројава
сваки настанак квара на уређају путног прелаза.
Одбројавање квара врши се тако да се при настанку
квара на бројачу прикаже цео број
9. Звучни аларм се јавља у следећим случајевима:
- када је неки од тастера притиснут дуже од 5 секунди
или је заглављен
- када уређај путног прелаза из редовног стања пређе
у стање квара.
Технолошки поступци обезбеђења саобраћаја
Члан 8.
(а) – запослени који обезбеђују саобраћај на привременом
путном прелазу
1. Привремени путни прелаз у км 12+438 редовно се
поседа једним чуварем путног прелаза и поседнут је само
у току дневне смене, у периоду од 07:00 до 19:00 часова.
2. Поседање путног прелаза организовано је у сменама
са трајањем смене до 12 сати и организацијом смена по
моделу 12/36.
3. Запослени који обављају послове чувара путног
прелаза у km 12+438 морају испуњавати стручне и
здравствене услове прописне за чувара путног прелаза.
4. Служба чувара путног прелаза може изузетно бити
организована тако да се привремени путни прелаз поседа
само у одређене дане или у одређеном периоду када је
то потребно Извођачу радова. Ово је дозвољено само уз
претходни договор и споразум између Извођача радова
(„Power Construction Corporation China“) и Секције за
саобраћајне послове Београд (случајеви неповољних
времских услова када Извођач радова прекида са радом
на изградњо пбилазнице, период када не постоји потреба
преласка друмских возила због врсте радова, дани
државних празника или други нерадни дани и слично).
У овим случајевима обавезује се Секција за саобраћајне
послове Београд да посебним телеграмом обавести све
заинтересове о времену поседања привременог путног
прелаза.
5. Послове у вези обезбеђења саобраћаја на привременом
путном прелазу у делу који се односи на станице Раковица
и Ресник обављају унутарњи отправници возова у тим
службеним местима (у оба слубена места послови
отправника возова организовани су са по два отправника
возова).
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(б) – основни технолошки поступци обезбеђења
саобраћаја

6. Привремени путни прелаз у км 12+438 је редовно са
спуштеним путопрелазним браницима у смислу одредаба
чл. 31 став четврти под 2) Правилника о начину укрштања
железничке пруге и пута, пешачке или бициклистиче стазе,
месту на којем се може извести укрштање и мерама за
осигурање безбедног саобраћаја („Службени гласник РС”,
бр. 89/2016) и чл. 58 тач. 13 Саобраћајног правилника 2
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03)
и на њему је редовно обезбеђен железнички саобраћај,
односно редовно је забрањен прелаз друмских возила.
7. Прелаз друмских возила на привременом путном
прелазу у км 12+438 дозвољава се на захтев корисника
привременог путног прелаза (Извођача радова на
обилазници) само у интервалима између возова под условом
да су то чувару путног прелаза претходно дозволили
отправници возова станица Раковица и Ресник (ово могу да
учине само ако између њихових станица нема возова или
неће бити отпремљени возови). У тим случајевима чувар
путног прелаза подиже (отвара) путопрелазне бранике и
дозвољева прелаз друмских возила Извођача радова преко
пруге.
Ако отправник возова једне од станица Раковица или
Ресник не да одобрење – дозволу за прелаз друмских
возила преко привременог путног прелаза, чувар путног
прелаза не сме руковати путопрелазним браницима (не
сме подизати путопрелазне бранике) и не сме дозволити
прелазак друмских возила преко пруге.
8. По извршеном преласку друмских возила преко
пруге, чувар путног прелаза одмах рукује уређајем путног
прелаза тако да спушта путопрелазне бранике и забрањује
саобраћај друмских возила. О томе да су на привременом
путном прелазу поново спуштени путопрелазни браници по
проласку друмских возила одмах обавештава отправнике
возова станица Раковица и Ресник.
9. Док не добију обавештење да су путопрелани браници
на привременом путном прелазу спуштени, односно да је
саобраћај на путном прелазу обезбеђен, отправници возова
станица Раковица и Ресник не смеју отпремити воз на
међустанично растојање Раковица – Ресник, евентуално
Распутница А - Ресник.
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13. По доласку на путни прелаз чувар путног прелаза,
осим што откључава чуварницу, мора утврдити стање на
путном прелазу:
- извршити визуелни преглед зоне путног прелаза
- извршити визуелни преглед спољних елемената и
свих припадајућих делова уређаја путног прелаза
- извршити откључавање поставнице путног прелаза
- извршити откључавање путопрелазних браника
14. Када су испуњени услови за почетак службе чувар
путног прелаза истовремено обавештава отправнике возова
станица Раковица и Ресник о почетку службе фонограмом:
„Путни прелаз у km 12+438 поседнут чуварем путног
прелаза. Служба чувара путног прелаза почиње у ........
сати и ........минута. (презиме чувара путног прелаза)“
15. Услови који морају бити испуњени да би се могла
прекинути служба чувара путног прелаза у км 12+438 је
да Извођач радова на изградњи обилазнице аутопута око
Града Београда није дао додатни захтев за евентуално
дужим поседањем путног прелаза.
14. Када су испуњени услови за прекид службе, чувар
путног прелаза у км 12+438 обавештава отправнике
возова станица Раковица и Ресник о престанку службе,
фонограмом који гласи:
„Служба чувара путног прелаза у km 12+438 завршена
у ........ сати и ......минута. Путни прелаз обезбеђен
(презиме чувара путног прелаза)“
15. По завршетку службе обавеза чувара путног
прелаза је да закључа поставницу уређаја путног прелаза
употребом бравице. Кључ из бравице БП се мора извадити
и оставити на за то одређено место.
16. У време завршетка службе чувар је у обавези да
оба путопрелазна браника закључа у доњем положају.
Закључавање се врши употребом катанца и одговарајуће
опреме на поставној справи намењеној за те потребе. Сваки
путопрелазни браник се закључава посебним катанцем, а
кључеви тих катанаца чувају се у чуварници.

3. Извршне одредбе
Редован поступак обезбеђења саобраћаја на
привременом путном прелазу

(в) – остале технолошке одредбе

Члан 9.

10. Привремени путни прелаз у км 12+438 мора бити
опремљен изводом из реда вожње у смислу одредаба чл.
58 тач. 14 Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
11. На радном месту чувара привременог путног прелаза
воде се евиденције:
• телеграфско-телефонски дневник С-43
• бележник сметњи и кварова В-11
• књига примопредаје службе
12. Чувар путног прелаза на привременом путном
прелазу у км 12+438 у свему мора обављати све послове
који су из делокруга и надлежности чувара путног прелаза
прописаних одредабама саобраћајних и грађевинских
прописа.

1. На привременом путном прелазу у км 12+438 редовно
је обезбеђен железнички саобраћај, при чему није дозвољен
саобраћај друмских возила јер су на њему путопрелазни
браници у спуштеном положају којим се забрањује прелаз
друмских возила преко пруге.
2. Када Извођач радова захтева прелаз друмских возила
преко привременог путног прелаза, односно када се
испред путног прелаза појаве друмска возила које требају
прећи преко пруге, чувар путног прелаза на ОВ воду
позива отправнике возова станица Раковица и Ресник и
даје фонограм који гласи:
„Због преласка друмских возила преко пруге потребно
је дозволити отварање путног прелаза у km 12+438
(презиме чувара путног прелаза)“
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3. Када отправници возова станица Раковица и Ресник
приме фонограм за отварање путног прелаза утвђују где
се налазе возови који су отпремљени из станица Раковица
(евентуално Београд ранжирне) према Реснику и обрнуто.
Ако су ови возови већ прешли преко привременог путног
прелаза и ако нема других возова отправник возова станице
Ресник, у складу са одредбама чл. 58 тач 13 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03), уз присуство отправника возова станице
Раковица даје фонограм који гласи:
„Дозвољава се отварање путопрелазних браника на
путном прелазу у km 12+438 (презиме отправника возова
ст. Ресник)“
4. Када су друмска возила прешла преко привременог
путног прелаза чувар путног прелаза у км 12+438 одмах
спушта путопрелазне бранике и забрањује друмски саобраћај
на путном прелазу, а о учињеном обавештава отправнике
возова станица Раковица и Ресник, фонограмом који гласи:
„На путном прелазу у km 12+438 путопрелазни браници
спуштени. Путни прелаз је обезбеђен за саобраћај
железничких возила (презиме чувара путног прелаза)“
5. По примљеном фонограму отправници возова станица
Раковица и Ресник даље редовно регулишу саобраћај возова,
односно кретање пружних возила или маневрских састава.
6. У време када је дозвољено подизање путопрелазних
браника на привременом путном прелазу у км 12+438,
односно када је дозвољен прелазак друмских возила не
смеју се отпремати возови на међустанично растојање
Раковица - Ресник, односно Београд ранжирна - Ресник.
7. У случајевима да настане потреба да на привременом
путном прелазу у км 12+438 друмска возила Извођача
радова морају дуже време прелазити преко пруге па ће
због тога настати закашњење возова, отправници возова
станица Раковица и Ресник могу чувару путног прелаза
наредити да се прекине прелазак друмских возила преко
привременог путног прелаза и да се обезбеди саобраћај
железничких возила.
Ово наређење чувар путног прелаза мора безусловно
извршити тако што ће одмах забранити даљи прелазак
друмских возила и извршити спуштање путопрелазних
браника, о чему ће обавестити отправнике возова станице
Раковица и Ресник.
Евидентирање употребе тастера
Члан 10.
1. Свака употреба тастера опремљеног бројачем мора
се евидентирати (правдати) у телеграфско-телефонском
дневнику (С-43) устројеног на радном месту чувара
привременог путног прелаза у км 12+438 пруге Београд
Центар - Распутница „Г” - Раковица - Младеновац - Лапово
- Ниш - Прешево - државна граница - (Табановце).
2. Сваки број са бројача искључења уређаја путног
прелаза (BrIP) и квара уређаја путног прелаза (BrKV)
обавезно се евидентира и за њега мора постојати правдање.
Евидентирање бројева са бројача врши се у први слободан
ред телеграфско-телефонског дневника (С-43) тако што се
уписују подаци према следећем:
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- време промене броја (време употребе тастера TIPP
односно време настанка квара)
- ознака бројача (BrIP или BrKV)
- број који се појављује
- разлог употребе тастера TIPP, односно разлог настанка
квара путног прелаза
3. У вези евидентирања употребе тастера чија се
употреба региструје код уписивања података обавезно се
мора примањивати и следеће:
• пре броја са бројача употребе тастера мора се уписати
назив бројача
• мора се уписивати цео број који се види на бројачу (не
само скраћени број у смислу задње две или три цифре
са бројача употребе тастера)
Поступак обезбеђења саобраћаја у условима квара
уређаја привременог путног прелаза
Члан 11.
1. Квар на уређају за обезбеђење саобраћаја на
привременом путном прелазу у км 12+438 може настати
када оба путопрелазна браника нису дошла у крајни
горњи или крајњи доњи положај или ако дође до лома
мотке браника. Сваки пут када уређај путног прелаза
буде прелазио из редовног стања “SR” у стање квара
“KV”, јављаће се звучни аларм у виду звона. Искључење
аларма врши се употребом тастера TIZ.
2. У случајевима да настане квар уређаја путног прелаза
и да није могуће руковање уређајем са поставнице, чувар
путног прелаза је обавезан да путопрелазним браницима
рукује на лицу места употребом курбле на свакој од
поставних справа и на тај начин механичким руковањем
изврши обезбеђење саобраћаја на путном прелазу.
3. У случајевима да настане оштећење једног или оба
путопрелазна браника те се њима не може руковати ни
механичким путем, чувар путног прелаза одмах обавештава
отправнике возова станица Раковица и Ресник. Станице
Раковица и Ресник поступају сходно одредбама чл. 58 тач. 10
Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94,
4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), те врше обавештавање возног особља:
• у време када је привремени путни прелаз у км
12+438 поседнут чуварем (од 07:00 до 19:00 часова)
о километарском положају путног прелаза и да је
браник у квару
• у време када привремени путни прелаз у км 12+438
није поседнут чуварем (од 19:00 до 07:00 часова) о
километарском положају путног прелаза, да је браник
у квару, да путни прелаз није обезбеђен и да се поступа
по одредбама чл. 61. тач. 12 и чл. 63 тач. 5 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03).
4. У случајевима квара на средствима за споразумевање
при чему је споразумевање могуће посредством других
радних места у свему се поступа према одредбама чл. 79
тач. 1 Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
5. У случајевима таквог квара на средствима за
споразумевање да је споразумевање немогуће забрањује
се употреба привременог путног прелаза, чувар путног
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прелаза мора извршити спуштање путопрелазних браника
и не сме дозволити друмски саобраћај ни под којим
условима. Путни прелаз се сматра необезбеђеним те су
станице Раковица и Ресник обавезне да поступају према
одредбама чл. 61. тач. 12 и чл. 63 тач. 5 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94,
4/96 и 6/03) (обавештавање возног особља и спровођење
поступка када је саобраћај на путном прелазу необезбеђен).
Поступци у случајевима кварова
Члан 12.
1. У случају да настане оштећење путопрелазних браника
или било која друга врста квара, чувар путног прелаза је
обавезан да одмах поступи према одредбама чл. 58 тач. 8
Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), односно да о насталом квару
обавести отправника возова станице Ресник.
Отправник возова станице Ресник је даље обавезан да
одмах предузме мере код службе за одржавање сигналносигурносних постројења са циљем отклањања квара.
Сва споразумевања у вези са овим обавештавањима
врше се фонограмима који се евидентирају у телеграфскотелефонски дневник (С-43) чувара путног прелаза и
отправника возова станице Ресник.
2. Настали квар на уређају путног прелаза чувар путног
прелаза је обавезан да евидентира и у Бележник сметњи и
кварова В-11, односно у свему поступа према одредбама
чл. 39 Саобраћајног упутства 40 („Службени гласник ЗЈЖ“,
бр. 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).
3. Служба надлежана за одржавање сигналносигурносних постројења обавезна је да по примљеном
обавештењу о неисправности уређаја путног прелаза
одмах предузме мере око отклањања квара.
4. Послове редовног одржавања сигнално-сигурносних
уређаја на међустаничном растојању Раковица - Ресник
врши СС деоница Раковица.
5. По отклању квара и довођењу уређаја у редовно стање
обавезно се мора поступати и према одредбама чл. 39 тач.
3 став четврти Саобраћајног упутства 40 („Службени
гласник ЗЈЖ“ бр. 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90,
2/91, 2/94 и 2/01).
Обавештавање возног особља
Члан 13.
1. Возно особље свих возова, пружних возила или
маневарских састава који саобраћају на овом делу пруге
у време док је у употреби привремени путни прелаз мора
бити обавештено општим налогом о обавези да се на при
наиласку на привремени путни прелаз чешће мора давати
сигнални знак 67: “Пази”.
Ова обавештења врше полазне, распоредне и прикључне
односно одвојне станице сво време важења и примене
одредаба овог упутства.
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2. Сва друга обавештења и наређења у смислу одредаба
чл. 34 Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) морају се вршити на
уобичајени начин.

4. Прелазне и завршне одредбе
Прелазне одредбе
Члан 14.
1. Почетак примене овог упутства биће објављен посебним телеграмом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
2. Ово упутство је привременог карактера и важиће само
у време док постоји потреба прелажења друмских возила
за потребе Извођача радова преко пруге.
3. Престанак примене, тј. престанак важења овог упутства
биће објављен посебним телеграмом „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д.
Завршне одредбе
Члан 15.
1. Поступак доношења измена и допуна овог упутства,
истоветан је поступку доношења основног текста упутства.
2. Ово упутство представља привремени прилог Пословног реда I део станица Раковица и Ресник.
3. Ово упутство ступа на снагу даном доношења.
4. Ово упутство се објављује у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1755-412
На основу члана 24. тачка 19) Статута Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној дана 25.10.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама.
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 важи
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
(Службени гласник „Железнице Србије“, број 5/15).
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5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1755-412
На основу члана 24. тачка 19) Статута Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној дана 25.10.2019. године, донео

ПРАВИЛНИК

О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ
ПОЛИТИКАМА
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о рачуноводству и рачуноводственим
политикама (у даљем тексту: Правилник), у складу са
Законом о рачуноводству (у даљем тексту: Закон), се уређује
организација рачуноводства на начин који омогућава свеобухватно евидентирање пословних промена као и спречавање
и откривање погрешно евидентираних пословних промена,
уређују интерни рачуноводствени контролни поступци,
утврђују рачуноводствене политике (у складу са овим
законом и захтевима Међународних стандарда финансијског
извештавања МСФИ и Међународних рачуноводствених
стандарда МРС), одређују лица која су одговорна за законитост и исправност настанка пословне промене, састављање
и контролу рачуноводствених исправа о насталој пословној
промени, уређује кретање рачуноводствених исправа и
утврђују рокови за њихово достављање на даљу обраду и
књижење у пословним књигама „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. (у даљем тексту: Друштво).
Члан 2.
Одредбе Закона и прописи донети на основу Закона,
примењују се непосредно, а овим правилником се уређују
питања везана за посебан начин пословања Друштва, а
која се односе на:
1. Организацију рачуноводствених послова,
2. Одређивање лица која су одговорна за законитост
и исправност настанка пословних промена и
састављање исправе о насталој пословној промени,
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3. Уређивање кретања рачуноводствених исправа,
4. Утврђивање рокова за достављање рачуноводствене
исправе на књижење у рачуноводство,
5. Прописивање интерних рачуноводствених контролних поступака и упутстава којима се обезбеђује да
све пословне промене буду тачно прокњижене и да
пословне књиге буду ажурне и међусобно усаглашене,
чиме се обезбеђује поузданост и веродостојност
финансијског извештавања у складу са захтевима
МСФИ и МРС,
6. Услове које треба да испуњавају запослени који
организују, контролишу и обављају рачуноводствене
послове,
7. Одређивање лица одговорних за чување пословних
књига, рачуноводствених исправа и података у
електронском облику.
Пословно - информативни систем чија се програмска
решења користе за евидентирање књиговодствних пословних промена је ERP-SAP.
Сектор за рачуноводствене послове организује рад у
сектору и саставља све прописане извештаје у складу са
Законом о рачуноводству, осталом националном регулативом из области рачуноводства, законским прописима
из области железничког саобраћаја и другим позитивним
законским прописма. Рачуноводствени систем Друштва је
по својој организацији и особеностима непосредно условљен
делатношћу управљања јавном железничком инфраструктуром
у делу одржавања јавне железничке инфраструктуре,
организовања и регулисања железничког саобраћаја,
обезбеђења приступа и коришћења јавне железничке
инфраструктуре свим заинтересованим железничким
превозницима, као и правним и физичким лицима која
обављају превоз за сопствене потребе, као и заштитом
јавне железничке инфраструктуре, коју Друштво обавља.
Основни пословни приходи Друштва су:
1.Накнаде по основу уговора којим се уређују међусобна
права и обавезe Друштва као управљача инфраструктуре и
Владе РС,
2. Приходи по основу услуга приступа и других услуга,
3. Остали пословни приходи.
У складу са Правилником о организацији и систематизацији послова, послови испостављања излазних предрачуна, рачуна и других излазних докумената се обављају у:
1. Сектору за рачуноводствене послове,
2. Сектору за некретнине,
3. Сектору за набавке и централна стоваришта,
4. Сектору за финансијске послове,
5. Сектору за развој и инвестиције,
6. Сектор за људске ресурсе и опште послове.
Сектор за рачуноводствене послове испоставља
рачуне правним и физичким лицима у земљи за услуге
приступа јавној железничкој инфраструктурној мрежи РС,
услуге за организовање и регулисање саобраћаја, помоћног
воза, одржавање средстава, издавање техничких мишљења
и сагласности и остале услуге као и одштетне захтеве
према осигуравајућим друштвима осим за друмска возила.
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Сектор за некретнине испоставља рачуне и друге
документе за закуп станова и других некретнина и
земљишта, одржавање путних прелаза, службеност
пролаза и друге услуге и накнаде прописане Законом о
накнадама за коришћење јавних добара.
Сектор за набавке и централна стоваришта
испоставља рачуне и друге излазне документе по основу
продаје залиха и секундарних сировина.
Сектор за финансијске послове испоставља рачуне и
друге излазне документе правним и физичким лицима у
иностранству и обрачуне камате.
Сектор за развој и инвестиције испоставља
предрачуне за услуге издавања техничког мишљења,
сагласности и друге услуге из делогруга рада. Сектор за
развој и инвестиције на основу извршене услуге доставља
захтев за испостављање рачуна или другог излазног
документа Сектору за рачуноводствене послове, уз који
прилаже уговор, копију предрачуна, доказ о уплати и другу
пратећу докумнетацијом.
Сектор за људске ресурсе и опште послове испоставља
одштетне захтеве за друмска возила.
Остали сектори не испостављају предрачуне, рачуне
или друге излазне документе по основу потраживања.
Рачун или други излазни документ, испостављен ван
Сектора за рачуноводствене послове, комитенту у земљи
или у иностранству, одговорна служба односног сектора,
доставља Сектору за рачуноводствене послове заједно са
пратећом документацијом у року од 3 (три) дана од дана
испостављања.
II – ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНОГ
СИСТЕМА
Члан 3.
Друштво је дужно да вођење пословних књига,
састављање, презентацију, достављање и обелодањивање
финансијских извештаја врши у складу са законском,
професионалном и интерном регулативом.
Да би целокупна организација рачуноводственог система
била обухваћена, поједина питања су груписана на следећи
начин:
• Организација рачуноводствених послова,
• Рачуноводствене исправе,
• Пословне књиге,
• Вођење пословних књига,
• Закључивање пословних књига и чување рачуноводствених исправа и књига и
• Финансијски извештаји.
1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА
Члан 4.
Рачуноводствена функција представља део јединственог
информационог система Друштва, који обезбеђује податке
и информације о финансијском положају и успешности
Друштва. Рачуноводствени послови који се обављају у
Друштву су:
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- вођење дневника главне књиге
- контрола главне књиге и аналитике,
- евиденција аналитике купаца и добављача и друге
аналитике
- евиденција пореских и осталих помоћних књига
- рачуноводствени надзор и контрола,
- рачуноводствено извештавање и информисање,
- састављање и достављање финансијских извештаја,
- као и остали послови из домена рачуноводствене
функције.
Рачуноводствени послови су организовани у одељењима
и службама за рачуноводствене послове тако да се обављају
послови:
- финансијског рачуноводства,
- рачуноводства некретнина, постројења и опреме и
кредита,
- материјалног рачуноводства и
- погонског рачуноводства
Рачуноводствени послови су децентрализовани и
организовани тако да прате пословне промене по секторима, центрима, секцијама односно организационим
јединицама Друштва сагласно Правилнику о организацији
и систематизацији послова. Поред наведених организационих облика, пословне промене се евидентирају и прате
на рачуноводственим нивоима књижења за праћење
пословних промена за одређену организациону целину и
ниво Друштва.
Рачуноводствени послови се обављају у оквиру
јединственог организационог система, као међусобно
повезани и условљени задаци који су у циљу обухватања
и праћења пословних промена сектора, центара, секција,
организационих јединица унутар сектора и секција у
складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова Акционарског друштва за управљање јавном
железничком
инфраструктуром
„Инфраструктура
железнице Србије, Београд“, у даљем тексту Правилник о
организацији и систематизацији послова.
У оквиру рачуноводствeног система, пословне
промене се прате и књиже по:
- секторима, центрима, секцијама и другим организационим облицима у оквиру истих,
- рачуноводственим нивоима књижења који су дефинисани
за потребе праћења промена на НПО, инвестиција и
кредита,
- рачуноводственим нивоима књижења који су дефинисани за потребе праћења послових промена на
залихама залихама,
- рачуноводственом нивоу књижења који је дефинисан
за праћење промена на нивоу Друштва као целине –
025.
Рачуноводствени нивои за књижење пословних
промена у Друштву су утврђени на основу Правилника о
организацији и систематизацији послова. Организациона
шема и одговарајући нивои књижења се усклађују са
изменама и допунама наведеног Правилника. На овим
нивоима књижења евидентирају се пословне промене из
пословне активности Друштва.
Поред рачуноводствених нивоа књижења утврђених
на основу наведеног Правилника, утврђени су и
рачуноводствени нивои књижења за потребе обухватања и
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књижења пословних промена у рачуноводствене сврхе за
ниво организационих целина и Друштва као целине.
Пословне промене сектора за корпоративне послове
и сектора за заједничке послове Друштва, које настају из
делокруга рада ових сектора и центара и њихових одељења
и служби, се односе на расходе по основу зарада и других
примања запослених, репрезентацију, утрошени материјал
по извадницама из магацина, трошкове амортизације
средстава и приходе за извршене комерцијалне услуге.
Пословне промене из рада Кабинета генералног
директора и Секретаријата органа управљања Друштва,
подразумевају расходе за зараде, дневнице за службена
путовања, репрезентацију и друго.
Пословне промена по основу инвестиционе активности
се књиже и прате централизовано односно збирно на
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рачуноводственим нивоима који су дефинисани у рачуноводствене сврхе.
Регистар некретнина, постројења и опреме се води
по свим организационим облицима који су дефинисани
и систематизовани Правилником о организацији и
систематизацији послова.
Пословне промене на залихама материјалних средстава
у стовариштима се књиже и прате централизовано односно
збирно на рачуноводственим нивоима који су дефинисани
у рачуноводствене сврхе.
Пословне промене које се евидентирају на нивоу
Друштва се односе на друштво као целину, проистучу
из рада свих сектора и организационих облика не могу
определити на ниже организационе облике.

РАЧУНОВОДСТВЕНИ НИВОИ КЊИЖЕЊА СУ:
шифра

ОПИС

100

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

УПРАВА СЕКТОРА

101

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД I РАНГ

УПРАВА

102

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НИШ I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ ЛАПОВО I РАНГ

105

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ УЖИЦЕ I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ КРАЉЕВО II РАНГ

106

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НИШ I РАНГ

УПРАВА

107

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД I РАНГ

УПРАВА

108

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ ПАНЧЕВО II РАНГ

110

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ ПОЖАРЕВАЦ I РАНГ

112

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ РУМА I РАНГ

113

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ СУБОТИЦА I РАНГ

115

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ УЖИЦЕ I РАНГ

УПРАВА

118

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НИШ I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ ЗАЈЕЧАР II РАНГ

119

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ ЗРЕЊАНИН II РАНГ

124

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ УЖИЦЕ I РАНГ

ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ КОСОВО ПОЉЕ I РАНГ

130

СЕКТОР ЗА ПРИСТУП ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ УПРАВА СЕКТОРА

150

ЦЕНТАР ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ

УПРАВА

300

СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

УПРАВА

301

СЕКЦИЈА ЗОП БЕОГРАД I РАНГ

УПРАВА

305

СЕКЦИЈА ЗОП УЖИЦЕ I РАНГ

ОЦ ЗОП КРАЉЕВО I РАНГ

306

СЕКЦИЈА ЗОП НИШ I РАНГ

УПРАВА

307

СЕКЦИЈА ЗОП НОВИ САД I РАНГ

УПРАВА

308

СЕКЦИЈА ЗОП БЕОГРАД I РАНГ

ОЦ ЗОП ПАНЧЕВО I РАНГ

309

СЕКЦИЈА ЗОП НИШ I РАНГ

ОЦ ЗОП ПАРАЋИН I РАНГ

310

СЕКЦИЈА ЗОП БЕОГРАД I РАНГ

ОЦ ЗОП ПОЖАРЕВАЦ I РАНГ

312

СЕКЦИЈА ЗОП БЕОГРАД I РАНГ

ОЦ ЗОП СРЕМСКА МИТРОВИЦА

313

СЕКЦИЈА ЗОП НОВИ САД I РАНГ

ОЦ ЗОП СУБОТИЦА I РАНГ

315

СЕКЦИЈА ЗОП УЖИЦЕ I РАНГ

УПРАВА

316

СЕКЦИЈА ЗОП УЖИЦЕ I РАНГ

ОЦ ЗОП ВАЉЕВО I РАНГ

318

СЕКЦИЈА ЗОП НИШ I РАНГ

ОЦ ЗОП ЗАЈЕЧАР II РАНГ

319

СЕКЦИЈА ЗОП НОВИ САД I РАНГ

ОЦ ЗОП ЗРЕЊАНИН II РАНГ

324

СЕКЦИЈА ЗОП УЖИЦЕ I РАНГ

ОЦ ЗОП КОСОВО ПОЉЕ I РАНГ

400

СЕКТОР ЗА ЕТП

УПРАВА СЕКТОРА

401

СЕКЦИЈА ЗА ЕТП БЕОГРАД

УПРАВА СЕКЦИЈЕ ЗА ЕТП БЕОГРАД

405

СЕКЦИЈА ЗА ЕТП КРАЉЕВО

УПРАВА СЕКЦИЈЕ ЗА ЕТП КРАЉЕВО

406

СЕКЦИЈА ЗА ЕТП НИШ

УПРАВА СЕКЦИЈЕ ЗА ЕТП НИШ

407

СЕКЦИЈА ЗА ЕТП НОВИ САД

УПРАВА СЕКЦИЈЕ ЗА ЕТП НОВИ САД
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ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА

УПРАВА ЦЕНТРА

901

ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА

ПОМОЋНИ ВОЗ БЕОГРАД

905

ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА

ПОМОЋНИ ВОЗ КРАЉЕВО

906

ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА

ПОМОЋНИ ВОЗ НИШ

930

ЦЕНТАР ЗА ПОСЛОВЕ ПОМОЋНОГ ВОЗА

СЛУЖБА ПРЕВОЗА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ
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ОПИС

шифра
600

КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА

601

СЕКРЕТАРИЈАТ ОРГАНА УПРАВЉАЊА ДРУШТВА

602

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

603

ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ЕТИКУ

605

ЦЕНТАР СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗДЕНОШЋУ

606

СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

607

СЕКТОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ

608

СЕКТОР ЗА ПОПИС

609

МЕДИЈА ЦЕНТАР

611

ЦЕНТАР ЗА ПЛАН, АНАЛИЗУ И РЕСТРУКТУРИРАЊЕ

612

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

613

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА

614

ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

620

ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ БРЗЕ ПРУГЕ БЕОГРАД-СУБОТИЦА

621

СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

622

СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

631

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

650

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

660

ЦЕНТАР ЗА МЕЂУНАРОДНЕ ПОСЛОВЕ

670

ЦЕНТАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПИС

шифра
025

НИВО ЗА ДЕЛАТНОСТИ И ДРУШТВО

026

КРЕДИТИ ЗА СЛУЖБЕНЕ СТАНОВЕ

035

ЕИБ IV

040

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА БЕОГРАД

041

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА НОВИ САД

047

ЕИБ III

049

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА СЕКТОРА КОРПОРАТИВНИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

111

НИВО ЗА ДЕЛАТНОСТИ - ЦЕНТРАЛНА СРБИЈА

333

НИВО ЗА ДЕЛАТНОСТИ - ВОЈВОДИНА

850

НИВО ЗАЛИХА ЗА СЕКТОРЕ КОРПОРАТИВНИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

851

НИВО ЗАЛИХА ЗА ЦЕНТРАЛНУ СРБИЈУ

857

НИВО ЗАЛИХА ЗА ВОЈВОДИНУ

875

НИВО ЗАЛИХА ЦЕНТРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

833

ЗАЛИХЕ ЗА УЛАГАЊА У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ

876

НИВО НЕАКТИВНИХ ЗАЛИХА

* Наведени нивои књижења су истовремено и места трошка и профитни центри сагласно поставкама ЕРП САП
програмских решења.
Обједињавање података спроводи за:
- ниво делатности,
- ниво организационе целине за залихе, НПО и кредите и
- ниво Друштва као целине
На нивоу Друштва као целине, обједињавају се све пословне промене и утврђује се финансијски резултат
пословања и састављају финансијски извештаји.
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Интерни шифарници који се користе у циљу правилног
обухватања и књижења пословних промена су:
- Аналитички контни оквир
- Шифарник нивоа књижења
- Шифарник пословних догађаја
- Шифарник инвестиционих програма
- Шифарник извора финансирања
- Погонски контни план
- Шифарник материјала
- Шифарник стоваришта по регионима, намени и секторима
- Шифарник свих комитената по матичном броју, ПИБ-у,
- Шифарник добављача
- Шифарник купаца
- Шифарник железничких пруга
- Шифарник запослених по подацима из програма за обрачун зараде
- Шифарник инвестиционих програма
- Шифарник за улагања у сопственој режији
- Шифарник тунела, мостова, путних прелаза и других
средстава
- Шифарник возних средстава
- Шифарник друмских возила и други шифарници
Шифарници су постављени у пословно-информативном
систему ЕРП САП и ажурирају се по потреби. За
ажурирање шифарника је задужен одговарајући сектор
према делокругу рада који доставља допуну Сектору за
рачуноводствене послове. Након неопходне контроле исти
се доставља Сектору за инфорамтичке технологије на
спровођење односно промену поставки.
1.1. Рачуноводствени послови за секторе, центре, секције
и друге облике организовања послова
Члан 5.
Пословне промене за секторе, центре, секције и друге
облике организовања послова
се евидентирају у:
- финансијском рачуноводству,
- рачуноводству НПО (само аналитика),
- материјалном рачуноводству (само аналитика) и
- погонском рачуноводству.
Наведени послови су организовани у одељењима и
службама у Београду, Новом Саду, Нишу и Ужицу.
1.1.2. Финансијско рачуноводство за секторе, центре,
секције и друге облике организовања послова
Финансијско рачуноводство обезбеђује одговарајућа
књижења за секторе и секције за које се воде главна књига,
дневник и аналитика и то:
- књижења свих потраживања и обавеза (класа 2 и 4),
- књижење расхода (класа 5),
- књижење прихода (класа 6),
- утврђује порез на додату вредност и друге пореске
обавезе.
Динарски изводи пословних банака се примају,
контролишу и књиже у Београду и у Новом Саду.
Документација по основу извода пословних банака се
путем поште доставља службама у Новом Саду, Нишу и
Ужицу.
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1.1.3. Рачуноводство некретнина, постројења и
опреме НПО за секторе, центре, секције и друге облике
организовања послова
Рачуноводство нектретнина, постројења и опреме –
НПО евидентира пословне промене на средствима у Регистру некретнина, постројења и опреме за све облике
организовања као што су: управа сектора, секција,
организациона целина секције и њихове организационе јединице као што су одељења, службе и друге организационе
јединице (деонице, станице, оперативна одељења и друго).
1.1.4. Материјално рачуноводство за секторе, центре,
секције и друге облике организовања послова
Материјално рачуноводство књижи документацију
о променама на залихама, евидентира настале промене
на залихама, по основу изворне документације о улазу
и излазу залиха из стоваришта и обезбеђује праћење
евиденција стања и промене на залихама. Служба за
набавно-стоваришне послове врши пријем и формалну
контролу докумената о материјалном пословању.
Документи о материјалном пословању садрже податке о:
- нивоу праћења залиха на којем се воде залихе у
финасијском рачуноводству залиха,
- стоваришту,
- шифри материјала (врсти материјала),
- шифри радне јединице на терет које се бележи трошак
издатог материјала
- подаци по којима се води евиденција у погонском
рачуноводству као што су радна и организациона
јединица ( петоцифрена шифра по обрачуну зараде
и осталих примања), број пруге, погонкси конто и
погонски подконто према интерним шифраницима и
- друге податке зависно од врсте документа.
1.1.5. Погонско рачуноводство за секторе, центре
секције и друге облике организовања послова
Погонско рачуноводство у оквиру чвора организовано
је да прати и књижи промене по секцијама чворова тако да:
• књижи трошкове по секцијама и организационим
јединицама секција, пругама, погонским контима и
погонским подконтима,
• испоставља рачуне и друге излазне документе за остале
услуге који се у складу са организацијом послова у
Друштву испостављају у оквиру сектора,
• испоставља интерни обрачун ПДВ,
• испоставља интерне рачуне за обраду и дораду материјала и резервних делова,
• испоставља интерне рачуне за изградњу и реконструкцију средстава у сопственој режији, које имају
карактер додатних улагања у некретнине, постројења
и опрему.
Погонско рачуноводство у Београду испоставља и
књижи рачуне и друге излазне документе по основу:
- извршене услуге приступа јавној железничкој инфраструктури,
- услуга по основу организације и регулисања саобраћаја,
- извршених осталих услуга из делатности,
- продаје опреме која смислу Закона о ПДВ није
секундарна сировина,
- обрачун цене коштања по инвестиционим програмима
по погонском обрачуну,
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- обрачун цене коштања по основу улагања у сопственој
режији по погонском обрачуну
- и друго.
1.2. Рачуноводствени послови на нивоима књижења
који су дефинисани у рачуноводствене сврхе за територијалну целину или други ниво праћења пословних
промена
Члан 6.
На овом нивоу рачуноводства, се воде све класе аналитичког контног плана. Рачуноводствени послови за организационе целине обављају се у:
- Финансијском рачуноводству,
- Рачуноводству средстава, инвестиција и кредита,
- Финансијско-материјалном рачуноводству за праћење
залиха (у даљем тексту, материјално рачуноводство).
1.2.1. Финансијско рачуноводство за ниво територијалне целине
Пословна промена по основу потраживања, обавеза,
прихода, расхода и друго која се односи на више сектора
евидентира се нивоима праћења као што су:
111 Ниво за делатности – Централна Србија
333 Ниво за делатности – Војводина
1.2.2. Рачуноводство средстава, инвестиција и кредита
за територијалну целину или други ниво праћења
пословних промена
Рачуноводство обавља послове књижења пословних
промена и обезбеђује податке за Друштво:
- за стање на некретнинама, постројењима и опреми,
- за дугорочне кредите,
- за нематеријална улагања,
- за улагања у некретнине, постројења и опрему у припреми (инвестициони програми)
- за улагања у сопственој режији.
Нивои књижења некретнина, постројења и опреме за
Друштво су: 026,035,040,041,047,049.
Рачуноводство средстава, инвестиција и кредита основних делатности Друштва организовано је у Београду и
Новом Саду.
1.2.3. Материјално рачуноводство за праћење залиха
за за територијалну целину или други ниво праћења
пословних промена
Материјално рачуноводство за праћење залиха, књижи
пословне промене по основу промена на залихама: набавке
материјала, резервних делова и других залиха, прихода,
расхода, потраживања и обавеза и друге пословне промене
по основу залиха.
Сектор за инфорамационе технологије врши програмску
обраду унетих података и саставља месечне излазне листе
и рекапитулације о различитим врстама евиденција које
представљају документе за књижење.
Материјално рачуноводство по добијању збирних
рекапитулација од Сектора за информационе технолгије,
спроводи књижења по организационим нивоима и контролу
прописаних евиденција и примљене документације на
књижење:
850 Ниво залиха за секторе и центре корпоративних и
заједничких послова,

851
857
875
876
833
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Ниво залиха за Централну Србију,
Ниво залиха за Војводину,
Ниво залиха Центра за безбедност,
Ниво неактивних залиха,
Залихе за улагања у сопственој режији.

1.3. Рачуноводствени послови на нивоу Друштва
Члан 7.
Рачуноводствени послови на нивоу Друштва организовани су у:
- финансијском рачуноводству,
- рачуноводству средстава, инвестиција и кредита
- материјалном рачуноводству за праћење залиха и
- погонском рачуноводству.
1.3.1. Финансијско рачуноводство на нивоу Друштва
Финансијско рачуноводство на нивоу Друштва прати
и обједињује податке о пословним променама сектора
основних делатности инфраструктуре, кабинета генералног
директора, сектора корпоративних и заједничких
послова и организационог нивоа 025, према утврђеној
организационој шеми из Правилника о организацији и
систематизацији послова Друштва и то:
- утврђује финансијски резултат пословања, саставља
периодичне финансијске извештаје за потребе Друштва
и саставља и презентује редован годишњи финансијски
извештај (у даљем тексту: финансијски извештај) у складу
са Законом,
- саставља порески биланс Друштва,
- припрема документацију и саставља финансијске прегледе за потребе ревизије финансијских извештаја,
- саставља обрачун пореза на додату вредност и пореза по
одбитку за исплате извршене нерезидентима и исте доставља
пореском органу,
- саставља извештаје и друге исказе рачуноводствених
података за потребе Друштва.
Праћење пословних промена Друштва, које се не могу
директно идентификовати на организациони ниво односног
сектора, јер се односе на више сектора и центара , врши
се на рачуноводственом нивоу књижења 025 (заједнички
трошкови Друштва).
1.3.2. Рачуноводство средстава, инвестиција и кредита
на нивоу Друштва
Рачуноводство средстава, инвестиција и кредита, обједињује податке о насталим пословним променама на
нематеријалној имовини, некретнинама, постројењима,
опреми и дугорочним кредитима у земљи и иностранству, у
циљу састављања периодичних и годишњих финансијских
извештаја Друштва.
Саставља пореску пријаву за утврђивање пореза на
имовину и исту доставља пореском органу, књижи порез
на имовину и врши усаглашавање евиденције са пореским
управама.
Саставља извештаје и друге информације из делокруга
праћења инвестиција некретнина, постројења, опреме
и дугорочних кредита у складу са Законом, овим
правилником и другом интерном регулативом прописаном
од стране генералног директора или овлашћених лица.
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1.3.3. Материјално рачуноводство за праћење залиха
на нивоу Друштва
Рачуноводство за праћење залиха на нивоу Друштва
врши књижење пословних промена на залихама, контролу
и усаглашавање са исказаним стањем у закључном листу
Друштва на основу месечних, збирних листа добијених
након аутоматске обраде података по основу докумената
о материјалном пословању, по рачуноводственим нивоима
књижења.
Наведене листе садрже податке о променама на залихама
по основу набавке, утрошка материјала, резервних делова,
алата и инвентара, амбалаже, горива и мазива и осталог
материјала и по другим основама и исте се користе у
контролном поступку за усаглашавање стања исправности
спроведених књижења по нивоима књижења.
Рачуноводство за праћење залиха на нивоу Друштва
обједињује податке сектора основних делатности,
корпоративних и заједничких послова о насталим
променама на залихама и саставља извештаје и прегледе за
потребе Друштва као целине.
1.3.4. Погонско рачуноводство на нивоу Друштва
Погонско рачуноводство Друштва саставља прегледе
и извештаје укупних расхода Друштва по делатностима
према погонском обрачуну, саставља збирну калкулацију
цене коштања сектора основне делатности и саставља друге
прегледе и извештаје у складу са Погонским контним
планом, Упутством за састављање обрачунске калкулације
цене коштања и другом интерном регулативом. Обрачунске
калкулације и рекапитулације цене коштања и други
прегледи и извештаји се састављају за саобраћајну делатност,
грађевинску делатност, електро-техничке делатност
и
делатност помоћног воза.
Обрачунске калкулације цене коштања се састављају
за секције и организационе облике секција, по пругама и
погонским контима и подконтима. Погонско рачуноводство
саставља посебне обрачунске калкулације које су подлога
за обрачун накнаде за приступ јавној железничкој
инфраструктури. Поред погонског обрачуна и обрачунских
калкулација, састављају се извештаји за квартално
извештавање према Влади РС.
Фактурисање услуге приступа инфраструктурној
железничкој мрежи, додатних услуга саобраћајне делатности и услуга помоћног воза се врши по обједињеним
спецификацијама и захтевима за фактурисање сектора и
односни приход се књижи збирно.
Сектори који врше услуге из делатности Друштва и који
достављају захтеве за фактурисање услуга у обавези су
да уз захтев за испостављање рачуна за месечни период,
поред уговора и друге документације доставе и :
1. Спецификацију извршених услуга, физичког обима
извршене услуге и накнада односно прихода за месечни
период оверену од стране извршиоца и примаоца услуге и
2. Спецификацију извршених услуга и накнада, односно
прихода по пругама у складу са важећом регулативом о
нумерацији пруга.
Сектори који достављају захтеве за фактурисање за услуге
из делатности Друштва (услуга приступа инфраструктурној
железничкој мрежи,
додатних услуга саобраћајне
делатности и друге услуге ), су у обавези да доставе преглед
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накнада односно прихода за извршену услугу по пругама за
квартал, полугодишњи и годишњи извештајни период.
Послови погонског обрачуна Друштва обављају се у
Београду.
2. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ИСПРАВЕ
2.1. Опште одредбе
Члан 8.
Рачуноводствена исправа је јавна исправа која представља
писани документ или електронски запис о насталој пословној
промени и иста се саставља за сваку пословну промену
насталу у вези са пословањем Друштва.
Рачуноводствена исправа се саставља у потребном
броју примерака, на месту и у времену настанка пословног
догађаја иста се потписује од стране овлашћеног лица.
Рачуноводствена исправа обухвата све податке потребне
за књижења у пословним књигама, тако да се из исправе
о пословној промени, јасно сазнаје основ и врста настале
пословне промене.
Фотокопија рачуноводствене исправе је основ за књижење
пословне промене, под условом да је на истој наведено место
чувања оригиналне исправе, са потписом овлашћеног лица.
Рачуноводственом исправом, сматра се и исправа добијена
телекомуникационим путем и електронским путем, у складу
са Законом.
Електронски документ–рачуноводствена исправа достављена
електронским путем мора да буде потписана електронским
потписом и потврђена електронском поруком између пошиљаоца
и примаоца у складу са законским прописима.
Члан 9.
Рачуноводствене исправе су:
- документа платног промета (изводи динарских и девизних
рачуна и прилози уз изводе ),
- благајничка документа (благајнички дневник, рачуни,
признанице, бонови, хартије од вредности, платни
спискови, путни налози и слично),
- предрачун, авансни рачун и рачун добављача, документа
о набавци (доставница, пропратница, закључница,
превозница, пријемница и др.), обрачун трошкова и
други,
- документа о продаји – предрачун, авансни рачун и
рачун за продату робу и услуге, отпремница, обрачун
трошкова и други,
- записник о пријему материјала, изваднице, повратнице
и други документи о улазу и излазу материјалних
средстава из магацина,
- записник о пријему опреме или другог средства и
друга документа по основу промена на средствима,
- друга документа на основу којих се утврђује настанак
пословне промене у Друштву.
2.2 Испостављање рачуноводствене исправе
Члан 10.
Рачуноводствену исправу у процесу рада Друштва,
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испостављају овлашћена лица у сектору, центру, секцији
и организационој целини, у којој се обавља одговарајући
процес рада у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова и у којој настају пословне промене.
Рачуноводствена исправа се испоставља у складу са
законским прописима и интерном регулативом која уређује
односни процес рада.
За суштинску исправност рачуноводствене исправе
у складу са чланом 9. Закона о рачуноводству, по
основу које Друштво остварује приходе и приливе
средстава одговорна су овлашћена лица у оквиру
сектора, центара, секција и других организационих
облика у којима је настала пословна промена и за које
је испостављена рачуноводствена исправа.
Сектори у којима је организовано испостављање
предрачуна, рачуна и других излазних докумената су:
- Сектор за рачуноводствене послове,
- Сектор за некретнине,
- Сектор за набавке и централна стоваришта,
- Сектор за финансијске послове,
- Сектор за развој и инвестиције и
- Сектор за људске ресурсе.
Сектору за рачуноводствене послове достављају се
преко писарнице до петог у месецу за претходни месец:
- захтеви за фактурисање приступа јавној железничкој
инфраструктури са документацијом о усаглашеним
подацима са оператерима (превозницима), о обављеном саобраћају,
- захтеви за фактурисање осталих услуга превозницима – оператерима за организовање и регулисање саобраћаја са пратећом документацијом,
- захтеви за фактурисање за услуге трећим правним и
физичким лицима (издавање сагласности, надзор радова, затвор колосека, увођења лагане вожње, искључење напона, превоз нарочитих пошиљки и друго),
- захтеви за фактурисање продаје постројења и опреме која се не сматра секундарном сировином у
складу са Законом о ПДВ („Сл. гласник РС“, бр.
84/2004, 86/2004-испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014-усклађени дин. изн., 68/2014-др. закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015,
5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017-усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018-усклађени дин. изн.
30/2018 и 4/2019-усклађени дин. изн.),
- захтев за испостављање одштетних захтева.
У Сектору за рачуноводствене послове испостављање рачуна и других излазних докумената се врши
по следећој процедури:
- захтев за испостављање рачуна се доставља за промет извршен у току календарског месеца или за један
календарски месец, потписан од стране овлашћеног
лица.
- сектор који доставља захтев за фактурисање за промет
извршен у претходном месецу исти доставља најкасније до петог у наредном месецу.
- уз захтев за фактурисање прилаже се уговор, спецификација извршених радова и друга пратећа документација потписана од стране овлашћених лица.
- рачун се издаје и књижи у року од пет (5) дана, од дана

-

-
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пријема захтева за фактурисање у пословним књигама
и ПДВ евиденцији у складу са прописима из области
ПДВ,
рачун или други излазни документ се заводи у књизи
излазних рачуна,
предрачун којим се захтева плаћање услуге испоставља се одмах по пријему захтева, који је достављен
од стране овлашћеног лица, путем редовне или електронске поште.
рачун, други излазни документ или интерни обрачун
се доставља на оверу на доказан начин,
сектор којем је на доказан начин предат рачун на
оверу, у обавези је да исти одмах овери у складу са
Упутством за лица којима се преносе овлашћења за
оверу улазно-излазних докумената број 1/2017-5862
од 11.10.2017. године и достави на књижење.

Испостављање одштетних захтева за сва средства
осим друмских возила према осигуравајућим друштвима се врши по следећој процедури:
- овлашћена лица сектора/секције на чијим средствима је настала штета, исту пријављује осигуравајућем
друштву, по записнику.
- по извршеној оправци секција, која је извршила радове на оштећеном средству, доставља овлашћеном
запосленом за послове осигурања у Сектору за рачуноводствене послове, захтев за испостављање одштетног захтева са претећом документацијом (спецификација, радни налог, извадница и друго).
- овлашћени запослени за послове осигурања испоставља излазни документ „Одштетни захтев“, и исти са
пратећом документацијом доставља осигуравајућем
друштву.
- осигуравајуће друштво издаје и доставља „Обавештење о поднетом захтеву“ (ликвидираној штети),
овлашћеном запосленом за послове осигурања.
- овлашћени запослени сектора наведено обавештење
доставља на оверу овлашћеном лицу у сектору на
чијим средствима је настала штета.
- овлашћено лице сектора/секцији по овери „Обавештења о поднетом захтеву“, оригинал документа
доставља овлашћеном запосленом за послове осигурања у Сектору за рачуноводствене послове, копију
задржава за своје потребе.
- овлашћени запослени на пословима осигурања доставља оригинал потписаног документа –„ Обавештење
о поднетом захтеву“, на књижење и копију задржава
за своје потребе.
Сектор за рачуноводствене послове, у складу са Полисом осигурања, испоставља Пријаву штете осигуравајућем
друштву за следеће случајеве:
- повреда запосленог,
- смрт услед незгоде и
- смрт услед болести.
Новчана средстава по наведеним основама, уплаћују се
директно на рачун запосленог.
Сектор за некретнине на основу закључених уговора,
споразума и донетих одлука органа управљања Друштва
врши фактурисање и то:
• накнада по основу коришћења пословног простора,
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постављање рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за сликовно обавештавање и оглашавање, на
земљишту и објектима и свих споредних трошкова
(електричне енергије, воде, изношења смећа,
чишћења, телекомуникационих услуга, итд.), који тим
коришћењем Друштву настају,
• накнада по основу коришћења земљишта и споредних
трошкова по наведном основу
• накнада за постављање телекомуникационе опреме на
земљишту и објектима, као и споредних трошкова који
тим коришћењем Друштву настају,
• закуп станова и споредних трошкова који тим закупом
Друштву настају,
• накнада за коришћење службених станова и нужних
смештаја и споредних трошкова који тим коришћењем
Друштву настају,
• накнада за одржавање путних прелаза,
• накнада за конституисање службености пролаза,
• накнада за одржавање одвојних скретница,
• накнада за прикључење индустријског колосека на
јавну железничку инфраструктуру,
• накнада од осталих железничких друштава по основу
рефундације и префактурисања споредних трошкова
насталим коришћењем објеката и друге имовине Друштва.
Испостављање фактура и других излазних докумената
Сектор за некретнине врши по процедури и на начин како
је то дефинисано законским одредбама, наредбама, правилницима, упуствима и инструкцијама Друштва уз обавезу поштовања прописаног поступка и рокова за књижење у
пословним књигама Друштва, чиме је омогуће-но евидентирање обрачунатог промета и ПДВ у пореску пријаву за
ПДВ пријаву на нивоу Друштва.
Сектор за некретнине користи програмска решења за
испостављање и књижење великог броја излазних рачуна
и других излазних докумената. Књижење се врши на основу задате шифре пословног догађаја која поставља ставове
за књижење за односну пословну промену као и осталих
података у документу и одговарајућој специфи-кацији издатих докумената, у сарадњи са Сектором за информационе
технологије. Сектор за некретнине испоставља и појединачна излазна докуменета и иста доставља на књижење Сектору за рачуноводствене послове.
Сектор за набавке и централна стоваришта врши
фактурисање продаје залиха и секундарних сировина по
отпремницама и другој документацији, за материјална
средстава из централних и приручних стоваришта Друштва
у складу са Законом о ПДВ и закљученим уговорима.
Уколико се ради о продаји материјала из приручног стоваришта, захтев за испостављање рачуна, уговор и другу
документацију Сектору за набавке и централна створишта
доставља сектор који је корисник добара. Испостављене
рачуне доставља у прописаним роковима, преко писарнице или на други доказан начин, службама рачуноводства
на књижење.
Сектор за финансијске послове испоставља предрачуне, рачуне и друге излазне документе инокомитентима,
врши обрачун камата за потраживања према купцима у
земљи и купцима у иностранству на основу захтева стручних служби сектора. Испостављене рачуне и друге доку-
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менте доставља у прописаним роковима, преко писарнице
или на други доказан начин, службама рачуноводства на
књижење.
Сектор за развој и инвестиције испоставља предрачуне за издавање сагласности, мишљења и друге услуге.
Сектор за људске ресурсе, Одељење за одржавање
и коришћење друмских возила, обавља послове осигурања друмских возила код одигуравајућих друштава и испоставља одштетне захтеве за надокнаду штете насталу на
друмском возилу друштва. Друмска возила се осигуравају
од одговорности у обављању процеса рада. Испостављање
одштетног захтева се врши по основу штете на друмском
возилу друштва која је настала кривицом трећег лица према следећем поступку:
• Одељење за одржавање и коришћење друмских возила
испоставља одштетни захтев према осигуравајуећем
друштву, код којег је возило осигурано, на основу записника о насталој штети, рачуна за оправку и друге
пратеће документације
• Осигуравајуће друштво доставља документ „Обавештење
о признавању штете“, у којем се наводе подаци о извршеној уплати. Надокнада штете по наведеном захтеву и рачуну се уплаћује на текући рачун друштва или на текући
рачун сервисера који је извршио оправку.
• Одељење за одржавање и коришћење друмских возила
доставља књиговодству на књижење целокупну документацију: записник о насталој штети, одштетни захтев,
рачун сервисера и обавештење осигуравајућег друштва
и другу пратећу документацију.
У случају да је штета настала кривицом запосленог
друштва, доставља се следећа документација на књижење:
записник о насталој штети, рачун сервисера, изјава
о одговорности за насталу штету, те се евидентирају
трошкови на терет друштва и врши плаћање сервисеру.
Надлежни сектор и Сектор за људске ресурсе и опште
послове спроводе прописани поступак према одговорном
лицу за надокнаду настале штете.
Овлашћено лице које је доставило захтев за фактурисање после рокова прописаних овим правилником, дужно
је да достави писмени извештај о узроцима кашњења захтева односно налога за фактурисање и исти достави Одбору
директора, ради предузимања мера из надлежности Одбора директора. Копију извештаја односно изјаве уз захтев за
фактурисање доставља Сектору за рачуноводствене послове, с обзиром да је Друштво у пореском прекршају.
2.3. Контрола и овера рачуноводствених исправа
Члан 11.
Генерални директор Упутством за лица којима се
преносе овлашћења за оверу улазних и излазних докумената број 1/2017-5862 од 11.10.2017. године, по основу
којих се стварају дужничко-поверилачки односи и
одговорност у управљању и надзору у примени закона и
прописа у пословању Друштва (у даљем тексту Упутство
о преносу овлашћења), дефинише поступак и ограничења
овлашћених лица за оверу рачуноводствених исправа.
Решењем о преносу овлашћења генерални директор
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именује лица одговорна за оверу рачуноводствених
исправа.
Рачуноводствена исправа мора бити контролисана и
потписана од стране лица на која су пренета овлашћења из
става 1. овог члана и иста су одговорна за насталу пословну
промену. Овлашћена лица својим потписом, на прописаном
месту (за рачуноводствену исправу по којој се формирају
потраживања), или прописаном печату (за рачуноводствену
исправу за коју се формирају обавезе), на исправи, гарантују
да је она истинита, рачунски тачна, законита и да верно
приказује насталу пословну промену у складу са чланом 9.
Закона и Упутством о преносу овлашћења.
Испостављену рачуноводствену исправу (у смислу
потраживања) контролише и оверава овлашћено лице (у
десном доњем углу рачуноводствене исправе „оверава“), у
складу са чланом 9. Закона, Упутством о преносу овлашћења
и Решења о преносу овлашћења генералног директора.
За формалну исправност рачуноводствене исправе
на основу које настају потраживања, одговарају
запослени који су односну рачуноводствену исправу
испоставили на основу добијеног захтева за фактурисање
од стране сектора, центара, секција и организационих
облика. Испостављену рачуноводствену исправу потписује фактуриста и руководилац односне службе (у левом
доњем углу рачуноводствене исправе „фактурисао“ и
„контролисао“), тиме потврђују формалну исправност
исте (назив фирме, матични број фирме, ПИБ, број рачуна,
датум промета, датум валуте, шифру организациног нивоа
на који се односи документ и друге елементе за шифрирање
и књижење рачуноводствене исправе).
За суштинску исправност излазног рачуна одговара
овлашћено лице које је издало налог односно захтев за
фактурисање и које издати документ потписује на десној
страни рачуна или другог излазног документа на месту
“оверава“.
Оверена рачуноводствена исправа се доставља на
књижење, односним службама Сектора за рачуноводствене
послове, заједно са оригиналним примерком уговора и
другом пратећом докумнетацијом, одмах по овери на
доказан начин.
За формалну исправност рачуноводствене исправе, на
основу које настају обавезе друштва, одговорни су запослени
надлежних служби у Сектору за финансијске послове која
врше пријем рачуноводствених исправа и формалну контролу
исте и то: назив фирме, матични број фирме, ПИБ, број рачуна,
датум промета, датум валуте, шифру организациног нивоа на
који се односи документ и друге елементе за шифрирање и
књижење рачуноводствене исправе.
Лица из претходног става, потврђују формалну исправност
документа потписом на посебно прописаном печату.
Рачуноводствена исправа састављена на рачунару, мора
да има електронски потпис особе која је овлашћена за
насталу пословну промену.
Потписи запослених који могу оверавати рачуне,
предрачуне и друга документа, по основу којих се стварају
обавезе Друштва, депонују се у надлежним службама
Сектора за финансијске послове у Друштву, на основу
Решења о преносу овлашћења генералног директора и
Упутства о преносу овлашћења. Овлашћена лица на која су

Број 47

пренета овлашћења су дужна да поступају по Упутству о
преносу овлашћења, при овери рачуноводствене исправе.
Запослени који су овлашћени за оверу предрачуна
за услуге које ће бити извршене или за робу, материјал,
резервне делове и друга материјална средстава која ће
бити испоручена, дужни су да за плаћање по предрачуну,
прибаве авансни рачун и коначни рачун за правдање
предрачуна, исти овере и доставе на књижење, како би се у
пословним и ПДВ књигама исказао ПДВ у законском року.
У складу са чланом 9. Закона и Упутством о преносу
овлашћења, запослени који су овлашћени да потпишу
одређену рачуноводствену исправу, одговарају за
законитост и исправност документа који су потписали,
а по основу којег се спроводе књижења у пословним
књигама, и то:
Документацију на основу које се саставља документ
исплата/наплата готовог новца проверава одговорни
запослени финансијске службе, а оверава као налогодавац,
директор сектора/центра, шеф секције или од њих овлашћени
запослени, у зависности где се води благајна и врши исплата.
Благајнички дневник је прописани образац који
саставља запослени, који обавља послове благајника у
складу са Правилником о организацији и систематизацији
послова, где се благајна води. Благајник евидентира
хронолошки сваку спроведену иплату/наплату готовине у
благајну, кроз благајнички дневник и одговоран је за стање
новца у благајни. По закључењу благајне, за односни
дан исту потписује на предвиђеној позицији „благајник“.
Благајнички дневник, благајник доставља истог или
наредног дана одговорном запосленом финасијске службе
Сектора за финансијске послове.
Благајнички дневник контролише и потписује на
предвиђеној позицији „контролисао“, одговорни запослени
финансијске службе, надлежан за послове где се благајна води.
Контрола благајничког дневника обухвата како рачунску, тако
и суштинску исправност обрађених докумената као прилог
уз благајнички дневник чији је број уписан на позицији
„број прилога“. Предмет контроле одговорног запосленог
финансијске службе је динарска и девизна благајна. Проверени,
односно закључени благајнички дневници са прилозима
достављају се истог или наредног дана одговарајућем одељењу
или служби Сектора за рачуноводствене послове на књижење.
Рачуни, предрачуни и друга документа (обрачуни
камата, књижна одобрења, књижна задужења и друго), по
основу којих се стварају обавезе за Друштво и промене
на капиталу Друштва, оверавају запослени које овласти
генерални директор Друштва.
Сектору за рачуноводствене послове се обавезно
доставља оригинални примерак уговора уз рачун или други
документ на основу којег се стварају обавезе Друштва.
Уколико се ради о грађевинским радовима или другим
услугама за које се испостављају привремене систуације
или рачуни у дужем временском периоду уговор се
доставља уз прву привремену ситуацију односно уз први
рачун а уз окончану ситуацију доставља се одговарајући
записник.
Овера документа спроводи се на прописаном печату,
којим се потврђује веродостојност и аутентичност
документа и признаје настала пословна промена. Правилно
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попуњен печат на документу обезбеђује неопходне улазне
податке у рачуноводствени систем Друштва, исправне
и веродостојне пословне књиге, оперативне евиденције
и финансијске и друге извештаје. За правилно попуњене
податке на печату су одговорна лица која уносе податке
и одобрава и признаје насталу пословну промену. Печат
чува и њим рукује лице које је овлашћено за оверу улазних
–излазних докумената у сектору, центру или другом
организационом облику Друштва.
Упуствa за попуњавање печата и оверу рачуна или
другог улазног документа за књижење:
За оверу улазних докумената на основу којих се
стварају обавезе друштва и промене на капиталу, сагласно
делокругу рада сектора Друштва, користи се један печат
за следеће намене:
а) за оверу предрачуна, авансних рачуна, рачуна и друге
документације по основу инвестиционих улагања, по
уговорима и анкесима уговора за изградњу средстава
који се прате по инвестиционим програмима
б) за оверу предрачуна, авансних рачуна, рачуна и друге документације по основу набавке материјалних
средстава или опреме за које се саставља одговарајући
записник односно документ о пријему средстава од
добављача (МАТ 01-Записник о пријему материјала у
стовариште или други документ о пријему материјала
или опреме).
в) за оверу предрачуна, авансних рачуна, рачуна и друге
документације по основу текуће репродукције, по
основу услуга оправке и другим основама по којима
се стварају обавезе и трошкови на терет расхода
периода.
а) За оверу предрачуна, авансних рачуна, рачуна и
друге документације по основу инвестиционих
улагања, по уговорима и анексима уговора за
изградњу средстава који се прате по инвестиционим
програмима, у печат се уносе следећи подаци:
- шифра сектора која прати реализацију инвестиције:
Сектора за развој и инвестиције / Сектор за брзе пруге
- ниво праћења за некретнине, постројења и опрему:
040, 041, 049, 026 и друге
- број инвестиционог програма
- шифра пословног догађаја
- број уговора / наруџбенице
Шифру пословног догађаја уписује Сектор за финансијске
послове, Одељење за финансирање инвестиција и кредита и
сарадњу са МФИ, у складу са Правилником о организацији
и систематизацији друштва и рачуноводственим нивоима
праћења, шифарником пословних догађаја, шифарником о
броју инвестиционог програма, бројем уговора и подацима
исказаним на документу.
Печат садржи два потписа, према следећем:
- Уколико се ради о рачуну или другом документу који се
прати у складу Законом о јавним набавкама, рачун и други
документ за инвестиционе програме оверава овлашћено
лице сектора који прати реализацију инвестиције са леве
стране на месту контролисао и овлашћено лице Сектора
за набавке и централна стоваришта са десне стране печата,
на месту оверава.
-Уколико се ради о документу по основу улагања по
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инвестиционом програму а који се не прати у складу са
законским прописима из области јавних набавки, са леве
стране оверава запослени сектора који прати реализаицију
уговора по основу инвестиције а са десне стране оверава
овлашћено лице сектора (Сектора за развој и инвестиције /
Сектор за брзе пруге).
Предрачун, авансни рачун, рачун и друга документација
по основу инвестиционих улагања, по уговорима и
анексима уговора за изградњу средстава садрже и друге
печате у складу са законским прописима из области
инвестиционе делатности.
б) За оверу предрачуна, авансних рачуна, рачуна и друге
документације по основу набавке материјалних
средстава за које се саставља записник о пријему
материјалних средстава од добављача у стовариште,
у печат се уносе следећи подаци:
- сектор/центар који је корисник средстава
- рачуноводствени ниво праћења:
За пријем залиха материјала, ситног инвентара и
других средстава која се рачуноводствено прате као
залихе уписује се ниво: 850, 851, 857, 833 и други,
за пријем залиха инвестиционог материјала, опреме и
других сталних средстава, уписује се рачуновоствени
ниво: 040, 041, 049 и други нивои за праћење НПО, а
у одговарајућем пољу се уноси шифра инвестиционог
програма
- број стоваришта у којем се материјална средстава налазе и број записника о пријему
- шифра пословног догађаја
- број уговора/наруџбенице
Печат садржи два потписа, према следећем:
- Рачун за набавку материјала за залихе у стовариштима
контролише и оверава Сектор за набавке и централна
стоваришта.
- Референт за набавку оверава рачун са леве стране на
месту контролисао, овлашћено лице Сектора за набавку
и централна стоваришта са десне стране печата, на
месту оверава. Референт за набавку који контролише
рачун је у обавези да целокупну документацију по
основу набавке, приложи уз рачун.
Наведеном овером Сектор за набавке и централна
стоваришта потврђује да је материјал или средство
записнички предато у стовариште, тиме што се уноси
број стоваришта и број записника о пријему материјалних
средстава или другог прописаног документа о пријему
материјала, робе, опреме или другог материјалног средства.
Шифру пословног догађаја, за предрачун, уписује (уноси),
Сектор за финансијске, Одељење одељење за реализацију
обавеза и платни промет, према Правилнику о организацији
и систематизацији друштва и рачуноводственим нивоима
праћења, шифарнику пословних догађаја, броју уговору и
другим подацима исказаним на документу.
Шифру пословног догађаја, за рачуне и друга документа,
уписује Сектор за рачуноводствене послове, одељење које
према делокругу рада књижи односни документ, у складу
са Правилником о организацији и систематизацији друштва
и рачуноводственим нивоима праћења, шифарником
пословних догађаја, бројем уговора и подацима исказаним
на документу.
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в) За оверу предрачуна, авансних рачуна, рачуна и друге
документације по основу текуће репродукције за
услуге и трошкове по основу улагања у сопственој
режији по којима се стварају обавезе и трошкови на
терет расхода периода, у печат се уносе следећи подаци:
- сектор / центар ,
- секција / РЈ / РЈОЈ,
- шифра пословног догађаја,
- број пруге према интерној регулативи,
- погонски конто, према Погонском контом плану,
- подконто, према интерним шифраницима и
- број уговора/наруџбенице
Печат садржи два потписа, према следећем:
- Уколико се ради о документу који се прати у складу
са Законом о јавним набавкама, рачун за за извршене
услуге и трошкове по основу текуће репродукције и
улагања у сопственој режији оверавају одговорно лице
сектора корисника са леве стране на месту контролисао и
овлашћено лице Сектора за набавке и стоваришне послове
и са десне стране печата, на месту оверава.
- Сектор за набавке и стоваришне послове оверава рачун
и својим потписом потврђује да је рачун у складу Законом
о јавним набавкама и са Планом набавки, изузев када се
рачун или други документ не прати преко Плана набавки и
у складу са Законом о јавним набавкама.
- Уколико се ради о документу који се не прати у складу
са Законом о јавним набавкама, рачун за извршене услуге
и трошкове по основу текуће репродукције и улагања у
сопственој режији, одговорно лице сектора корисника са
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леве стране на месту контролисао и овлашћено лице сектора
корисника са десне стране печата, на месту оверава.
Шифру пословног догађаја, за предрачун, уписује (уноси),
Сектор за финансијске, Одељење одељење за реализацију
обавеза и платни промет, према Правилнику о организацији
и систематизацији друштва и рачуноводственим нивоима
праћења, шифарнику пословних догађаја, броју уговору и
другим подацима исказаним на документу.
Шифру пословног догађаја, за рачуне и друга документа,
уписује Сектор за рачуноводствене послове, одељење које
према делокругу рада књижи односни документ, у складу са
Правилником о организацији и систематизацији друштва и
рачуноводственим нивоима праћења, шифарником послов-них
догађаја, бројем уговора и подацима исказаним на документу.
За оверу и књижење предрачуна, авансних рачуна, рачуна
и друге документације по основу улагања у сопственој
режији, примењује се Упутство за оверу и књижење докумената по основу улагања у сопственој режији.
С обзиром на делатност, Друштво је у обавези да
прати трошкове по организационим јединицама, пругама
и пословима који су исказани преко погонског конта и
одговарајућег подконта. У том циљу је неопходно да се
попуне одговарајући подаци у печату, према делокругу
послова који се обављају у односном сектору или центру.
Уколико се трошкови односе на већи број организационих
јединица, пруга, погонских конта и подконта, обавезно се
саставља преглед односно спецификација на основу којих
се износ трошкова по рачуну може да прокњижи погонском
рачуноводству по свим местима трошкова, пругама, погонским контима и подконтима, према следећем прегледу:

Распоред трошкова по улазном рачуну по организационим јединицама, пругама и погонским контима и
подконтима, Прилог уз рачун број .........
РЈОЈ

назив организационе
јединице

број пруге

погонски конто

подконто

износ без пдв

Преглед података који се уносе у печат:
Шифра сектора /центра

шифра сектора/ центра или другог организационог облика у складу са
Правилником о организацији и систематизацији друштва

Рачуноводствени ниво

Рачуноводствени ниво праћења, дефинисан овим Правилником

Ниво инвестиција

Шифра нивоа праћења НПО, инвестиција и кредита дефинисана овим
Правилником: 040,041, и други

Шифра инвестиционог програма

Број инвестиционог програма према Шифарнику инвестиционих програма,
Одељења за финансирање инвестиција и кредита

Ниво залиха

Шифра нивоа праћења залиха дефинисана овим Правилником: 850, 851, 857,
833 и други нивои

Број стоваришта

Шифра стоваришта према Шифарнику Сектора за набавке и централна
стоваришта

Број записника или другог
документа о пријему
материјалних средстава

Број документа са датумом документа на основу којег је извршен пријем
материјалних средстава у стовариште
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Шифра секције – РЈ
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Шифра сектора, центра, секције или другог облика организовања по Правилнику
о организацији и систематизацији друштва

Шифра организационе јединице Шифра РЈОЈ по Правилнику о организацији и систематизацији друштва и
секције – РЈОЈ
програму за евиденцију радног времена и обрачуну зараде
Број пруге

Број пруге у складу са интерном регулативом

Погонски конто

Погонски конто дефинисан у Погонском контном плану

Погонски подконто

Шифра средстава или друга шифра из интерних шифарника

* Шифра извора финансирања

Шифра дефинисана Упутством за шифрирање књиговодствене документације
по основу извора финансирања и контролу токова финансијских средстава

Број уговора/поруџбенице

Уноси се број уговора или поруџенице

Шифра пословног догађаја

Шифре и други подаци које уписују Сектор за финансијске послове и Сектор
за рачуноводствене послове

* Шифру извора финансирања уноси Контролно-пријемна група Сектора за финансијске послове у складу са Упутством за
шифрирање књиговодствене документације по основу извора финансирања и контролу токова финансијских средстава.
Наведени печат користе сви сектори, центри, секције и
други облици организовања, за оверу улазне документације
на основу које бележе расходи периода на тeрет односног
сектора, центра или другог облика организовања. Ниво
рачуноводственог праћења „025“ се уноси само за
документе по којима се трошак признаје као трошак
друштва у целини, односно када се трошак односи на више
сектора или на све секторе и центре Друштва.
Рачуноводствена исправа одобрена у складу са Законом
о рачуноводству и актом о преносу овлашћења
Поступак контроле пријема, суштинске и формалне
исправности документа се спроводи на следећи начин:
• Рачуноводствена исправа која се прими на писарници
Друштва или чвора, заводи се у књигу улазних
докумената и на исту се ставља четвртасти печат у
десни горњи угао примљеног документа у који се
уписује датум пријема и број протокола. Документација
се доставља секторима /центрима на доказан начин
преко одговарајуће књиге односно обрасца.
• На прописаном печату „Рачуноводствена исправа
је одобрена у складу са Законом о рачуноводству
и актом о преносу овлашћења“, којим се потврђује
суштинска исправност документа о насталој пословној
промени, овера се спроводи тако да:
- на левој страни печата потписује лице које је
извршило претходну контролу суштинске исправности
документа у складу са чланом 9. и 10. Закона.
- на десној страни печата одговорно лице из Решења
о преносу овлашћења својим потписом на позицији
„оверава овлашћено лице“ потврђује да је настала
пословна промена, одобрена у складу са одредбама
овог Правилника.
Овлашћено лице Сектора за набавке и централна
стоваришта по Решењу о преносу овлашћења
генералног директора својим потписом потврђује да је
извршен промет у складу са Законом о јавним набавкама
и попуњава позицију „Број уговора / Наруџбенице“, у
позицијама прописаног печата. Оверени предрачуни,

рачуни и друга докумнетација се доставља Сектору
за финансијске послове, одмах након овере на доказан
начин, односно преко писарнице или на други доказан
начин.
• Контролу формалне исправности рачуноводствене
исправе врше надлежне службе Сектора за финансијске послове, на прописаном печату са текстом
„рачуноводствена исправа са прилозима је формално
исправна у складу са Правилником о рачуноводству
и рачуноводственим политикама“. Печат којим се
потврђује пријем приспелих документа на књижење
оверавају два запослена Сектора за финансијске послове, као контролно-пријемна група.
Контрола формалне исправности рачуноводствене
исправе се спроводи по следећем поступку:
- да је рачуноводствену исправу оверило овлашћено лице
по Решењу о преносу овлашћења генералног директора
- да рачуноводствена исправа садржи податке прописане
чланом 42. Закона о ПДВ, Правилником о одређивању
случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о
рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 132/12 и 86/15)
и Правилником о евиденцији промета („Службени гласник
Републике Србије“ број 99/15): назив фирме, матични број
фирме, ПИБ, број рачуна, датум промета, датум валуте,
шифру организациног нивоа на који се односи документ и
друге елементе за шифрирање и књижење рачуноводствене
исправе и уписује датум пријема документа. Контролнопријемна група је у обавези да врати пошаљиоцу сваки
рачун или други улазни документ који није оверен у складу
са наведеним упутствима и да Сектору за рачуноводствене
послове достави на књижење само улазне рачуне и друге
улазне документе, са уредно попуњеним подацима и овером
на печату. Рачуноводствену исправу контролно-пријемна
група доставља рачуноводству на књижење на доказан
начин, са уписаним датумом предаје на прописаном печату.
Контролно-пријемна група Сектора за финансијске
послове у складу са Упутством за шифрирање књиговод-
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ствене документације по основу извора финансирања и
контролу токова финансијских средстава у предвиђено
поље печата уноси шифру извора финансирања.
• Рачуни и друга документа за услуге и промет добара
који се испостављају у Сектору за рачуноводствене
послове, контролишу и оверавају овлашћена лица по
Решењу о преносу овлашћења генералног директора,
a која су доставила захтев за фактурисање. На рачуну
са леве стране се потписује фактуриста и начелник
одељења или службе за рачуноводствене послове,
са десне стране рачун или излазни други документ
оверава овлашћено лице сектора, центра или другог
организационог облика који је доставио захтев за
испостављање документа.
• Захтев за фактурисање и документацију за испостављање рачуна (уговор, понуда, радни налози, радни
задаци, изваднице, записници, обрачуни и друго),
контролише руководилац сектора, односно секције
или запослени које они овласте.
• Одштетни захтев испоставља овлашћено лице за
послове осигурања у Друштву а контролише и оверава
овлашћено лице у сектору чије је средство оштећено.
Обавештење о поднетом захтеву које Друштву
доставља осигуравајуће друштво, оверава овлашћено
лице сектора/секција, чија су средства оштећенa.
• Исплатне листе зарада и накнада зарада запослених
у Друштву, састављају се у складу са одредбама Закона
који регулише ову материју. Исплатну листу оверава
одговорни запослени финансијске службе, Сектора за
финансијске послове који организује обрачун зарада и
накнада зарада запослених.
• За обрачунате и исплаћене зараде, накнаде зарада
и остала примања запослених, обавезно се воде
прописане евиденције. За обрачунате и исплаћене
зараде, накнаде зарада и остала примања запослених,
одговорно је лице које обавља те послове и које потписује
исплатне листе. Контролу исплаћених примања
врши организатор обрачунске службе у Сектора за
финансијске послове и потписује исплатну листу.
• Исплатну листу потписује запослени који зараду
прима преко благајне као доказ да је примио зараду.
Спецификацију исплатних листића за запослене
(извршне исправе), у складу са одредбама Правилника
о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде
(„Службени гласник РС“, број 90/2014), по организационим деловима Друштва, потписују запослени као
доказ о исплаћеној заради. Копије исплатних листића и исплатне листе трајно се чувају у надлежним
обрачунским службама Сектора за финансијске послове.
• Путне налоге по обављеном послу, оверавају овлашћена лица: шеф секције или друге радне јединице,
директор сектора/центра, заменик директора сектора/
центра, менаџер, извршни директор или друго овлашћено
лице. Обрачун трошкова на путном налогу врши служба
за обрачун зарада Сектора за финансијске послове.
Потписани и обрачунати путни налози, достављају се
рачуноводству на књижење у року од три дана.
• Обрачунски радник и надлежни руководилац обрачунске службе да за примљену аконтацију за службено
путовање спроведу поступак правдања и изврше

Број 47

потребне корекције кроз прву наредну исплату
запосленом.
• Рачуни и друга документа које се испостављају у
Сектор за некретнине за закуп пословног простора,
рекламног простора и станова са споредним
трошковима
(трошкови
комуналних
услуга,
електричне енергије, чишћења и одржавања, чувања
објекта, телекуникационе услуге, порез на имовину
и друго), коришћење службених станова и нужног
смештаја са споредним трошковима, одржавање путнопружних прелаза, службености пролаза, одржавање
одвојних скретница, продају некретнина, рефундацију
заједничких споредних трошкова и друго, контролишу
и оверавају овлашћена лице по
Решењу о преносу овлашћења генералног директора
за односни организациони облик по обради података
у посебној апликацији Сектора за информационе
технолгије. На доказан начин обрађена документација
се доставља са налозима за књижење, Сектору за
рачуноводствене послове.
• Рачуни које се испостављају у Сектору за набавке
и централна стоваришта за продају залиха и
секундарних сировина у складу са Законом о ПДВ
(постројења и опрема која се сматрају секундарним
сировином, отпад, старе залихе, стари папир и друго),
контролишу руководиоци одељења у наведеном
сектору а оверава овлашћено лице по Решењу о
преносу овлашћења генералног директора.
• Одговорни запослени Сектора за набавке и централна
стоваришта врши формалну и суштинску контролу
документације, комплетира улазне рачуне са пратећом
документацијом и доставља Сектору за финансијске
послове, контролно-пријемној групи на даљи поступак
• Документацију на основу које се издаје материјал,
резервни делови, алат, заштитна одећа, обућа
и друго, из стоваришта оверавају запослени које
посебним решењем овласте директори сектора и
центара. Потписи овлашћених запослених за оверу
докумената, на основу којих се врши издавање из
магацина, депонују се у стоваришној служби чвора, код
руководиоца сектора /центра и руководиоца Сектора за
набавке и централна стоваришта.
• Лице које издаје робу из магацина (рачунополагач) пре
издавања материјала и робе спроводи контролу и то:
• да ли су све позиције у документу попуњене,
• изврши проверу других података из документа
(количина, шифре и друго),
• изврши проверу потписа надзорног органа, са
депонованим потписом у картону депонованих
потписа, из Решења о преносу овлашћења.
Материјал и роба се не могу издати из магацина без
претходне провере из напред наведених тачака и исправа
за издавање материјала и робе, мора бити потписана од
издаваоца (рачунополагача). Лице које изда материјал и
робу супротно напред наведеном, одговорно је за неправилност у наведеном смислу. Лице које прима робу својим
потписом на исправи потврђује да је исту примило.
Исправу за издавање из магацина потписује надзорни
орган, именован Решењем о преносу овлашћења.
Документа за примљену и издату робу из магацина се
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достављају руководиоцу, надлежне стоваришне службе, који врши контролу докумената у смислу напред
наведених тачака, пре достављања Служби материјалног
рачуноводства на књижење на доказан начин (са датумом
достављања и потписом лица које доставља исправе
– књига примопредаје). Материјални рачуновођа је у
обавези да унесе датум и потише документ о материјалном
пословању који је евидентирао у апликацију за евиденцију
докумената о материјалном пословању.
Рачунополагач преузима своје примерке документа
од материјалног рачуновође, који су потврђени да су
прокњижени у одговарајућој прорамској апликацији. У
случају да евидентиран документ није исправно попуњен и да није програмски прихваћен за књижење у
пословним књигама Друштва, материјални рачуновођа
одмах обавештава рачунополагача, како би се сторнирао
неисправан документ и издао нови и исти доставио на
књижење уз поштовање прописане процедуре.
• За стварно стање залиха у магацину, односно исказаном
стању у листи стања „Л-8“ и магацинској евиденцији
по МАТ-овима, одговоран је рачунополагач магацина. За наменско и законито трошење изузетог материјала
и робе из магацина, одговоран је надзорни орган, као
овлашћено лице, које је потписало исправу на месту
„надзорни орган“ и прималац материјала и робе који
својим потписом на исправи, на месту „тражилац“
потврђује да је исто примио.
Материјални рачуновођа је одговоран за тачност
унетих података из достављених и претходно контролисаних докумената, од надлежне стоваришне
службе чвора.
• Документа на основу којих се спроводе промене на
некретнинама, постројењима и опреми су:
• Записник о пријему опреме (ОС),
• Записник о активирању објеката или повећању вредности објекта (МАТ 556),
• Записник о извршеном расходовању средстава са
одлуком Скупштине Друштва о расходовању,
• Записник о извршеној демонтажи средстава,
• Записник о утврђеном вишку/мањаку по попису,
• Одлука о извршеној процени средстава са пратећом
документацијом,
• Одлука Скупштине Друштва о усвајању пописа,
• Одлука Друштва о извршеном прибављању/отуђењу
средстава са односном документацијом.
Записник о пријему опреме саставља се у надлежном
сектору или секцији, за коју је извршена набавка или у
Сектору за набавке и централна стоваришта за опрему
која ће бити накнадно диструбуирана корисницима.
• Код изградње објеката, Сектор за финансијске послове,
Одељење за финанисирање инвестиција и кредита,
за основне радове и зависне трошкове отвара шифре
инвестиционих програма на основу одлуке о инвестицији.
По извршеним радовима, директор сектора који је
надлежан за реализацију инвестиционог програма,
сачињава коначан обрачун радова са извођачима.
Коначан обрачун радова по свим рачунима
инвестиционог програма, доставља се Сектору
за рачуноводствене послове, Одељењу средстава,
инвестиција и кредита на усаглашавање са прокњи-
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женим рачунима, по наведеном програму. Усаглашено
стање доставља се Сектору за инвестиције, ради
спровођења поступка активирања.
Записник о активирању објекта (МАТ 556) испоставља
руководилац организационог дела Друштва који је
надлежан за реализацију инвестиционог програма
у сарадњи са секторима корисницима средстава и
Сектором за финансијске послове, план и анализу у
року од 30 дана. „МАТ 556“ се испоставља за свако
појединачно основно средство изграђено (активирање),
или реконструисано (повећање вредности), у оквиру
односног инвестиционог програма. На доказан начин
МАТ 556 са пратећоm документацијом се доставља
Сектору за рачуноводствене послове, Одељењу
средстава, инестиција и кредита, ради спровођења
одговарајућих књижењa.
• Захтев за расходовање некретнина, постројења и
опреме даје рачунополагач уз сагласност директора
сектора или од њега овлашћеног лица. Одлуку
о расходовању доноси Скупштина Друштва. По
донетој одлуци генерални директор именује Комисију
састављену од представника Сектора за попис,
сектора корисника средства и Сектора за набавке и
централна стоваришта.
Именована комисија у року од осам дана сачињава следећа
документа о извршеној демонтажи или расходовању:
• Записник о извршеном расходовању-ОС 22
• Записник о извршеној демонтажи- ОС-22Б и
• Записник о извршеној делимичној/потпуној демонтажи основних средстава приликом редовног одржавања - ОС-22Ц
• Записник о задужењу придобијеног материјала-МАТ 03
Записник о извршеној демонтажи (у целости или делимично), је документ на основу ког се искњижава или
умањује вредност средства. По извршеној демонтажи
или расходовању саставља се МАТ 03, за придобијени
материјал који се књижи у материјалном рачуноводствa.
• Документацију о покретању и окончаном судском
поступку, Сектор за правне послове и или други
сектор према делокругу рада, доставља надлежним
руководиоцима служби у Сектору за финансијске
послове и Сектору за рачуноводствене послове на
доказан начин.
Руководиоци служби примљену докуменацију
заводе у посебну пријемну књигу и на доказан
начин достављају документацију рачуноводству на
даљи поступак. Сектор за финансијске послове је
у обавези да по основу наплаћене обавезе судским
поступком, односно принудном наплатом, спроведе
одговарајућу промену у оперативним евиденцијама
и достави обавештење и документацију Сектору за
рачуноводствене послове.
Исти поступак се спроводи за наплаћена потраживања
у судском поступку против извршних дужника.
1.4 Поступак и рокови за достављање рачуноводствених исправа на књижење
У складу са чланом 10. Закона о рачуноводству, који
прописује рокове за достављање рачуноводствених исправа и рокове књижења, лица која састављају и врше пријем
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рачуноводствених исправа, дужна су да рачуноводствену
исправу и другу документацију у вези са насталом
променом доставе на књижење најкасније у року од три
радна дана од дана када је пословна промена настала,
односно у року од три радна дана од датума пријема.
Лица која воде пословне књиге, после спроведене
контроле примљених рачуноводствених исправа, дужна су
да рачуноводствене исправе прокњиже у пословним књигама
најкасније у року од пет радних дана од дана пријема.
Члан 12.
Рачуноводствена исправа и документација у вези са
насталом пословном променом доставља се у рачуноводство и то на следећи начин:
- Благајнички извештај са свим пратећим рачуноводственим исправама, доставља се у рачуноводство,
наредног дана по извршеној промени.
- Документа за пријем и издавање материјала по
спроведеној процедури из овог правилника се уносе
у рачунар, сагласно Упутству о евиденцији залиха и
другој интерној регулативи на дневној основи или у
законски предвиђеном року.
- Сектор за информационе технолгије, излазне листе о
евиденцији улаза и излаза материјала по извршеној
обради података за односни месец, штампа и обавештава
одељења рачуновдства ради преузимања штампе
најкасније до седмог у месецу за протекли месец.
- Материјално рачуноводство чвора контролисане
листе два дана после њиховог пријема, доставља
финансијском рачуноводству на књижење.
- Документација за испостављање рачуна (захтев са пратећом документацијом) доставља се у рачуноводство
најкасније трећег дана након завршетка радова, односно
дана настанка пословне промене на доказан начин,
сагласно Упутству о испостављању и књижењу излазних
рачуна Сектора за рачуноводствене послове.
- Излазни рачуни, којима се остварује приход Друштва,
испостављају запослени сектора у којима су
организовани послови фактурисања у року од три дана,
од пријема захтева и документације за фактурисање.
- Руководиоци сектора, шефови секција или запослени
који су овлашћени из члана 11. овог правилника,
примљен излазни рачун у року од два дана оверава
и доставља Сектору за рачуноводствене послове,
служби финансијског рачуноводства чвора.
- Сектор за финансијске послове по пријему извода
са динарских текућих рачуна пословних банака,
исте прегледа и дневно конвертује Сектору за
рачуноводствене послове у Београду на књижење.
Изводи се књиже само у Одељењу за финансијско
рачуноводство у Београду. Прокњижени изводи се
налазе и чувају у Сектору за финансијске послове.
- Сектор за финансијске послове по уговорима о компензацији, цесији, асигнацији и меницама врши обраду и
одговарајућа књижења у пословним књигама Друштва.
- Сектор за финансијске послове од пословних
банака прима извод са девизних текућих рачуна,
електронским путем, контролише податке и спроводи
књижења по основу истог.
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- Сектор за рачуноводствене послове врши контролу
свих спроведених књижења у пословним књигама по
основу извода са девизних текућих рачуна пословних
банака и по основу уговора о компензацији, цесији,
асигнацији и меницама.
- Овлашћено лице по преносу овлашћења у сектору/
секцији доставља Сектору за финансијске послове, Служби за обрачун зарада и осталих примања,
оверену евиденцију радног времена - образац ЕРВ,
најкасније до другог радног дана у наредном месецу за претходни месец.
- Службе за обрачун зарада и осталих примања на
основу ове евиденције врше контролу података евидентираних у програмској апликацији Сектора за информационе технологије. После извршене контроле,
временски подаци се преносе у програм САП ЕРП и
на основу њих и кадровских података, спроводи се обрачун зарада са припадајућим порезима и доприносима и исти књижи путем програма по организационим
облицима Друштва у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова.
- Сектор за информационе технологије путем програма
и на основу постављених програмских решења књижи пословне промене по основу обрачуна зарада, накнада зарада и осталих примања за одговарајући месец, укалкулисавање трошкова по обрачуну и исплату
зараде и других примања.
- Сектор за финансијске послове, Служба за обрачун
зарада и осталих примања рекапитулацију обрачунатих
зарада по извршеној контроли и овери доставља
Сектору за рачуноводствене послове, одељењу или
одговарајућој служби финансијског рачуноводства,
другог дана по добијеном обрачуну на контролу.
- Исплатне листе зарада Служба за обрачун зарада и
осталих примања Сектор за финансијске послове,
доставља Сектору за рачуноводствене послове,
одељењу или служби финансијског рачуноводства,
најкасније пет дана од почетка исплате.
- Сектор за рачуноводствене послове, одељење и
служба финансијског рачуноводства
комплетира
целокупну документацију за обрачун зарада и осталих
примања и архивира исту уз налог за књижење.
- Подаци о ефективним часовима рада по организационим јединицама секција, пругама, погонским контима
и подконтима доставља Сектор за информационе
технологије преносом података из посебног програма
за евиденцију радног времена, до 15-ог у месецу
за претходни месец Сектору за рачуноводствене
послове, погонском рачуноводству. Наведени подаци
се преузимају из посебне програмске апликације за
евиденцију радног времена. Сектор за информационе
технологије путем програма врши пренос података из
програма за евиденцију радног времена у програмски
систем ЕРП САП, за потребе извештаја погонског
рачуноводства.
- Документацију о променама на нематеријалним
улагањима, на некретнинама, постројењима и опреми
лица одговорна за спровођење промене на тим
средствима у сектору/секцији достављају на књижење
Сектору за рачуноводствене послове, рачуноводству
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НПО у року од три дана, од дана настанка пословне
промене на доказан начин.
- Сва остала документа која нису наведена у
претходним ставовима овог члана, по основу којих
се утврђује настанак пословне промене у Друштву,
морају бити потписана од стране овлашћених лица и
оверена прописаним печатом и достављена Сектору
за рачуноводствене послове, на доказан начин.
2.5. Кретање рачуноводствених исправа
Члан 13.
Примопредаја рачуноводствених исправа на књижење
врши се на доказан начин, уз обавезну назнаку датума
пријема.
Лица која воде пословне књиге, после спроведене
формалне контроле примљених докумената, дужна су
да документа о насталој пословној промени прокњиже у
пословним књигама наредног дана, а најкасније у року од
пет дана од дана пријема рачуноводствене исправе.
Члан 14.
Пријем улазне документације (рачун, предрачун, уговор
и друго) заводи се у посебну књигу евиденције улазних
рачуна односно, рачуноводствених исправа на писарницама
Друштва или чворних секција, одмах по пријему и садржи:
- датум пријема документа и број протокола из
Деловодне књиге,
- на прописаном печату који се уноси у десни горњи
угао примљеног документа – рачуна, предрачуна
и друго, уписује и то: „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. Београд, примљено (датум пријем)
__________, Организациона јединица ___________,
број (деловодног протокола) __________, Прилог
__________, Вредност __________.
Прописани печат се обавезно ставља на сваки примљени
документ и попуњавају се сви прописани елементи печата.
- из писарнице документа се достављају секторима,
центрима, секцијама и другим организационим
облицима на која се иста односе, ради овере на
прописаном печату „Рачуноводствена исправа је
одобрена у складу са Законом о рачуноводству и
актом о преносу овлашћења“ којима се потврђује
суштинска исправност документа о насталој
пословној промени и потврђује да је извршен промет
у складу са Законом о јавним набавкама.
- контролно-пријемна група Сектора за финансијске
послове, прима предрачуне, рачуне и друге улазне
документе који су оверени и одобрени за плаћање од
стране сектора, центара и других организационих
облика. Након провере формалне исправности
документа и идентификације потписа овлашћеног лица
по Решењу о преносу овлашћења, ставља прописани
печат, уписује датум пријема документације на
печату и својим потписима на печату, потврђују
да је рачун формално исправан за књижење.
Примопредаја рачуна и друге улазне документације
се врши на доказан начин.
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- контролно-пријемна група, Сектора за финансијске
послове, документацију која није формално исправна
или није у складу са Решењем о преносу овлашћења
генералног директора, исту уз пропратни акт враћају
односном сектору на кога се односи пословна
промена, у року од 3 (три) дана преко писарнице и
води евиденцију враћених рачуна и докумената,
- Сектор за финансијске послове, исправну документацију са печатом контролно-пријемне групе
на коме је уписан датум предаје документа на
књижење, на доказан начин исту доставља Сектору
за рачуноводствене послове, одељењу или служби
финансијског рачуноводства на унос у пословне
књиге Друштва,
- шефови секција ван седишта Друштва (Немањина
6) организују пријем документације и оверу исте на
исти начин, односно, после овере, рачуни се преко
писарнице достављају руководиоцу службе Сектора
за рачуноводствене послове, односног чвора, у року од
три дана на даљи поступак. Непотпуну документацију
враћају односним секторима/секцијама на описан
начин из овог члана,
- Сектор за набавке и централна стоваришта организује
књигу пријема документације и оверу исте на описан
начин из овог члана.
- Сектор за рачуноводствене послове прима само
рачуне које су заведени на писарници и имају:
• пријемни печат писарнице,
• печат контролно- пријемне групе и
• прописани печат „Рачуноводствена исправа је одобрена
у складу Законом о рачуноводству и актом о преносу
овлашћења“ којим се потврђује суштинска исправност
документа о насталој пословној промени и у односним
случајевима потврђује да је извршен промет у складу
са Законом о јавним набавкама.
2.6. Интерне рачуноводствене контроле и одговорност
запослених лица за књижење рачуноводствених
исправа
Члан 15.
Овим правилником уређују се интерни рачуноводствени
контролни поступци и одређују запослена лица одговорна
за књижење рачуноводствених исправа у Сектора за
рачуноводствене послове. Интерним рачуноводственим
контролама обезбеђује се поузданост и веродостојност
рачуноводствених евиденција, података и финансијских
извештаја.
Свака пословна промена, да би била потпуна, истинита,
исправна и законита, треба да прође одвојене фазе и то:
- да је прописано одобравање настанка такве пословне
промене,
- да је одобрена од надлежног и овлашћеног руководиоца,
- да је извршена и
- да је евидентирана у пословним књигама.
Члан 16.
У циљу обезбеђења поузданости, веродостојности
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рачуноводствених података и информација, спроводе се
следеће мере интерне контроле:
- запослени који су материјално задужени средствима
или користе одређена средства, не могу да воде
рачуноводствену евиденцију за та средства,
- рачуноводствене исправе, као што су чекови и менице,
морају бити означени серијским бројевима и издавани
по редоследу тих бројева,
- захтеви за набавку, требовања и друга документа на
основу којих се врши наручивање набавке материјала
и робе, не могу се извршити, ако претходно нису
оверени од стране овлашћеног лица (директора
сектора, шефа секције или посебно овлашћеног лица),
- пре обрачуна зарада запослених, врши се контрола
радног времена од стране овлашћених руководиоца,
- запослени који обавља послове књижења пословних
догађаја промена не могу контролисати и одобравати
суштинску исправност рачуноводствене исправе у
смислу овог правилника.
Члан 17.
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Члан 21.

Руководилац одељења финансијског рачуноводства
и друга запослена лица, одговорна су за ажурно и тачно
вођење рачуноводствених послова у том одељењу.
Члан 22.
Руководилац одељења рачуноводства средстава, инвестиција и кредита и друга лица задужена за обављање
послова у овом одељењу, одговорни су за ажурно и тачно
вођење рачуноводствених послова у том одељењу.
Члан 23.
Руководилац одељења материјалног рачуноводства и
сва запослена лица овог одељења, одговорна су за ажурно
и тачно вођење материјалног рачуноводства.
Члан 24.

Рачуноводствене исправе пре достављања на књижење
Сектору за рачуноводствене послове, морају бити контролисане и оверене од овлашћених лица у складу са Упутством
о преносу овлашћења, по прописаним процедурама овог
Правилника.

Руководилац одељења погонског рачуноводства и запослена лица овог одељења, одговорна су за ажурно и тачно
вођење погонског рачуноводства, састављање и давање
обрачунских калкулација, испостављање и достављање
рачуна и других извештаја секторима и другим корисницима
ових података.

Члан 18.

Члан 25.

Лице које испоставља налог за књижење, дужно је да
претходно изврши додатну контролу формалне исправности
материјално-финансијске документације која је предмет
књижења и да за уочене недостатке захтева њихово отклањање.
За правилно контирање, односно испостављање налога
за књижење, одговорно је лице које испоставља налог
за књижење, односно лице које врши шифрирање. За
правилно књижење испостављених налога, одговорно је
лице које спроводи књижење.

Одговорна лица у Сектору за рачуноводствене послове
спроводе формалну контролу докумената и контролу
књижења документа, који је путем рачунара и информационих технологија прокњижен у пословним књигама.
Одговорни су за тачан унос података и благовремено
евидентирање пословне промене по документу.

Члан 19.
Налог за књижење мора бити контролисан и потписан
од запосленог који саставља налог и руководиоца одељења
рачуноводства, водећих организатора, координатора или
шефова служби.
У програмском систему ЕРП САП се документ за
књижење евидентира појединачно и добија свој број
документа у пословним књигама. Књижење докумената
се обавља на основу овлашћења запослених која су
одређена путем лиценци. Прегледом сваког документа по
програмски додељеном броју, врши се контрола књижења
и контрола запосленог који је унео пословну промену.
Члан 20.
За састављање финансијско рачуноводствених обрачуна,
спецификација, рекапитулација, образаца и других обрачунских евиденција, одговорно је лице које је саставило ове
исправе.

Члан 26.
Одговорна лица у Сектору за информационе технологије
састављају и примењују програмске апликације, прате
исправно функционисање програма и одговорна су за тачно
и благовремено спроведене обрачуне по свим основама и
књижења налога и других излазних евиденција. Одговорни
су за поштовање договорених рокова везаних за израду
финансијских извештаја за доставу података за потребе
интерне и екстерне ревизије и других контрола и осталих
одредаба из Правилника.
Члан 27.
За неажурност у обављању рачуноводствених послова и
правилно евидентирање пословних промена у пословним
књигама Друштва, одговорни су запослени сектора у
којима се спроводи књижење а који нису у прописаном року
обавили свој део посла. Уколико је до неажурности дошло
због неблаговременог састављања, контроле и достављања
рачуноводствених исправа о насталој пословној промени,
одговорна су лица задужена за обављање ових послова
наведених у члану 10. и 11. овог Правилника.
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Члан 28.

Члан 34.

Директор Сектора за рачуноводствене послове одговоран
је за благовремено састављање, презентацију, достављање
и обелодањивање финансијских извештаја у складу са
законском, професионалном и интерном регулативом.
Такође је одговоран за организацију и координацију послова
у рачуноводству.

Главна књига представља потпуни скуп свих рачуна
Друштва, на којима се обухватају подаци и информације
о стању и променама на имовини, обавезама, капиталу,
приходима и расходима Друштва. Рачуни у главној књизи
су у равнотежи. Главна књига треба да садржи рачуне
утврђене Контним оквиром Друштва. Систематско
обухватање рачуна у главној књизи је подлога за
састављање финансијских извештаја Друштва.
Главна књига се састоји из два одвојена дела и то:
- билансне евиденције и
- ванбилансне евиденције.

Члан 29.
Директор и заменик директора сектора, главни координатор, главни контролори, главни организатори и начелници
у Сектору за рачуноводствене послове, одговорни су за
послове које непосредно обављају, за организацију рада,
за налоге и упутства (издата било писаним путем, било
усмено), за координацију у раду и пословању са одговорним
запосленим у другим секторима и центрима.
3. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Члан 30.
Пословне књиге су једнообразне евиденције о стању и
променама на имовини, обавезама, капиталу, приходима,
расходима и резултату пословања Друштва. Пословне
књиге воде се по систему двојног књиговодства и имају
карактер јавне исправе.
Члан 31.
Пословне књиге воде се у складу са Законом уз примену
Аналитичког контног плана Друштва и овим правилником.
Сектор за рачуноводствене послове примењује књиговодствене рачуне (конта), у складу са Правилником о контном
оквиру, који је прописао Министар финансија. Аналитички
контни оквир Друштва се мења и допуњава на основу
одобрења директора или заменика директора сектора.
Саставни део Аналитичког контног оквира су Шифарник
пословних догађаја и исти су основ фактурисања по моделу 11 са везаним ставовима за аутоматско контирање
улазних и излазних докумената. Извод са динарских
текућих рачуна пословних банака се према документацији
у прилогу шифрира (контира) и књижи у Сектору за
рачуноводствене послове.
Члан 32.
Пословне књиге су:
- дневник,
- главна књига и
- помоћне књиге.
Члан 33.
Дневник представља хронолошку евиденцију пословних
промена по датуму настанка, односно према редоследу
пријема рачуноводствене исправе, броју и називу конта
главне књиге, дуговном и потражном износу конта главне
књиге.

Члан 35.
Помоћне књиге су аналитичке евиденције које се воде по
врсти, количини и вредности. Аналитичким евиденцијама
у Друштву су обухваћена:
- нематеријална улагања,
- некретнине, постројења и опрема,
- инвестиционе некретнине,
- дугорочни финансијски пласмани,
- залихе материјала, резервни делови и ситан инвентар,
- потраживања,
- готовина и готовински еквиваленти (динарски и
девизни),
- благајнички дневници свих благајни (готовинских,
девизних, бонова и др.)
- капитал,
- обавезе,
- као и друге помоћне књиге у складу са законском и
интерном регулативом Друштва.
Члан 36.
Усклађивање промета и стања главне књиге са дневником
и помоћним књигама врши се месечно, и тромесечно
и то пре израде периодичних (кварталних обрачуна) за
потребе Друштва (у складу са Правилником о обрасцима
тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа),
односно пре пописа имовине и обавеза и пре састављања
годишњих финансијских извештаја.
Стање имовине и обавеза у рачуноводству усклађује
се најмање једном годишње, са стварним стањем које се
утврђује пописом. Попис имовине и обавеза, уређује се
општим актом.
Усклађивање међусобних финансијских пласмана и
потраживања са дужницима, врши се једном годишње са
стањем на дан 31. октобра и 31. децембра, достављањем
стања потраживања дужнику на ИОС-обрасцу.
Усклађивање потраживања и обавеза са пословним
партнерима, врши се по потреби састављањем записника
о усаглашавању.
4. ВОЂЕЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА
Члан 37.
Вођење пословних књига, спроводи се на основу уноса
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рачуноводствених исправа у складу са начелом непроменљивог
записа о насталој пословној промени.
Пословне књиге воде се на начин који треба да омогући
контролу улазних података, исправности унетих података,
чување података, могућност коришћења података, могућност увида у промет и стања на рачунима главне књиге и
помоћних књига и хронологију обављеног уноса пословне
промене.
Члан 38.
Пословне књиге воде се применом информационих
технологија и програмских решења, контролишу на
дневном нивоу и периодично. Подаци из пословних књига
се преносе из програма ЕРП САП у одговарајуће excel
табеле, контролишу и по потреби штампају. Пословне
књиге на пресек књижења за потребе извештавања се
архивирају у одвојеним фолдерима у којима се чувају и сви
финансијски извештаји у еxcel формату и ПДФ формату,
који су састављени на основу истих. Извештавање
се у складу законским прописима врши за квартал,
полугодишње и годишње.
Приступ подацима на рачунару имају овлашћени
запослени на које гласи лиценца за рад, односно унос
промена на основу налога за књижење. Запослени на којег
гласи лиценца је у обавези да проверава књижења која
су дата по истој. Овлашћење за коришћење лиценце се
може укинути запосленом и предати другом запосленом.
Овлашћено лице је дужно да чува тајност своје лозинке,
као и тајност података са којима ради на рачунару.
Члан 39.
Друштво пословне промене, у пословним књигама,
књижи по Контном оквиру Друштва који је састављен и
ажурира се у складу са Правилником о контном оквиру,
прописаног од стране министра за финансије и према
особеностима делатности и потребама Друштва. Контни
оквир као један од шифарника је програмски постављен у
пословно-информативном систему ЕРП САП.
Члан 40.
Пословне књиге воде се за пословну годину која је
једнака календарској у складу са законским прописима из
области рачуноводства, на основу програмских поставки
система ЕРП САП.
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Сектор за информационе технологије у сарадњи
са Сектором за финансијске послове и Сектором за
рачуноводствене послове врши књижења пословних
промена за велики број документа према програмском
решењу за пословне промене по основу зарада и осталих
примања.
5. ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И
ЧУВАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА
Члан 42.
Закључивање пословних књига, врши се после књижења
свих пословних промена и обрачуна на крају пословне
године, најкасније до рока за достављање финансијских
извештаја у складу са чланом 23. Закона. Пословне књиге
се могу закључивати и у току пословне године, у случају
статусних промена Друштва.
Члан 43.
Рачуноводствене исправе, пословне књиге и финансијски
извештаји чувају се у пословним просторијама Друштва, у
роковима који су као најкраћи или дужи, од рокова који су
прописани Законом:
1. Финансијски извештаји и извештаји о извршеној
ревизији чувају се 20 година.
2. Годишњи извештај о пословању чува се 20 година од
последњег дана пословне године за коју је састављен.
3. Дневник и Главна књига чувају се 10 година од дана
њиховог закључивања.
4. Помоћне књиге чувају се 5 година од дана њиховог
закључивања и то:
• аналитичке евиденције – рачуноводствене картице,
• рачуноводствени налози и исправе на основу којих су
унете пословне промене,
• евиденције платног промета.
5. 5 година се чувају обрачуни, помоћни обрасци и слична документација
6. Евиденције о зарадама чувају се трајно,
7. Евиденције о обрачунатом и плаћеном ПДВ чувају се
10 година (члан 47. Закона о ПДВ).
Пословне књиге и финансијски извештаји чувају се у
оригиналу и у електронском облику, док рачуноводствене
исправе чувају се у оригиналу.
6. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Члан 41.

Члан 44.

За вођење и контролу пословних књига одговорни су
руководиоци одељења и служби Сектора за рачуноводствене
послове (начелници, главни координатори, главни
контролори и главни организатори) и руководиоци и
начелници других сектора у којима се спроводи књижење.
Према садашњој организацији послова, књижење
пословних промена поред Сектора за рачуноводствене
послове обављају и Сектор за некретнине у сарадњи
са Сектором за информационе технологије и Сектор за
финансијске послове.

Финансијски извештаји састављају се за пословну
годину која је једнака календарској години и обухватају:
1. Биланс стања,
2. Биланс успеха,
3. Извештај о осталом резултату,
4. Извештај о токовима готовине,
5. Извештај о променама на капиталу,
6. Статистички извештај за пословну годину,
7. Напомене уз финансијске извештаје (Напомене уз
финансијске извештаје садрже основу за састављање
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Финансијских извештаја и примењене рачуноводствене
политике, као и друга обелодањивања. Напомене
садрже детаљна образложења за све промене позиција
биланса стања и биланса успеха),
8. Годишњи извештај о пословању.
Члан 45.
Друштво саставља и презентује финансијске извештаје
за извештајну годину са стањем на дан 31. децембра, на
српском језику и са исказаним финансијским вредностима
у динарима у складу са Законом.
Члан 46.
Финансијски извештаји се састављају у складу са
основном законском и професионалном регулативом и
интерно успостављеним процедурама за поступање (Наредба
за предузимање мера за примену и доставу докумената за
израду финансијских извештаја, за сваку годину, Термински
план за израду годишњих финансијских извештаја, одлуке
и друго) уз примену Система финансијског управљања и
контроле за спровођење континуираног надзора и контроле
по службама и пословима у оквиру својих надлежности из
Правилника о организацији и систематизацији послова.
Члан 47.
Финансијске извештаје Друштва на основу спроведених
активности у бруто билансу (закључном листу) саставља
директор Сектора за рачуноводствене послове, у складу са
чланом 14. Закона и треба да испуњава следеће услове:
- да има завршен економски факултет,
- пет година радног искуства на састављању финансијских извештаја.
Члан 48.
За истинито и поштено приказивање финансијског
положаја и успешности пословања Друштва одговоран је
законски заступник, односно орган управљања у складу
са чланом 32. Закона. Финансијске извештаје потписује
законски заступник Друштва.
Члан 49.
Друштво у складу са чланом 29. Закона, саставља
Годишњи извештај о пословању који садржи битне подат-ке
о пословању Друштва и то: кратак опис пословних активности, организациону стркутур, финансијски положај и
резултате пословања, информације о кадровским питањима,
информације о заштити животне средине, значајне догађаје
по завршетку пословне године, планирани будући развој
и истраживање, информацију о откупу сопствених акција/
уделе, циљеве и политике везане за управљање финансијским
ризицима, изложеност ризицима (тржишним, кредитним и
валутним ризицима), стратегије за управљање ризицима и
друго.
Финансијски извештаји и Годишњи извештај о пословању
су предмет ревизије за сваку извештајну годину у складу са
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прописима који уређују ову област. Финансијске извештаје,
Годишњи извештај о пословању и Извештај независног
ревизора о истим усваја Скупштина Друштва.
Члан 50.
Финансијски извештаји Друштва се достављају Сектору
за финансијске послове, ради праћења реализације према
Програму пословања за односну годину и пројектовања
расхода и прихода будућег периода.
Секторима извршне делатности и другим секторима и
центрима достављају се извештаји погонског обрачуна,
обрачунске калкулације цене коштања за делатности,
полугодишње и годишње, ради анализе реализације
пословања, процена и пројекције трошкова по делатностима
и пословима у оквиру појединих делатности и за коришћење
података за друге намене према делокругу рада.
Расподела заједничких пословних, финансијских
и осталих расхода евидентираних на управи сектора,
секторима заједничких послова и другим нивоима
књижења за друштво у целини, се врши сагласно
принципима наведеним у Упутству за састављање
обрачунских калкулација цене коштања.
Члан 51.
Финансијски извештаји Друштва се достављају Центру
за интерну ревизију, ради контроле поступања у складу са
донетим процедурама и Правилником о рачуноводству и
рачуноводственим политикама.
Члан 52.
Друштво, за извештајну годину, Финансијске извештаје,
Годишњи извештај о пословању и Извештај независног
ревизора доставља Агенцији за привредне регистре
(у даљем тексту: АПР) у складу са чланом 33, 34. и 35.
Закона. АПР достављене Финансијске извештаје за
извештајну годину, Годишњи извештај о пословању и
Извештај независног ревизора о извршеној ревизији
истих, објављује на својој интернет страници у оквиру
регистра финансијских извештаја, у складу са чланом 36.
и 37. Закона.
III. РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ
1.Основне карактеристике рачуноводствених политика
Члан 53.
Друштво саставља и презентује финансијске извештаје
у складу са рачуноводственим политикама.
Члан 54.
Основне карактеристике рачуноводствених политика су:
- да омогућавају истинито и поштено приказивање
имовинског, финансијског стања и резултата пословања,
- да се доследно примењују у дужем временском
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периоду, у циљу обезбеђења упоредивости
информација у финансијским извештајима,
- код усвајања рачуноводствених политика потребно
је разликовати политике које се односе на категорије
које су у целини утврђене захтевима одређених
рачуноводствених стандарда, од политика које су
резултат могућности, избора алтернативе предвиђене
стандардима,
- примењене рачуноводствене политике објављују се у
напоменама уз финансијске извештаје.
- измена рачуноводствених политика се врши у случају
настанка нових околности које је чине оправданом
(уколико то захтева Закон или измена одређених
МСФИ и МРС).
Члан 55.
Рачуноводствене политике предлаже Сектор за рачуноводствене послове, а пословодство Друштва је одговорно
за примену усвојене рачуноводствене политике.
2. Прва примена Међународних стандарда финансијског
извештавања (МСФИ 1)
Члан 56.
МСФИ 1 се примењује на прве финансијске извештаје
састављене у складу са Међународним стандардима
финансијског извештавања.
Суштина прве примене МСФИ састоји се у томе да у периоду
у коме се МСФИ пo први пут у потпуности примењују као
примарна рачуноводствена основа, финансијске извештаје
треба саставити и презентовати као да су одувек били
састављени у складу са МСФИ, што подразумева усвајање
одговарајућих рачуноводствених политика.
Корекције по основу прве примене МСФИ признаје се
директно у почетном стању пренетог резултата (нераспоређене добити или губитка ранијих година) или када је
могуће у оквиру друге категорије капитала.
3. Пословне комбинације (МСФИ 3)
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признаје стечена средства, преузете обавезе, укључујући и
оне које није раније признало стечено друштво.
Члан 59.
Метода куповине обухвата поступак који се одвија
следећим редоследом:
- утврђивање стицатеља,
- мерење трошка пословне комбинације,
- расподелу трошка пословне комбинације на стечена
средства, преузете и потенцијалне обавезе, на датум
стицања.
На датум стицања стицалац у пословној комбинацији
преузима имовину и обавезе по њиховој фер вредности.
4. Стална средства намењена продаји и пословања
која престају (МСФИ 5)
Члан 60.
Стандардом се постављају захтеви за признавање,
одмеравање и вредновање сталне имовине која се држи
за продају, као и презентовање и обелодањивање у вези
са пословањима која престају. Под појмом пословања која
престају подразумева се део укупног пословања Друштва,
које Друштво престаје да обавља, односно то је пословање
које се обуставља.
Члан 61.
Стална средства намењена продаји се посебно вреднују
у билансу стања у односу на другу сталну имовину (група
0). Стално средство (или расположива група) која се држи
за продају треба да буде презентована одвојено од других
средстава у билансу стања.
Обавезе расположиве групе класификоване као група
која се држи за продају, треба да буде презентована одвојено
од других обавеза у билансу стања. Ова средства и обавезе
не треба да буду пребијени и презентовани као један износ,
већ одвојено обелодањени или у самом обрасцу биланса
стања или у напоменама уз финансијски извештај.

Члан 57.

Члан 62.

Пословне комбинације имају за крајњи циљ да Друштво
стекне контролу над једним или више других послова
у пословним трансакцијама са другим друштвом. Под
пословном комбинацијом подразумева се:
- куповина одређеног друштва капиталом другог
друштва,
- куповина целокупне нето имовине другог друштва,
- преузимање обавеза другог друштва или
- куповина дела имовине другог друштва који заједно
образују један или више економских ентитета.

Стална средства намењена продаји могу да буду:
- средства која се држе за продају и
- расположива група средстава за продају.
Расположива група средстава представља средства
(групу средстава у једној трансакцији, укључујући и
обавезе директно повезане са тим средствима) која треба
да буду отуђена продајом.

Члан 58.
Све пословне комбинације треба да буду рачуноводствено
обухваћене методом куповине. Ова обавеза се односи
на Друштво стицатеља, јер оно купује нето имовину и

Члан 63.
Средство (или групе средстава) се квалификује као
стално средство намењено продаји, ако се очекује да
се његова књиговодствена вредност може поврати кроз
продајну трансакцију, а не наставком коришћења, ради
обављања делатности, што подразумева да средство (или
група средстава) треба да испуни следеће услове:
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- средство је доступно за продају у свом тренутном стању,
- презентовано под условима који су уобичајени за
продају таквих средстава и да је његова продаја
врло вероватна. Да би продаја била врло вероватна
одговарајући ниво Друштва са Сектором за набавке и
централна стоваришта мора да сачини план за продају
тог средства или расположиве групе средстава и
програм за реализацију тога плана у циљу започињања
процеса проналажења купца. Очекује се да ће продаја
бити реализована у року од једне године, од датума
признавања, осим у ситуацији када је одлагање
продаје изазвано догађајима и околностима које су ван
контроле Друштва и ако постоји довољно доказа да
Друштва не одустаје од намере да прода то средство
или расположиву групусредстава,
- активно присутно на тржишту по цени разумној у
односу на његову фер вредност.
Члан 64.
Стална средства (или расположиве групе средстава)
намењена продаји, вреднују се по нижој од следећих двеју
вредности:
- књиговодствена вредност или
- фер вредност,
умањена за трошкове продаје (признавање се врши по
нижој од ових двеју вредности).
Члан 65.
Уколико се продаја изврши после једне године, Друштво
треба да одмерава трошкове продаје по њиховој садашњој
вредности. Свако повећање садашње вредности трошкова
за продају које се јавља због протока времена, треба да буде
укључено у резултат пословања као трошак финансирања.
Члан 66.
Друштво треба да призна расход због оштећења за
свако почетно или накнадно евидентирање средства
(или расположиве групе) по фер вредности умањеној за
трошкове продаје, до износа који није био признат. У
случају када је за конкретно средство било евидентирано,
претходно умањење вредности, повећање вредности истог
средства у наредном периоду евидентира се на групи
(68), али само до износа који је у вези са претходним
умањењем евидентиран на групи (58), а преостали износ
се евидентира на рачуну „330“.
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групе рачуна сталне имовине и књиже се на рачунима
сталних средстава намењених продаји на основу одлуке
Скупштине друштва о продаји истих.
Члан 69.
Уколико стално средство (или расположива група)
класификовано као средство које се држи за продају,
престане да испуњава услове наведене у члану 62. овог
правилника, Друштво треба да престане да класификује
то средство (или расположиву групу) као средство које се
држи за продају.
Члан 70.
Стално средство (или расположива група) које престаје
да буде класификовано као средство које се држи за
продају, вреднује се по нижој вредности од:
- његове књиговодствене вредности,
- његове надокнадиве вредности утврђује се у складу са
МРС 36 на датум одлуке о обустављној продаји.
Када дође до промене плана продаје, Друштво треба да
обелодани чињеницу и околности које су довеле до те одлуке.
Члан 71.
Уколико Друштво прода појединачно средство из
расположиве групе класификоване као група која се држи
за продају, преостала средства и обавезе расположиве
групе која треба да се прода, наставиће да се одмеравају
као група само ако задовољавају критеријуме из члана 62.
Правилника.
Члан 72.
Престанак пословања према овом стандарду се
дефинише као део друштва који је или продат или
класификован као део који се држи за продају.
Члан 73.
Прекинуто пословање Друштво треба да обелодани
у финансијским извештајима. Признавање пословања
које престаје, врши се на датум када одређено пословање
задовољава критеријуме да се класификује као пословање
које се држи за продају или пословање које престаје.
5. Финансијски инструменти: обелодањивање (МСФИ 7)

Члан 67.

Члан 74.

За стална средства (и расположиву групу) не врши се
обрачун амортизације за рачуноводствене сврхе, док је
класификовано као средство које се држи за продају. За
стална средства намењена продаји се на дан састављања
биланса стања утврђује нова фер вредност.

Овај стандард захтева да Друштво у својим финансијским
извештајима обелодани информације које омогућавају
корисницима финансијских извештаја да процењују и то:
- значај финансијских инструмената и успешности
Друштва,
- природу и степен ризика којима је Друштво изложено
на дан извештавања, као и процену, начин на који
Друштво управља тим ризицима који потичу од
финансијских инструмената.

Члан 68.
Стална средства намењена продаји искњижавају се са
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За финансијске инструменте презентоване у билансу
стања треба обелоданити:
- категорије финансијских средстава и обавеза,
- финансијска средства и финансијске обавезе које се
вреднују по фер вредности, чија усклађивања фер
вредности се врше кроз биланс успеха,
- информације о рекласификацији финансијских
инструмената,
- резервисања за губитке,
- престанак признавања и сложене финансијске
инструменте.
Члан 76.
Друштво у билансу стања, или у Напоменама обелодањује
књиговодствене вредности следећих категорија:
- финансијска средства и финансијске обавезе које се
вреднују по фер вредности и исказују кроз биланс успеха,
- инвестиције које се држе до активирања,
- кредити и потраживања,
- финансијска средства расположива за продају и
- финансијске обавезе које се одмеравају по
амортизованој вредности.
Члан 77.
Друштво у билансу успеха, или у Напоменама обелодањује
књиговодствене вредности следећих категорија:
- нето добитак, или нето губитак,
- приходе и трошкове од накнада,
- приходе од камата и финансијска средства којима је
умањена вредност,
- износ сваког губитка по основу умањења вредности за
сваку групу финансијских средстава.
Члан 78.
Стандард захтева обелодањивање и рачуноводствених
политика, односно методе процене у вези са финансијским
инструментима.
Члан 79.
Друштво обелодањује информације о природи и степену
ризика који потичу од финансијских инструмената.
Обелодањивања која се захтевају (квалитативна и квантитативна), првенствено се односе на кредитни ризик, ризик
ликвидности и тржишни ризик.
6. Извештавање по сегментима (МСФИ 8)
Члан 80.
Овај стандард захтева да Друштво обелодањује информације и податке које ће омогућити корисницима
финансијских извештаја да оцењују приходе и финансијске
ефекте пословних активности којима учествује и економско
окружење у којем друштво послује.
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Од Друштва се захтева да врши обелодањивање
информације о сегметима пословања као и о производима
и услугама, географским областима у којима послује и
његовим главним купцима.
У смислу овог стандарда, сегмент пословања је
компонента Друштва:
- која се бави пословним активностима по основу којих
настају приходи и расходи,
- чије пословне резултате анализира орган управљања
Друштва, да би донео одлуке о додели средстава том
сегменту и да би оценио његово пословање,
- за који су расположиве посебни финансијске подаци.
Сегменти се могу груписати у један сегмент ако имају
сличне економске карактеристике и слични су по:
- природи послова и услуга,
- врсти купаца и
- методама које се користе за дистрибуцију пружања услуга.
Члан 81.
Идентификовање сегмената зависи од структуре и интерне
организације Друштва. Сегменти пословања Друштва:
1. одржавање железничке инфраструктурне мреже у
оквиру грађевинске и електротехничке делатности.
2. организација и регулисања саобраћаја и остали пратећи послови као што су послови помоћног воза.
3. корпоративни и заједнички послови.
Члан 82.
За сваки идентификовани сегмент у Напоменама уз
финансијске извештаје могу се обелоданити информације
о исказаном добитку или губитку, приходима и расходима,
имовини, обавезама и другим материјално значајним
ставкама сегмента.
7. Заједнички аранжмани (МСФИ 11)
Члан 83.
Заједнички аранжмани су уговорни споразуми двеју
или више страна о обављању пословних активности под
заједничком контролом.
Следеће карактеристике за све облике заједничких
аранжмана су:
- два или више учесника у заједничком аранжамну
везани су уговорним аранжманом и
- уговорним аранжманом успоставља се заједничка контрола.
Члан 84.
Заједничка контрола је уговорно утврђено дељење
контроле над активностима заједничког аранжмана, тако
да друштва – партнери деле моћ управљања финансијским
и пословним политикама пословања.
Заједничка контрола постоји само када је за одлуке о
активностима потребна једногласна сагласност страна које
заједно контролишу аражман. У заједничком аранжману
ниједна појединачна страна не контролише аранжман
самостално.
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Члан 85.

Заједнички аранжмани се појављују у више различитих
облика и то:
- заједничко пословање или као
- заједнички подухвати.
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- одговарајућу технику процењивања која се користи за
одмеравање фер вредности.
Члан 91.

Заједнички подухвати подразумевају оснивање посебне
финансијске структуре – заједничко привредно друштво.
Заједничко привредно друштво послује на исти начин
као било које друго привредно друштво и споразумом о
удруживању субјеката дефинише заједничку контролу над
укупном економском активношћу Друштва.

Друштво редовну трансакцију продаје имовине или
пренос обавеза, између тржишних учесника, обавља на
главном тржишту (тржиште са највећим обимом активности) или на најповољнијем тржишту (тржиште на коме се
остварује највећа цена уколико нема главног тржишта), на
датум одмеравања.
Цена као одмерена фер вредност наплаћена за
продају имовине или плаћена за пренос обавеза у
редовној трансакцији на тржишту не укључује трошкове
трансакције, јер исти нису карактеристика имовине или
обавезе и специфични су за сваку трансакцију.
Трошкови трансакције не укључују трошкове транспорта,
али цена, односно одмерена фер вредност на тржшту се
коригује за трошкове настале у транспортовању имовине са
његове тренутне локације до тржишта. Друштво одмеравање
фер вредности нефинансијске имовине генерише као
економску корист са највећим и најбољим искоришћењем
имовине, или његовом продајом на тржишту другом
учеснику који ће најбоље искористити имовину.
Највеће и најбоље искоришћење имовине заснива се на
коришћењу имовине, у смислу да ли је употреба:
- физички могућа,
- законски дозвољена и
- финансијски изводљива.

Члан 88.

Члан 92.

Члан 86.
Заједничко пословање је аранжман у коме стране које
имају заједничку контролу над аранжманом, имају права
на имовину и одговорност за обавезе које се односе на
аранжман.
Учесници у заједничком пословању рачуноводствено
обухватају имовину, обавезе, приходе и расходе који се
односе на заједничко пословање. Заједничко контролисано
пословање не подразумева оснивање посебног правног
друштва. Испорука добара и пружене услуге између
учесника у заједничком подухвату, није изузето из
опорезивања ПДВ.
Члан 87.

Учесник у заједничком подухвату треба да призна свој
удео у заједничком подухвату, као учешће и да то учешће
рачуноводствено обухвати, користећи метод удела.
8. Одмеравање фер вредности (МСФИ 13)
Члан 89.
Овим стандардом се постављajу оквири за одмеравање
фер вредности и принципи за обелодањивање у вези са
одмеравањем фер вредности.
Стандард се примењује када други стандарди захтевају
или дозвољавају одмеравање по фер вредности (МСФИ
3, МСФИ 5, МРС 2, МРС 16, МРС 19, МРС 27, МРС 28,
МРС 31, МРС 36, МРС 38, МРС 39 и МРС 40), и не уводи
нове захтеве у вези са одмеравањем имовине и обавеза по
фер вредности. Фер вредност је цена која би се добила за
продају имовине или платила за пренос обавеза у редовној
трансакцији између учесника на тржишту на датум
одмеравања.
Члан 90.
Одмеравање фер вредности захтева да Друштво утврди:
- конкретно средство или обавезу која се одмерава,
- за нефинансијско средство, највећу и најбољу
употребу средстава и да ли се средство користи у
комбинацији са другим средством или самостално,
- тржиште на којем се обавља редовна трансакција
средства или обавезе и

Друштво утврђивање фер вредности финансијских
средстава сагледава кроз њихову изложеност тржишним
ризицима и кредитном ризику.
Члан 93.
Уколико се цена трансакције разликује од фер вредности
која је процењена захтевима другог стандарда при почетном
признавању, Друштво треба да призна евентуални добитак
или губитак.
Члан 94.
Приликом утврђивања фер вредности Друштво примењује методе процене и то:
- тржишни приступ (користи цене и друге релевантне
информације из тржишних трансакција за идентична
или слична средства, групу средстава или обавеза),
- трошковни приступ (текући трошак замене, односно
износ који би се тренутно тражио за одређено
средство) и
- приходовни приступ (конверотвање будућих износа
на текући или дисконтовани износ).
Члан 95.
У одмеравању фер вредности користе се три нивоа
улазних података по хијерархије фер вредности, и то су:
- котиране цене на активном тржишту,
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- котиране цене за сличну имовину или обавезе на
активном тржишту, на тржиштима која нису активна
(стопе приноса на тржишту, каматне стопе, кредитни
распони итд.) и
- цене које нису проверљиве за имовину или обавезе
(када нема или има веома мало тржишне активности
за конкретно средство или обавезу на датум
одмеравања).
Члан 96.
Друштво обелодањује информације у финансијским
извештајима које помажу корисницима тих финансијских
извештаја да оцене средства и обавезе одмерене по фер
вредности након почетног признавања, методе процене и
инпуте који се примењују за одмеравања.
9. Презентација финансијских извештаја (МРС 1)
Члан 97.
Финансијски извештаји, поштено (фер) презентују финансијску структуру, финансијски положај и трансакције
спроведене од стране Друштва. Финансијски извештаји
садрже податке на основу којих може да се сагледа финансијски положај и финансијске способности Друштва
и указују на резултате које је Друштво остварило у
управљању средствима.
Финансијски извештаји Друштва пружају информацију о:
- имовини,
- обавезама,
- капиталу,
- приходима и расходима, укључујући добитке и
губитке,
- расподели добити и
- токовима готовине.
Члан 98.
Поред потпуног сета финансијских извештаја наведених
у члану 44. овог правилника, Друштво саставља и Напомене уз финансијске извештаје које садрже допунске
информације у односу на информације презентоване у
билансу стања, билансу успеха, извештају о осталом
резултату, извештају о променама на капиталу и извештају
о токовима готовине. Напомене уз финансијске извештаје
садрже описе и рашчлањавања ставки обелодањених у
овим извештајима и представљају додатне информације
које се дају са циљем објективне и поштене презентације.
Корисници финансијских извештаја имају додатне
информације садржане у напоменама уз финансијске
извештаје о пословном субјекту.
Друштво у складу са чланом 29. Закона, саставља
Годишњи извештај о пословању који садржи битне
податке о пословању Друштва и то: кратак опис пословних активности, организациону структуру, финансијски
положај и резултате пословања, информације о кадровским питањима, информације о заштити животне
средине, значајне догађаје по завршетку пословне године,
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планирани будући развој и истраживање, информацију о
откупу сопствених акција/удела, циљеве и политике везане
за управљање финансијским ризицима, изложеност ризицима (тржишним, кредитним и валутним), стратегије за
управљање ризицима и друго.
Члан 99.
Код припреме финансијских извештаја, пословодство
Друштва процењује способност Друштва да настави да
послује на неодређени временски период, сагласно начелу
сталности.
Члан 100.
Друштво припрема своје финансијске извештаје у складу
са начелом настанка пословног догађаја, што подразумева
да се пословни догађаји и њихови финансијски учинци
признају и евидентирају у обрачунском периоду у коме су
настали и на који се односе.
Члан 101.
Финансијски извештаји се припремају и презентују
на фер начин, најмање једном годишње у складу са
рачуноводственим начелима, дефинисаним у оквиру
(МСФИ и МРС), што подразумева и примену рачуноводствених политика, прописаних тим стандардима. У складу
са „Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о
реализацији годишњег односно трогодишњег програма
пословања јавних предузећа“ Министарства привреде,
Друштво саставља обрасце из члана 2. напред наведеног
правилника и исте квартално доставља Министарству
привреде у складу са чланом 3. наведеног правилника.
Члан 102.
Конзистентност презентације, односно начело доследности рачуноводствених извештаја, представља захтев
да њихова презентација и класификација ставки у
финансијским извештајима треба да буде иста у више
узастопних периода и упоредива са финансијским
извештајима из претходних година, као и са финансијским
извештајима других друштава, осим:
- ако је дошло до значајних промена у пословању
Друштва,
- када стандард или одговарајућа тумачења захтевају
измену презентације.
Члан 103.
Сваку материјално значајну групу сличних ставки у
финансијским извештајима треба приказати одвојено.
Ставке које су различите природе или функције треба
приказати одвојено, осим ако су материјално безначајне.
Члан 104.
Извештај о финансијској позицији (биланс стања)
показује имовину Друштва. На основу података исказа-
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них на датум билансирања, потребно је извршити
класификацију имовине (стална и обртна) и класификацију
обавеза (дугорочне и краткорочне).
Имовина и обавезе се класификују према степену
њихове ликвидности, односно имовина се класификују
према року наплативости, а обавезе према року измирења.
По овом стандарду у Напоменама треба приказати сва
средства која ће бити наплаћена у року од годину дана или
дуже, што се исто односи и на рочност обавеза.
Члан 105.
Друштво приказује све ставке прихода и расхода (Биланс
успеха) за посматрани период.
Све ставке прихода и расхода које су признате у
току периода се укључују у добитак или губитак. Када
су приходи и расходи материјално значајни, они се
обелодањују засебно.
Члан 106.
Рачуноводственом политиком се уређују питања процењивања билансних позиција (Биланс стања и Биланс
успеха) и других финансијских извештаја. Информације о
финансијском положају Друштва, утврђују се из Биланса
стања, док се информације о успешности утврђују из
Биланса успеха. Информације о променама финансијског
положаја користе се за процену инвестиционих, пословних
и развојних активности у извештајном периоду.
10. Залихе (МРС 2)
Члан 107.
Залихе су средства:
- која се држе ради продаје у редовном пословању,
- која се држе у облику основног или помоћног
материјала који се троши у процесу производње или
пружања услуга.
Залихе чине обртну имовину Друштва а састоје се од:
- материјала (основни и помоћни),
- резервних делова,
- алат и инвентар који се у целини отписује у моменту
давања на коришћење са веком употребе краћим од
годину дана
- алат и инвентар и друга средстава који се у целини
отписују у моменту давања на коришћење са веком
употребе дужим од једне године и појединачне
вредности мање од 500€,
- робу која се држи ради продаје.
Члан 108.
Промене на алату, инвентару и опреми датој на употребу
(без обзира на временски период употребе – век употребе),
евидентирају се у материјалном рачуноводству, на основу
изворне документације коју доставља рачунополагач.
Члан 109.
Залихе се вреднују по набавној вредности или цени кош-
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тања, односно нето продајној вредности ако је она нижа.
Набавну вредност или цену коштања залиха чине сви
трошкови набавке и други настали трошкови неопходни за
довођење залиха до складишта (магацина).
Трошкови набавке залиха обухватају:
- фактурну цену,
- увозне дажбине, порезе (осим оних које Друштво може
накнадно да поврати од пореских власти) – трошкове
превоза залиха у висини испостављене фактуре,
- манипулативне трошкове (утовар, истовар и претовар),
- други трошкови који се могу директно приписати
набавци: посреднички трошкови, шпедитерски,
трошкови пратње специјалних пошиљки и слични
трошкови настали са циљем довођења залиха на
жељену локацију и у жељени облик.
Трошкови транспорта, настали премештањем залиха
са једног стоваришта у друго не улазе у вредност залиха.
Трошкови камата за залихе прибављене уз одложено
плаћање, не укључују се у трошкове набавке. Попусти,
рабати и друге сличне ставке се одузимају при утврђивању
трошкова набавке. Курсне разлике које настају као трошак
набавке залиха фактурисаних у страној валути, не укључују
се у залихе, већ се књиже на расходе као трошак периода.
Члан 110.
Праћење пословних промена по основу залиха регулише
се Упутством о евиденцији залиха.
Члан 111.
Вредност залиха евидентира се по методи просечне
пондерисане набавне цене. Метод просечне цене подразумева да се излаз са залиха евидентира по просечној
пондерисаној набавној цени која се формира по пријему
сваке нове количине залиха, на месечном нивоу.
Након увођење модула за материјално пословање
ЕРП САП, просечна пондерисана цена ће се програмски
обрачунавати након пријема сваке нове количине залиха,
односно након сваког уноса података за нову набавку по
документу о пријему материјалних средстава у стовариште.
Члан 112.
Смањење вредности залиха врши се када је нето продајна
цена мања од цене коштања или набавне цене залиха и у
случају делимичног губљења квалитета залиха, на бази
предлога комисије која је извршила попис и констатовала
чињенично стање.
Крајем сваке године Друштво врши процену вредности
свих залиха, па и оних којима је већ извршено умањење
због делимичног или потпуног губљења вредности.
Залихе се процењују, обезвређују сваке године и спроводе
одговарајућа књижења на дан састављања биланса у
складу са МРС 2.
За утврђивање обезвређења залиха се ангажује екстерни
процентиљ уколико није установљена интерна методологија или упутство за начин и поступак обезвређења
залиха. Извештај о процени залиха садржи методологију
и принципе процене, спроводи се по категорији залиха
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(стратешке, редовне, неактивне и друго) и по врстама
залиха (материјал, резервни делови и друго) са исказивањем
вредносног и процентуалног умањења истих.
Извештај о спроведеном обезвређењу у складу са
МРС 2 – „Залихе“ и листе стања залиха са промењеним
вредностима доставља се генералном директору и Сектору
за рачуноводствене послове на књижење.
Члан 113.
Када се залихе продају, њихова књиговодствена
вредност се признаје као расход периода у којем се признаје
и приход повезан са њима. Износ било којег отписа залиха
на нето продајну вредност и свих евентуалних губитака
залиха књижи се као расход периода у ком је настао отпис
или губитак.
Износ било којег укидања исправке вредности залиха,
које настаје због повећања нето продајне вредности,
признаје се као умањење износа залиха признатих као
расход периода у којем се измена дешава.
Члан 114.
Залихе енергената, материјала, резервних делова и
других материјалних средстава на залихама која се
користе за одржавање пруге и других средстава признају
се као расход периода у месецу када је трошак настао.
Члан 115.
За потребе пореског биланса, трошење залиха признаје
се применом методе просечних цена.
11. Извештај о токовима готовине (МРС 7)
Члан 116.
Информације о токовима готовине Друштва, о примањима
и издавањима готовине и готовинских еквивалената, током
одређеног обрачунског периода су основа за оцењивање
способности Друштва, да генерише готовину и готовинске
еквиваленте. Извештај о токовима готовине, када се користи
заједно са осталим финансијским извештајима, пружају
поуздане информације корисницима (интерним и екстерним)
о солвентности, ликвидности и профитабилности Друштва.
Члан 117.
Новчани токови обухватају готовину у благајни, депозите по виђењу и краткорочне депозите у банкама.
Еквиваленти готовине су краткорочна, високоликвидна
улагања која се брзо претварају у износе готовине и код
којих није присутан ризик од промене вредности.
Члан 118.
Пренос између појединих рачуна готовине и готовинских
еквивалената у Друштву, не сматра се токовима готовине.
Члан 119.
Приликом извештавања о новчаним токовима из пос-
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ловних активности користи се директна метода, чијом
применом се добија извештај о готовинским приливима
од продаје услуга и робе, умањеној за готовинска плаћања
везана за расходе из редовног пословања.
Директна метода пружа информације које могу да
буду корисне у процени будућих новчаних токова (бруто
готовинским приливима и одливима) које се добијају из
финансијских извештаја.
Члан 120.
Новчани токови који настају из трансакција у страној
валути треба да се евидентирају у функционалној валути
(РСД), применом средњег курса на датум трансакције,
односно на дан прилива и одлива готовине.
Члан 121.
Извештаји о новчаним токовима готовине посебно
приказују токове готовине из:
- пословних активности,
- активности инвестирања и
- активности финансирања.
Друштво обелодањује компоненте готовине и
готовинских еквивалената у финансијским извештајима
обрачунског периода.
12. Рачуноводствене политике, промене у рачуноводственим проценама и грешке (МРС 8)
Члан 122.
Рачуноводствене политике утврђене овим правилником
примењују се доследно из периода у период. Када дође до
промене рачуноводствене политике, нова рачуноводствена
политика примењује се ретроспективно (као да је увек била
у примени), а ефекат такве промене рачуноводствено се
евидентира као корекција почетног стања нераспоређене
добити или губитка из ранијих година, осим ако износ
корекције по основу прилагођавања које се односи на
претходне периоде, не може разумно да се утврди.
Ако ефекат ретроспективне промене нове рачуноводствене политике утиче само на промену структуре активе
или пасиве, корекција се врши на почетна стања билансних
позиција на које се то односи (не врши се корекција
почетног стања резултата). Почетна примена политике
ревалоризације у складу МРС 16 и МРС 38 не обухвата се
овим стандардом.
Члан 123.
Рачуноводствена процена представља начин вредновања
неке категорије средстава и обавеза. Примена разумних
процена, представља суштински део припреме финансијских
извештаја Друштва и не умањује њихову поузданост.
Друштво процењује: сумњива потраживања, резервисања,
застарелост залиха, фер вредност финансијских средстава
или финансијских обавеза, корисни век употребе средстава
и друго.
Уколико није могуће разликовати промену рачуновод-
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ствене политике од промене рачуноводствене процене,
промена се третира као промена рачуноводствене процене.
Члан 124.
Грешка која се открије у текућем периоду, а односи се
на један од претходних периода, исправља се тако што
се за износ те грешке врши корекција почетног стања
пренетог резултата. Материјално значајном грешком
сматра се укупна вредност исказана у документима у
износу већем од 1% пословног прихода Друштва за текућу
годину. Упоредни подаци који се односе на годину у којој
је грешка настала, исказују се у коригованим износима у
финансијским извештајима текуће године. Материјално
безначајна грешка укључује се у приходе и расходе
текућег периода. Материјално безначајном грешком се
сматра укупна вредност докумената у износу мањем од 1%
пословних прихода Друштва за текућу годину.
13. Догађаји након извештајног периода (МРС 10)
Члан 125.
Догађаји после датума биланса стања су догађаји који
настају између датума биланса стања и датума када су
финансијски извештаји одобрени за обелодањивање.
Догађаји који настају након извештајног периода су
идентификовани као две врсте догађаја:
- догађаји који пружају додатне доказе о околностима
које су постојале на датум биланса (корективни
догађаји) и
- догађаји који указују на околности које нису постојале
на датум биланса (некорективни догађаји).
За ефекте пословних догађаја који настају након извештајног периода, а у директној су вези са околностима које су
постојале на датум биланса стања, врши се прилагођавање
претходно признатих износа у финансијским извештајима.
Пословни догађаји који настају након извештајног
периода, а односе се на околности које нису постојале на
датум биланса стања, не врши се прилагођавање признатих
износа, већ се у Напоменама уз финансијске извештаје
врши обелодањивање природе догађаја и процена њихових
финансијских ефеката (или изјаве да таква процена не
може да се изврши).
14. Порез на добитак (МРС 12)
Члан 126.
Овај стандард дефинише начин рачуноводственог
евидентирања, презентације и обелодањивање пореза на
добит, који представља збир текућег и одложеног пореза.
Рачуноводствена добит је нето добит или губитак
периода пре одбијања пореског расхода.
Опорезива добит је добит периода одређена у складу
са прописима утврђеним од стране пореских органа по
којима су порези на добит наплативи.
Порески губитак периода одређен у складу са
пореским прописима који се исказује у пореском билансу,
а настаје када је збир порески признатих расхода већи од
збира прихода који се опорезују.
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Порески расход (порески приход) је укупан износ
укључен у одређивање нето добити или губитка периода
у вези са текућим и одложеним порезима.Са аспекта
рачуноводственог евидентирања, порески расход умањује
рачуноводствену добит, док се за износ пореског прихода
рачуноводствена добит увећава, што директно утиче на
утврђивање износа нето добити која остаје за расподелу.
Члан 127.
Текући порез је износ плаћених пореза на добит који се
односи на опорезиву добит (порески губитак) за период,
односно то је износ пореске обавезе за текућу годину која
је утврђена у складу са пореским прописима за утврђивање
пореза на добит предузећа. Овако обрачунат порез на
добит умањује се по основу пореских олакшица (улагања
у средства, запошљавању нових радника и друго). Износ
текућег пореза који није плаћен, признаје се као обавеза
текуће године. Више плаћени износ пореза за текући
и претходне периоде од износа доспелог за плаћање,
признаје се као средство (потраживање).
Члан 128.
Пореска основица (средства или обавезе) је износ додељен том средству или обавези у пореске сврхе. Ако се
признавање неког средства или обавезе за рачуноводствене
сврхе привремено разликује у односу на признавање
за пореске сврхе, постојаће и пореске последице које ће
утицати на износ пореске обавезе у наредним периодима.
Привремене разлике су разлике између износа
књиговодствене вредности имовине, или обавеза у
билансу стања и њихове пореске основице. Ефекат ових
привремених разлика на нето добит неутралише се
преко одложених пореских обавеза, односно одложених
пореских средстава. Опорезиве привремене разлике
доводе до признавања одложених пореских обавеза и
имају за последицу да опорезива добит буде мања од
рачуноводствене добити. Одбитне привремене разлике
могу довести до признавања одложених пореских
средстава, који утичу да опорезива добит буде већа од
рачуновдоствене добити.
Члан 129.
Одложене пореске обавезе су износи пореских обавеза
које ће бити плаћене у будућим периодима.
У одложене пореске обавезе се не признају оне које би
произашле из почетног признавања средства или обавеза
у трансакцијама које нису пословна комбинација и које
у време трансакција не утичу на рачуноводствену добит,
нити на опорезиву добит (губитак).
Одложена пореска обавеза се утврђује применом важеће
или очекиване пореске стопе на опорезиве привремене
разлике.
Члан 130.
Одложена пореска средства су износи за које ће бити
умањен порез на добит у будућим периодима. Одложено
пореско средство се признаје за одбитне привремене
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разлике до износа у којем се у будућем периоду очекује
добит и опорезива добит.
Члан 131.
Пореска средства и пореске обавезе презентују се
одвојено од других средстава и обавеза у Билансу стања.
Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе
презентују се одвојено од текућих пореских средстава
и обавеза. Порески приход (расход) који се односи на
добитак (губитак) из пословних активности исказује се у
Билансу успеха.
Члан 132.
Порески губитак настаје када је опорезива основица по
пореском билансу негативна, односно када је збир пореских
признатих и допустивих расхода већи од збира прихода
који се опорезују. Порески губици се могу преносити из
једног периода у други, као умањења пореске основице
периода у којима је остварен позитиван финансијски
резултат.
15. Некретнине, постројења и опрема (МРС 16)
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Средства набављена у замену за немонетарна или
комбинацију монетарних и немонетарних средстава, одмеравају се по фер вредности, осим:
- када трансакција размене нема комерцијалну суштину
или
- када се не може позуздано утврдити фер вредност ни
примљеног ни датог средства.
Ако се стечено средство не може вредновати по фер
вредности његова набавна вредност ће бити једнака
књиговодственој вредности датог средства.
Члан 135.
Друштво од оснивања признаје вредности некретнина,
постројења и опреме, по моделу ревалоризације, односно,
фер вредности која је утврђена код друштва проносиоца
(„Железнице Србије“ ад). У зависности од значајности
промене фер вредности некретнина, постројења и опреме,
процена вредности се спроводи у периоду од три до пет
година.
За утврђивање показатеља за промене фер вредности
у складу са МРС 16, одговорни су сектори основних
делатности инфраструктуре који су корисници средстава.

Члан 133.

Члан 136.

Некретнине, постројења и опрема (у даљем тексту
средства) су материјална средства која Друштво користи за
потребе пружања услуга, изнајмљивања и административне
потребе и за која се очекује да се користе дуже од једног
обрачунског периода. Некретнине, постројење и опрема
признају се као средство:
а) када је вероватно да ће будуће економске користи по
основу тог средства притицати у Друштво,
б) када набавна вредност или цена коштања тог средства
може поуздано да се измери и
в) када је појединачна вредност средства, као функционалне целине, на дан набавке већа од 500€ у динарској
противвредности по средњем курсу НБС.

Стање и промене ревалоризационих резерви на рачуну
330 прате се аналитички, аналогно односним средствима.
Приликом отуђења средстава по било ком основу,
ревалоризациона резерва формирана за конкретно средство
се реализује и преноси на нераспоређену добит. Укидање
ревалоризационе резерве не врши се преко биланса успеха,
односно укидање ревалоризационе резерве код отуђења
средстава не може се класификовати као приход.

Члан 134.
Почетно мерење средстава врши се по набавној
вредности, или цени коштања.
Набавна вредност средстава обухвата фактурну цену
умањену за трговачке попусте и рабате и увећану за све
зависне трошкове набавке, као:
- царине и друге увозне дажбине,
- неповратни порез,
- порез на пренос апсолутних права,
- све трошкове који се могу директно приписати довођењу средства на локацију и у стање функционалне
оспособљености,
- припадајући део трошкова позајмљивања који
се капитализују у складу са МРС 23 – Трошкови
позајмљивања,
- иницијалну процену трошкова демонтирања, уклањања
и рестаурације подручја на којем је средство лоцирано у
складу са МРС 37 – Резервисања, потенцијалне обавезе
и потенцијална имовина.

Члан 137.
Код признавања средстава примењује се приступ целине
средстава (аспект функционалност), а не примењује се
приступ по компонентама.
Члан 138.
Накнадни издаци за средства који имају карактер
реконструкције, адаптације, модернизације и доградње
(у циљу побољшања стања средстава изнад његовог
првобитног процењеног стандардног учинка и продужења
корисног века употребе), увећавају набавну вредност истог.
Издатак за поправке и одржавање средстава ради
обнављања или одржавања будућих економских користи
које Друштво може да очекује од првобитно процењеног
стандардног учинка тог средства, признаје се као расход
у тренутку настанка, на пример сервисирање или ремонт
постројења и опреме, представља расход јер се њима
обнавља, а не повећава првобитно процењен стандардни
учинак.
Члан 139.
Резидуална (преостала) вредност неког средства је про-
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цењени износ који би Друштво примило у одређеном
моменту ако би отуђило средство, након одбијања процењених трошкова отуђења, под претпоставком да се средство
налази у стању у којем ће се налазити на крају његовог
корисног века. Корисни век средства је временски период
у којем се очекује да ће Друштво користити средство.
Члан 140.
Друштво најмање једном у току године спроводи у
складу са МРС 36 – Умањење вредности имовине тестирање
средстава (умањење вредности) применом интерних и
екстерних показатеља. Уколико се процени да је дошло до
умањења вредности одређених средстава (према захтеву
МРС 36), Друштво признаје губитак, као расход периода.
Члан 141.
Средства престају да се исказују у Билансу стања,
након отуђивања. Добитак или губитак, који настане због
отуђења средстава, треба утврдити као разлику између нето
добитка од отуђења средства ако их има и књиговодствене
вредности средстава.
Члан 142.
Књиговодствена вредност значајног дела ставке некретнина, постројења и опреме, искњижава се ако је тај део
замењен и ако је Друштво укључило набавну вредност
новог дела у књиговодствену вредност те ставке, односно,
када су испуњени услови за повећање књиговодствене
вредности средства као целине.
Замењени резервни део (придобијени материјал) признаје
се у оквиру залиха, ако још увек има употребну вредност
и надокнадиву вредност. Замена мање значајних делова
некретнина, постројења и опреме се не капитализује и не
утиче на промену вредности средства, као функционалне
целине.
Члан 143.
Трошкови амортизације се обрачунавају за ставке
некретнина, постројења и опреме, који су признати као
стално средство и имају ограничени век употребе.
Код обрачуна амортизације примењују се пропорционалне стопе које се утврђују на основу процењеног
корисног века употребе средстава (укупног, односно,
преосталог). Процену укупног корисног века употребе
новоприбављених средстава по групама даје надлежан
сектор који користи односна средства.
Процена преосталог века употребе се утврђује на дан
процењивања (утврђивања фер вредности) некретнина,
постројења и опреме за свако појединачно средство.
Члан 144.
Обрачун амортизације почиње наредног месеца,
од момента када су некретнине, постројења и опрема
расположиве за употребу, а престаје када се средства
искњиже. Моменат расположивости ставке некретнина,
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постројења и опреме за употребу, утврђује организациони
део Друштва надлежан за реализацију инвестиционог
програма са секторима који користе односна средства.
Обрачун амортизације се не обуставља када се средства
не користе (активно или држе ради отуђења). Обрачун
амортизације средстава врши се на крају сваке пословне
године, до износа утврђене резидуалне (преостале)
вредности. У случајевима када се средство отуђи у току
године, врши се коначан обрачун амортизације, закључно
са месецом у коме је средство отуђено.
Члан 145.
Обрачун амортизације се не врши за земљиште, инвестиционе некретнине вредноване по фер вредностима и
остале некретнине, постројења и опрему, изузев осталих
некретнина, постројења и опреме са ограниченом
експлоатацијом.
Члан 146.
Стопе амортизације за групе средства Друштва утврђене
су на основу процењеног корисног века употребе средстава
(укупног, односно, преосталог).
Члан 147.
Утврђивање амортизације за пореске сврхе Друштво
врши у складу са одредбама пореских прописа на начин
који је законодавац прописао.
16. Лизинг (МРС 17)
Члан 148.
Лизинг представља споразум по коме давалац лизинга
преноси на корисника лизинга право коришћење средстава
за договорени временски период, у замену за плаћања.
Лизинг може да се посматра као:
- финансијски (капитални) лизинг и
- пословни (оперативни) лизинг.
Члан 149.
Лизинг се класификује као финансијски лизинг уколико
се њиме суштински преносе сви ризици и користи који
проистичу из власништва над средствима. Друштво закупац, признаје финансијски лизинг као средство и обавезу у
свом билансу стања, у износу који је на почетку трајања
лизинга једнак набавној вредности закупљених средстава.
Код финансијског лизинга правна форма уговора о лизингу
одређује да закупац не може да стекне право својине над
закупљеним средствима, већ стиче економске користи од
коришћења закупљеног средства.
Уговор о лизингу треба недвосмислено да прецизира да
ли се ради о финансијском или пословном лизингу. Ово је
битно са аспекта Закона о порезу на додату вредност, јер
финансијски лизинг подразумева промет добара, који се
опорезује на другачији начин од пословног лизинга, који
има третман промета услуга.
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Друштво у својим пословним књигама признаје средство у висини набавне вредности и дугорочну обавезу
у износу главнице која не садржи унапред обрачунату
лизинг накнаду. Лизинг накнада (камата) признаје се као
финансијски расход, у току трајању уговора о лизингу.
Члан 150.
Износ амортизације средства које је узето у лизинг
отписује се систематски током корисног века трајања
средства, у складу са политиком амортизације која је
усвојена за иста средства у власништву Друштва, која
подлежу амортизацији.
Члан 151.
Закуп средстава код којих су све користи и ризици у
вези са власништвом задржани код закуподавца, односно
нису пренети на закупца, евидентира се као пословни
(оперативни) лизинг. Закуп замљишта се третира као
пословни лизинг. Плаћање пословног лизинга признаје се
као расход периода у Билансу успеха у моменту настанка,
током трајања закупа. Уколико се уговор о пословном
лизингу раскине пре истека периода закупа, евентуална
плаћања, казне и пенали признају се као расход периода у
коме је дошло до раскида уговора, а у складу са одредбама
уговора.
17. Приходи (МРС 18)
17.1. Приходи
Члан 152.
Приходи настају у току редовне активности Друштва.
Приходи су увећања економске користи у току обрачунског
периода, у виду прилива или увећања средстава, односно
смањења обавеза, што утиче на повећање сопственог капитала, а по основу:
- прихода од пружања услуга,
- прихода од камата,
- прихода од коришћења средстава Друштва од стране
других (закуп)
- добици од продаје сталне имовине и залиха.
Износи наплаћени за рачун трећих лица (порез на
додату вредност) нису економске користи које се уливају
у Друштво.
Члан 153.
Када се резултат трансакције која укључује пружање
услуга може поуздано измерити, приход повезан са том
трансакцијом треба да буде признат на датум биланса
стања.
Резултат трансакције се може поуздано измерити када
су испуњени сви следећи услови:
- износ прихода може бити поуздано измерен,
- да ће се економске користи везане за ту трансакцију
улити у Друштво,
- степен довршености трансакције на датум биланса
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стања може се поуздано измерити и
- трошкови настали током трансакције могу бити
поуздано измерени.
Када се резултат трансакције, која се односи на пружање
услуга не може поуздано измерити, приход се признаје само
у висини признатих расхода који се могу надокнадити.
Члан 154.
Приходи се признају у висини нето продајне цене,
према начелу настанка пословног догађаја (фактурисане
реализације), под условом да у самом моменту продаје не
постоји значајна неизвесност наплате потраживања.
Уколико постоји значајна неизвесност наплате износа
укљученог у приходима (потраживања), исти се признаје
као расход, односно формира се одговарајућа исправка
вредности и не врши се исправка првобитног признатог
прихода. Исправка вредности потраживања се спроводи за
потраживања старија од годину дана и на основу процене
ризика наплативости потраживања коју врши Сектор за
финансијске послове.
У случају одложене наплате, поштену вредност треба
утврдити дисконтовањем будућег
новчаног прилива и утврдити дисконтну стопу, као
преовлађујућу каматну стопу на финансијском тржишту.
Приходи од активирања сопствених учинака се
обухватају по цени коштања.
Приходи од камата признаваће се по основу ефективне
каматне стопе.
Приходи се умањују за износ одобреног попуста.
Члан 155.
Добици представљају друге ставке које задовољавају
дефиницију прихода и могу, али не морају да проистекну
из уобичајених пословних активности Друштва, а представљају повећања економских користи. Добици се
приказују на нето основи, након умањења за одговарајуће
расходе.
Члан 156.
Дивиденде се признају као приход, осим ако недвосмислено
представљају надокнаду дела трошка обичних акција.
17.2. Расходи
Члан 157.
Расходи обухватају трошкове који проистичу из уобичајених активности Друштва и губитке. Трошкови који
проистичу из уобичајених активности Друштва укључују
расходе директног материјала и робе и друге пословне
расходе (трошкови осталог материјала, резервисања, амортизација, нематеријални трошкови, порези и доприноси
независни од резултата, бруто зараде и остали лични
расходи), независно од момента плаћања.
Губици представљају друге ставке које задовољавају
дефиницију расхода и могу, али не морају, да проистекну
из уобичајених активности Друштва. Губици представљају
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смањења економских користи и као такви нису по својој
природи различити од других расхода.
Губици укључују и оне случајеве који су последица
катастрофа, као што су пожар и поплава, али и оне који су
произашли из продаје дугорочних средстава.
Дефиниција расхода, такође, укључује нереализоване
губитке, као и оне произашле из ефеката пораста курсева
стране валуте у вези са задуживањима Друштва у тој валути.
Када се губици признају у Билансу успеха, приказују
се посебно, због тога што је сазнање о њима корисно при
доношењу економских одлука. Губици се обично приказују
на нето основи, након умањења за одговарајуће приходе.
18. Примања запослених (МРС 19)
Члан 158.
Примања запослених у Друштву уређена су законском
регулативом, као и Колективним уговором, односно Уговором о раду.
Примања запослених обрачунавају се као обавезе и
расход периода на који се односе, независно од тога да
ли је исплатa тих зарада извршена до краја обрачунског
периода.
Примања запослених су сви облици накнада које даје
Друштво у размену за услуге запослених и то:
- краткорочна примања запослених (зараде и дорпиноси
за социјално и здравствено осигурање, плаћени
годишњи одмор, боловање и друго),
- примања по престанку запослења,
- остала дугорочна примања запослених (плаћена
одсуства, јубиларна награда, примања по основу
неспособности за рад и друго) и
- отпремнине (примања као резултат одлуке Друштва
да прекине рад неког запосленог пре датума
пензионисања или одлуке запосленог да добровољно
прихвати да је вишак у замену за исплату отпремнине).
Резервишу се дугорочне накнаде запосленима, које се
исплаћају по раскиду радног односа.
Улазне податке за потребе актуарског обрачуна и
резервисање дугорочних накнада запосленима у складу са
МРС 19, обезбеђују Сектор за људске ресурсе и Сектор за
информационе технолгије. Актурски обрачун саставља и
доставља овлашћени актуар. Због обима података, обрачун
се обавезно доставља путем електронске поште.
19. Рачуноводствено обухватање државних давања и
обелодањивање државне помоћи (МРС 20)
Члан 159.
Државна давања представљају искључиво давања која
врши држава, државни органи и организације као и давања
иностраних држава.
Државна давања ( условљена давања), се признају уколико су испуњени услови:
- да ће се Друштво придржавати услова везаних за
давања и
- да је примљено државно давање.
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Државна давања се признају као приходи у току периода
и служе за покриће насталих трошкова, односно признају
се на основу приходног приступа (тзв. сучељавање прихода
и расхода).
У циљу праћења и надозора трошења финансијских
средстава, овим правилником је прописано шифрирање
рачуна и других докумената за плаћање у складу са Упутством за шифрирање књиговодствене документације и
контролу токова финансијских средстава.
Члан 160.
Државна давања везана за покриће расхода или губитка,
признају се по свом настанку и књиже се као приход
обрачунског периода у ком су настали и повезани расходи,
на основу принципа сучељавања прихода и расхода.
Члан 161.
Државна давања везана за покриће расхода који ће настати
у наредном периоду (прибављање сталне имовине која
подлеже обрачуну амортизације), признају се као одложени
приход, на рачуну пасивних временских разграничења и
признају као приход у Билансу успеха током употребног
века трајања средстава и то у висини одговарајућег износа
амортизације средстава, по принципу сучељавања прихода
од државног давања и расхода који се надокнађује од
државног давања.
Члан 162.
Државна давања у виду неновчаних средстава (прибављање сталне имовине која подлеже обрачуну амортизације)
евидентирају се као одложени приход, по процењеној
поштеној вредности и признају у приходе на систематској
и пропорционалној основи током употребног века средства
за трошкове амортизације обрачунског периода.
Члан 163.
Државна давања у виду новчаних средстава за покриће
расхода или губитка који су већ настали или у сврху
пружања директне финансијске подршке Друштву независно од евентуалних расхода, признају се као приход у
периоду у коме су примљена.
Члан 164.
За средства набављена из државних давања, утврђује се
корисни век трајања и аналитички прате у рачуноводству у
циљу обрачуна трошкова амортизације, ради сучељавања
са приходима. Сектор који је обавио послове набавке
средстава из државних давања, обавезан је да назначи
да је набавка средстава извршена из државних давања.
У висини књиженог износа амортизације у обрачунском
периоду, евидентира се и пренос одложеног прихода на
приход периода. Када није могуће утврдити конкретна
средства набављена из државних давања, примљена
новчана средства се књиже као приход периода.
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20. Учинци промена курсева у страној валути (МРС 21)
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21. Трошкови позајмљивања (МРС 23)

Члан 165.

Члан 169.

Трансакције у страној валути почетно се признају у
функционалној валути, (валути примарног економског
окружења у ком Друштво послује), применом средњег курса стране валуте у којој је трансакција извршена, према
подацима Народне банке Србије, на дан трансакције.
Трансакције у страној валути настају када Друштво:
- купује или продаје робу или услуге чија је цена
исказана у страној валути,
- узима или даје на зајам финансијска средства, при
чему су обавезе и потраживања исказани у страној
валути и
- на други начин стиче или отуђује средства, ствара или
измирује обавезе приказане у страној валути.

Трошкови позајмљивања су камате и други трошкови
који настају у Друштву у вези са позајмљивањем средстава
и укључују:
- камату на краткорочна и дугорочна позајмљивања,
- амортизацију есконта или премија у вези са
позајмљивањем,
- амортизацију пратећих трошкова насталих у вези са
аранжманом позајмљивања,
- финансијске трошкове по основу финансијског
лизинга,
- курсне разлике настале по основу позајмљивања
у страној валути, у износу до ког се сматрају кориговањем трошкова камате.

Члан 166.
Да би се пословне промене у страној валути из
иностраног пословања укључиле у финансијске извештаје
Друштва, те пословне промене морају бити изражене у
функционалној валути Републике Србије.
Члан 167.
Курсне разлике произашле из трансакција у страној
валути признају се као приход или расход периода у коме су
настале. Код потраживања за које је направљена корекција
исправком вредности, курсне разлике се евидентирају
међусобним задуживањем и одобравањем потраживања и
исправке вредности.
Члан 168.
Приликом обрачуна курсних разлика код новчаних
средстава, потраживања и обавеза у страној валути,
јављају се позитивне и негативне курсне разлике.
Позитивне курсне разлике настају у следећим случајевима:
- уколико је повећан динарски износ новчаних
средстава у страној валути, као последица раста курса
стране валуте,
- уколико је повећан динарски износ потраживања у
страној валути, као последица раста курса стране
валуте,
- уколико је смањен динарски износ обавеза у страној
валути, као последица пада курса стране валуте.
Негативне курсне разлике настају у следећим
случајевима:
- уколико је смањен динарски износ новчаних средстава
у страној валути, као последица пада курса стране
валуте,
- уколико је смањен динарски износ потраживања у
страној валути, као последица пада курса стране
валуте,
- уколико је повећан динарски износ обавеза у страној
валути, као последица раста курса стране валуте.

Члан 170.
Трошкови позајмљивања, директно приписиви стицању,
изградњи или производњи средства које се квалификује,
капитализују се као део набавне вредности – цене коштања.
Средство које се квалификује (квалификовано средство) је
средство којем је обавезно потребан значајан временски период
да би било спремно за намеравану употребу или продају.
Трошкови позајмљивања се признају као расход периода
у коме су настали, осим у обиму у коме су капитализовани.
Члан 171.
Период капитализације је период од почетка улагања
у средство које се квалификује (почетак капитализације)
до момента када су суштински завршене све активности
неопходне да би се средство припремило за планирану
употребу или продају (престанак капитализације).
Капитализација трошкова позајмљивања започиње када:
- настану издаци за средство,
- настану трошкови позајмљивања и
- у току су активности неопходне да би се средство
припремило за планирану употребу или продају.
Сва три услова треба да буду истовремено кумулативно
испуњена за почетак капитализације трошкова позајмљивања. Трошкови позамљивања настали пре и после периода
капитализације без обзира на то да ли су настали по
основу наменских или ненаменских позајмица за стицање
конкретног средства, признају се као расход периода.
Капитализација трошкова позајмљивања се обуставља током продужених периода у којима је прекинут активан развој.
22. Финансијски инструменти (МРС 32, 39)
22.1. Финансијски инструмент
Члан 172.
Финансијски инструмент је сваки уговор који узрокује
настанак финансијског средства код једног друштва и
финансијске обавезе или власничког инструмента код
другог друштва.
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Члан 173.

Врсте финансијских инструмената Друштва, према овом
стандарду су:
1. Примарни финансијски инструменти,
- новац и средства у банци
- потраживања и обавезе
- власничко-дужничке хартије од вредности
- кредити, укључујући банковне кредите и прекорачења
2. Секундарни (изведени инструменти)
- финансијске опције
- будући термински уговори
- каматне и валутне замене
22.2. Финансијска средства
Члан 174.
Финансијско средство је свако средство које је:
- готовина,
- уговорно право за примање готовине или другог
финансијског средства од другог правног лица,
- уговорно право за размену финансијских
инструмената са другим правним лицем, према
условима који су потенцијално повољни и
- власнички инструмент другог правног лица.
Сва финансијска средства се признају у Билансу стања
Друштва, укључујући и изведене финансијске инструменте
односно, деривате када Друштво постане уговорна страна
у уговорним одредбама за финансијско средство.
Члан 175.
Финансијска средства се почетно признају обрачуном
на датум под којим је извршен пренос финансијских
средстава од другог друштва. Финансијска средства се при
почетном признавању, одмеравају на основу набавне цене,
која представља поштену вредност примљене накнаде
и обухвата трошкове стицања и остале трошкове попут
провизија, хонорара, банкарских накнада и слично.
Члан 176.
После почетног признавања и одмеравања, сва финансијска средства треба да буду поново одмерена по поштеној
вредности, осим средстава са фиксним роком доспећа.
Финансијско средство које се одмерава по амортизованој
вредности на датум билансирања, директно се признаје
у приходе или расходе периода у ком је настало. Код
накнадног одмеравања, потребно је утврдити да ли се ради:
- о текућим флуктуацијама на тржишту или
- о обезвређењу средства.
22.3. Краткорочна и друга потраживања и краткорочни финансијски пласмани
Члан 177.
Краткорочна потраживања обухватају потраживања
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од купаца у земљи и иностранству по основу продаје
услуга и робе. Краткорочни пласмани обухватају кредите,
хартије од вредности и остале краткорочне пласмане са
роком доспећа, односно продаје до годину дана од дана
билансирања.
При почетном признавању потраживања од купаца у
земљи се вреднују у износу продајне вредности услуге
и робе, умањено за уговорени износ попуста и рабата, а
увећано за обрачунати порез на додату вредност. Потраживања од купаца из иностранства почетно се вреднују
у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на датум трансакције. За промене девизног
курса од датума трансакције до датума наплате признају
се курсне разлике које се евидентирају у корист прихода
или на терет расхода. Ненаплаћено потраживање на датум
билансирања признаје се према средњем курсу Народне
банке Србије у складу са законском одредбом, а курсне
разлике се признају као приход или расход периода.
Члан 178
Друштво врши сталну процену извесности наплате
својих потраживања, од момента њиховог настанка до
момента њихове наплате или отписа и врши вредносно
усклађивање потраживања за која постоје објективне
потешкоће у наплати. Процена извесности наплате, врши
се за свако потраживање посебно, да би процена о отпису
или задржавању потраживања у пословним књигама била
што објективнија, а најмање једном годишње приликом
састављања редовних годишњих финансијских извештаја.
Сектор за финансијске послове у сарадњи са Сектором
за рачуноводствене послове саставља предлог за исправку
вредности потраживања за потраживања старија од
годину дана и по потреби на основу доступних података
и сазнања.
Сектор за попис у Елаборату о извршеном попису за
односну годину, у делу пописа потраживања и обавезе, даје
потраживања која су ненаплатива и која се искњижавају из
пословних књига. По донетој одлуци о усвајању Елабората
о попису за односну годину, Сектор за рачуноводствене
послове спроводи одговарајућа књижења.
Члан 179.
Потраживање се индиректно коригује на терет расхода
пословања, а директно само ако је немогућност наплате
извесна, и документована. Наплату сваког појединачног
потраживања прати Сектор за финансијске послове, а сваки
ресор, сектор, односно функција у Друштву одговорна је
за наплату потраживања по извршеној услузи, коју је као
функција уговорила и извела.
22.4. Финансијске обавезе
Члан 180.
Финансијским обавезама сматрају се дугорочне обавезе
(дугорочни кредити, обавезе по дугорочним хартијама
од вредности и остале дугорочне обавезе), краткорочне
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финансијске обавезе (краткорочни кредити и остале краткорочне финансијске обавезе), краткорочне обавезе из
пословања (добављачи и остале обавезе из пословања) и
остале краткорочне обавезе. Финансијска обавеза је свака
обавеза која представља уговорну обавезу:
- предаје готовине или другог финансијског средства
другом друштву,
- размене финансијских инструмената са другим
друштвом према условима који су потенцијално
неповољни и
- уговор који ће бити или може да буде измирен
главничким инструментима (сваки уговор којим се
доказује преостали удео у имовини друштва након
одбијања свих његових обавеза).
Члан 181.
Све финансијске обавезе треба да буду признате у
Билансу стања Друштва, укључујући и изведене финансијске инструменте, односно деривате када Друштво
постане уговорна страна у уговорним одредбама за финансијску обавезу. Приликом почетног признавања Друштво
мери финансијску обавезу по њеној набавној вредности,
која представља поштену вредност надокнаде која је
примљена за њу и остале трошкове, попут провизије,
хонорара, банкарских накнада и слично.
Члан 182.
Након почетног признавања, Друштво мери све
финансијске обавезе по амортизованој вредности,
осим обавезе које држи ради трговања и деривата који
представљају обавезе које мери по поштеној вредности.
23. Периодично финансијско извештавање (МРС 34)
Члан 183.
Скраћени финансијски извештаји представљају само
главне категорије детаљних финансијских извештаја.
Правила за признавање средстава, обавеза, капитала,
прихода и расхода за период у току године, иста су као и
на крају пословне године. Друштво приликом састављања
периодичног финансијског извештаја користи исте рачуноводствене политике као за годишњи финансијски
извештај, а уколико се рачуноводствене политике промене,
образлажу се утицаји тих промена.
Члан 184.
Периодични финансијски извештаји обухватају у рачуноводственом смислу најмање следеће извештаје:
- биланс стања,
- биланс успеха,
- извештај у коме су приказане промене капитала,
- извештаји о токовима готовине,
- изабране напомене са објашњењима.
У складу са донетим Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја, о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа
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Министарства привреде, Друштво је у обавези да квартално (периодично) саставља следеће извештаје и обрасце:
- биланс успеха,
- биланс стања,
- извештај о токовима готовине,
- трошкови запослених,
- динамика запослених,
- кретање цена производа и услуга,
- субвенције и остали приходи из буџета,
- потраживања за дате авансе за инвестиције
- средства за посебне намене,
- нето добит,
- кредитна задуженост,
- готовински еквиваленти и готовина,
- извештај о инвестицијама,
- бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите
и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате
авансе и друга потраживања,
- извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
Члан 185.
Периодични финансијски извештаји израђују се за периоде:
- јануар-март,
- јануар-јун,
- јануар-септембар
- јануар-децембар.
Члан 186.
Приликом састављања периодичних финансијских извештаја није обавезно вршење пописа имовине и обавеза, ни
усаглашавање потраживања и обавеза.
24. Умањење вредности имовине (МРС 36)
Члан 187.
Циљ овог стандарда је да пропише поступке које
Друштво примењује да обезбеди евидентирање средстава
у тим инвестицијама по вредности које нису веће од
надокнадивих вредности (дугорочну материјалну и
дугорочну нематеријалну имовину) и утврди смањења
вредности имовине.
Члан 188.
Овај стандард Друштво примењује на следеће облике
имовине:
1. Нематеријална улагања,
2. Некретнине, постројења и опрема
3. Финансијска средства класификована као:
- улагања у заједничке подухвате (као што је дефинисано
у МСФИ 11 - Заједнички аранжмани.
Члан 189.
Овај стандард Друштво не примењује за следеће облике
имовине:
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1. Залихе (у складу са МРС 2 – Залихе);
2. Одложена пореска средства (у складу са МРС 12 –
Порези из добитка);
3. Средства која произилазе из накнада запосленима (у
складу са МРС 19 – Примања запослених);
4. Инвестиционе некретнине (у складу са МРС 40 –
Инвестиционе некретнине);
5. Финансијска средства (у складу са МРС 32 –
Финансијски инструменти: презентација и МРС
39 – Финансијски инструменти: признавање и
одмеравање).
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Утврђени губитак због умањења вредности се признаје
као расход у билансу успеха у целости, или за разлику
између утврђеног умањења и формиране ревалоризационе
резерве по основу ревалоризације тог средства у складу са
другим стадардима.
Губитак од умањења вредности се признаје на терет
постојећих ревалоризационих резерви односног средства,
или на терет расхода, уколико нема формираних резерви.
25. Резервисања, потенцијалне обавезе и потенцијална средства (МРС 37)

Члан 190.

Члан 194.

На дан билансирања, одговорна лица сектора корисника
средстава на основу утврђених показатеља о умањењу
вредности средстава из делокруга своје делатности, поштујући концепт материјалности, процењују надокнадиву
вредност појединих средстава.

Резервисање се признаје када постоји обавеза настала
као резултат прошлог догађаја, ако је вероватно да ће
измирење те обавезе довести до одлива ресурса и ако
може да се направи поуздана процена износа дате обавезе
(одливи по основу судских спорова и осталих дугорочних
резервисања) од стране овлашћених лица сектора у којима
су настале обавезе као резултат прошлог догађаја.

Члан 191.
Показатељи који упућују на потенцијално умањење
вредности неког средства су:
- знатно смањење тржишне вредности средстава током
периода, изнад очекивања,
- веће промене технолошких, тржишних, економских
или законских услова пословања,
- смањење надокнадиве вредности средстава,
- већа књиговодствена вредност имовине у односу на
тржишну вредност имовине,
- постојање доказа застарелости или физичке оштећености средстава,
- знатне промене у обиму или начину употребе средства
током периода или у блиској будућности (престанак
пословања, превремено отуђење средства и сл.),
- постојање доказа да су економски ефекти средстава
лошијих од очекиваних,
- промене у начину употребе имовине, итд.
Постојање ових показатеља је и индикатор да треба
проверити преостали корисни век трајања и остатак
вредности средства (резидуална вредност).
Члан 192.
При процени надокнадиве вредности средства, упоређује
се износ нето продајне цене (износ који се може добити
продајом средства у независној трансакцији) и употребне
вредности сваке позиције имовине (садашња вредност
процењених будућих новчаних токова, који се очекује од
његове продаје на крају века употребе) и износ који је већи
представља надокнадиву вредност.
Члан 193.
Губитак због умањења вредности настаје ако је надокнадива вредност средства мања од његове књиговодствене
вредности. Уколико је књиговодствена вредност средства
већа од надокнадиве вредности, у том случају исту треба
свести на надокнадиву вредност.

Члан 195.
Извршена резервисања преиспитују се на дан билансирања и уколико постоји потреба, прилагођавају се тако
да представљају најбољу садашњу процену. Ако више
не постоји вероватноћа да ће доћи до одлива ресурса за
намирење обавезе, резсрвисање се укида у корист прихода.
Члан 196.
Када настане одлив ресурса по основу обавезе за коју је
извршено резервисање, стварни издаци се не исказују поново
као расход, већ се врши укидање претходно признатог износа
резервисања.
Члан 197.
Потенцијалне обавезе се обелодањују у напоменама
уз финансијске извештаје, осим ако је могућност одлива
ресурса по том основу мала. Потенцијална средства се
обелодањују у напоменама уз финансијске извештаје када
постоји вероватноћа прилива економских користи.
26. Нематеријална улагања (МРС 38)
Члан 198.
Нематеријално улагање је одредиво немонетарно
средство без физичког садржаја, које служи за пословну
делатност (патенти, лиценце, концесије, заштитни знакови, рачуноводствени софтвери и сл.). Нематеријална улагања представљају ресурс Друштва под условом да га
идентификује, контролише и остварује економску корист.
Члан 199.
Нематеријална улагања почетно се вреднују по набавној
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вредности или цени коштања. Након почетног признавања,
нематеријално улагање се исказује по набавној вредности
умањеној за укупну амортизацију и укупне губитке због
обезвређења.
Члан 200.
Нематеријална улагања подлежу обрачуну амортизације,
која почиње да се обрачунава од првог наредног месеца
од момента расположивости за употребу. Основицу за
обрачун амортизације чини набавна вредност или цена
коштања средства. Нематеријална улагања отписују се
путем пропорционалне стопе амортизације у року од пет
година, осим улагања чије је време утврђено уговором.
27. Инвестиционе некретнине (МРС 40)
Члан 201.
Инвестиционе некретнине представљају имовину (грађевински објекат или део грађевинског објекта) коју Друштво
издаје у закуп у циљу остваривања прихода од закупнине.
Инвестиционе некретнине Друштво користи за остваривање
прихода од закупнине, или је намењено давању у закуп.
Члан 202.
Инвестиционе некретнине, признају се као средство,
односно укључују се у биланс стања када су испуњени
следећи критеријуми:
- да је извесно да ће будуће економске користи по
основу улагања у некретнине притицати у друштво,
- да се набавна вредност или цена коштања може поуздано утврдити.
Некретнине са мешовитом наменом (део се користи
за обављање делатности, а део за издавање у закуп) се
евидентирају засебно уколико би се ови делови могли
засебно продати.
Члан 203.
Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом
стицања (набавке) врши се по набавној вредности или
цени коштања. При почетном мерењу зависни трошкови
набавке укључују се у набавну вредност или цену коштања.
Члан 204.
Накнадни издаци везани за инвестициону некретнину
укључују се у вредност некретнине када је вероватно да ће
Друштво у будућности остварити економску корист од те
инвестиционе некретнине. Трошкови текућег одржавања
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се не признају као накнадни издаци који повећавају
вредност инвестиционе некретнине, већ терете трошкове
одржавања.
Члан 205.
Друштво након почетног признавања инвестиционе
некретнине вреднује по фер вредностима.
За утврђивање фер вредности инвестиционих некретнина на дан билансирања је надлежан Сектор за
некретнине. Поштена вредност инвестиционе некретнине,
је њена тржишна вредност која представља највероватнију
цену која се може реално постићи на тржишту на дан
билансирања.
Члан 206.
Добитак или губитак настао због промене поштене
вредности инвестиционе некретнине, укључује се у нето
добитак или нето губитак периода у којем је настао.
IV ПРИПАДАЈУЋИ ДОКУМЕНТ
Члан 207.
Саставни део овог правилника је приказ изгледа и
величине печата за оверу улазних докумената, на основу
којих се стварају обавезе Друштва и промене на капиталу.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 208.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (Службени гласник „Железнице Србије“, број 5/15)
Члан 209.
Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 210.
Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије”.
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Прилог - Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама

ИЗГЛЕД ПЕЧАТА ЗА ОДОБРАВАЊЕ - ОВЕРУ УЛАЗНИХ РАЧУНА И ДРУГИХ УЛАЗНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА
ПЛАЋАЊЕ
Печат којим се потврђује веродостојност и аутентичност документа и признаје настала пословна промена садржи
следећи текст:

Печат је је правоугаоног облика, димензије 9 x 7,5, текст је на ћириличном писму.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1756-412
На основу члана 24. тачка 19) Статута Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 25.10.2019.
године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство за оверу и књижење докумената
по основу улагања у сопственој режији
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1756-412
На основу члана 24. тачка 19) Статута Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 25.10.2019.
године, донео

УПУТСТВО

ЗА ОВЕРУ И КЊИЖЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
ПО ОСНОВУ УЛАГАЊА У СОПСТВЕНОЈ РЕЖИЈИ
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. обавља радове
на обнови и реконструкцији железничке пруге и других
средстава као улагање у сопственој режији на основу
одлука органа управљања Друштва, програма пословања
и планова за улагања у сопственој режији које састављају
сектори који обављају радове. На основу донетих одлука и
других наведених докумената Друштва као и пројеката за
улагања у сопственој режији сектора који изводи радове,
спроводи се контрола и овера документације и књижење
пословних промена по основу наведених улагања у
пословним књигама Друштва.
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Почев од 1.1.2019. године, рачуноводствена документација по основу улагања у сопственој режији се
оверава и књижи према следећем:
1. Рачуни за набавку материјала и резервних делова
са припадајућим рачунима за зависне трошкове
набавке се оверавају на нивоу 833 „Улагања у сопственој
режији“ и спроводи се књижење промена на залихама
преко МАТ 01-Записник о пријему материјалних средстава
у магацин. Књижење се спроводи на класи 1 „Залихе“, на
нивоу 833.
2. Рачуни за услуге од подизвођача, оверавају се на
833 „Улагања у сопственој режији“, од стране Сектора за
набавке и централна стоваришта и сектора који изводи
радове. Уколико се не ради о услугама из јавних набавки
оверава само сектор који изводи радове.
У печату за оверу се уноси ниво 833, број пруге,
погонски конто и погонски подконто. У прилогу се
одстављају спецификације уколико се рачун односи на
више пројеката. Књижење се спроводи на конту 0268
„Изградња грађевинских објеката у сопственој режији“ на
нивоу 833.
3. Рачуни за оправку механизације која је узрокована
радовима, оверавају се на 833 „Улагања у сопственој
режији“ од стране Сектора за набавке и централна
стоваришта и сектора који изводи радове. Уколико се не
ради о услугама из јавних набавки оверава само сектор који
изводи радове. У печату за оверу се уноси РЈ 833, подаци
о броју пруге, погонском конту и погонском подконту. У
прилогу се одстављају спецификаицје уколико се рачун
односи на више пројеката. Књижење се спроводи на
конту 0268 „Изградња грађевинских објеката у сопственој
режији“на нивоу 833.
4. Рачуни за услуге превоза, за превоз раније већ
набављеног материјала или превоз механизације,
оверавају се на 833 „Улагања у сопственој режији“ од
стране Сектора за набавке и централна стоваришта и
сектора који изводи радове. Уколико се не ради о услугама
из јавних набавки оверава само сектор који изводи радове.
У печату за оверу се уноси РЈ 833, подаци о броју пруге,
погонском конту и погонском подконту. У прилогу се
достављају спецификације уколико се рачун односи на
више пројеката. Књижење се спроводи на конту 0268
„Изградња грађевинских објеката у сопственој режији“ на
нивоу 833.
5. Изваднице, повратнице за материјал, резервне
делове, гориво и уље се евидентирају на нивоу 833
„Улагања у сопственој режији“. На наведеним документима
уноси се ниво 833, радна јединица, број пруге, погонски
конто, и погонски подконто. Трошкови материјалних
средстава се књиже на нивоу 833, конту 0268 „Изградња
грађевинских објеката у сопственој режији“.
У случају да се материјална средства преносе са
редовног нивоа залиха на ниво залиха 833, путем
доставнице, неопходно је да пре обраде података, сектор
за чије потребе се врши пренос средстава, провери
цене и достави Сектору за информационе технологије
одговарајући комисијски извештај са ценама по јединици
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мере, уколико се утврди да су појединачне вредности
употребљеног половног материјала нереално исказане у
пословним књигама услед неадекватне класификације (опредељене намере) извршене у ранијим годинама.
Образложење: У случају да се материјал који је у
ранијим годинама класификован као отпадни материјал
(секундарна сировина) може употребити за изградњу пруга у сопственој режији, а који је у пословним књигама
обезвређен до минималног износа, неопходно је приступити
утврђивању нове појединачне набавне ценог истог вршењем
компаративне анализе по принципу просечне набавне цене
истог или сличног матријала у последњих годину дана,
односно у последње три године уколико није било нових
набавки у последњих годину дана.
Сектор који изводи радове доставља комисијски извештај о ценама материјалних средстава које се преносе са
редовног нивоа на ниво 833 на почетку године, а затим по
потреби, уколико нека шифра материјала није обухваћена
наведеним комисијским извештајем.
6. Изваднице, повратнице за ситан инвентар и ХТЗ
опрему се евидентирају на радној јединици која изводи
радове. Књижење се спроводи на нивоима 851, 857 и
контима класе 5 „Расходи“.
7. Радно време запослених на овима радовима се
евидентира у Апликацији за унос података о радном
времену по радним и организационим јединицама,
пругама, погонским контима и подконтима. Књижење
трошкова зарада, накнада зарада и остлих примања
запослених се спроводи према обрачуну зарада по радним
јединицама које изводе радове, на рачуноводственој групи
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи.
8. Накнаде исплаћене по уговорима о привременим
и повременим пословима, евидентирају се радним
јединицама које су изводиле радове. Сектор који изводи
радове припрема оперативне прегледе о сатима рада по
радним и организационим јединицама, пругама, погонским
контима и погонским подконтима. Књижење се спроводи
према обрачуну зарада на радним јединицама које изводе
радове, на рачуноводственој групи 52 Трошкови зарада,
накнада зарада и остали лични расходи.
9. Рачуни за смештај и исхрану се евидентирају се
радним јединицама које су изводиле радове. Сектор који
изводи радове припрема оперативен спецификаицје о
ангажованим сатима рада по РЈ, пругама, погонским
контима и погонским подконтима. Књижење се на радним
јединицама које изводе радове, на рачуноводственој групи
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи.
10. За осталу документацију која није наведена,
примењује се интерна регулатива Друштва.
11.Сектор за рачуноводствене послове, Одељење
за погонско рачуноводство обрачунава цену коштања за
извршене радове за трошкове који су евидентирани на
класи 5 Расходи, према погонском обрачуну, за секторе
који су учествовали у радовима. За потребе погонског
обрачуна, неопходно је да се доставе табеларни прегледи о

- 79 -

обиму рада локомотива у БРТКМ, по погонским контима и
погонским подконтима. Извештај о обиму рада локомотива
доставља сектор /центар који прати рад локомотива.
12. Сектор који је изводи радове саставља коначну
цену коштања по свим пројектима и доставља на
књижење Сектору за рачуноводствене послове као и
табеларне прегледе и извештаје који су неопходни за
спровођење књижења у рачуноводству за некретнине,
постројења и опрему. Сектор који изводи радове оверава
све спецификације, листе и коначне обрачуне цене
коштања за изведене радове по пројектима и инвентарном
броју средства за која су вршена накнадна улагања.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1757-412
На основу члана 24. тачка 19) Статута Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана
25.10.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство за шифрирање књиговодствене
документације по основу извора финансирања и контролу
токова финансијских средстава
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 25.10.2019. године)
Број: 4/2019-1757-412
На основу члана 24. тачка 19) Статута Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени
гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
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Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана
25.10.2019. године, донео

УПУТСТВО

ЗА ШИФРИРАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ ИЗВОРА
ФИНАНСИРАЊА И КОНТРОЛУ ТОКОВА
ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Упутством за шифрирање књиговодствене документације по основу извора финансирања се уводи обавеза
опредељивања извора финансирања приликом овере
рачуна и других докумената по основу којих настају одливи
новчаних средстава, одређују шифре извора финансирања,
утврђује одговорност за унос шифре извора финансирања
и налаже унос исте приликом књижења рачуноводствене
исправе у одговарајуће програме ЕРП САП.
Уносом шифре извора финансирања у предрачуне,
рачуне и друга документа по основу којих настају плаћања,
омогућава се унос неопходног података у рачуноводствени
систем који обезбеђује састављање извештаја о оствареним
плаћањима Друштва у одабраном временском периоду,
почев од месеца примене овог упутства.
Овим упутством се уређује следеће:
1. Шифра извора финансирања је обавезан податак
на печату за оверу улазних предрачуна, рачуна и других
докумената по основу којих се врше плаћања.
2. Основ за опредељивање шифре финансирања је годишњи
Програм о распореду и коришћењу средстава субвенција,
годишњи Анекс Уговора којим се уређују међусобна права
и обавезе Управљача инфраструктуре и Владе РС у складу
са Закључком Владе Републике Србије, други документи
у којима се у складу са законским прописима остварује
субвенција или донација и други документи на основу којих
се основано може определити извор финансирања.
3. За исправно опредељивање шифре извора финансирања одговорни су Сектор за финансијске послове и
Центар за план, анализу и реструктурирање,
4. За исправан унос шифре извора финансирање у
програм ЕРП САП одговоран је Сектор за рачуноводствене
послове.
5. За увођење шифре извора финансирања у План набавки,
одговоран је Сектор за набавке и централна стоваришта.
6. Сектор за план, анализу и реструктурирање обавезно
прима и уредно архивира све уговорe и анексе уговора
са државним органом, одлуке и закључке које доноси
државни орган који се достављају путем поште као и путем
електронске поште као скенирани документи. Сектор за
план, анализу и реструктурирање, наведене скениране
документе прослеђује Сектору за финансијске послове,
Сектору за рачуноводствене послове, Сектору за набавке
и централна стоваришта и то директорима и заменицима
директора наведених сектора.
7. Сектор за набавке и централна стоваришта
приликом израде Плана набавки, уводи посебну колону у
одговарајућем табеларном прегледу „извор финансирања“
и уноси шифру из Шифарника извора финансирања за јавне
набавке које ће се финансирати средствима од субвенција
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(редовним и/или наменским) у Сарадњи са центром за план,
анализу и реструктурирање и Сектором за финансијске
послове. У Захтеву за покретање поступка јавне набавке
– ЈН и Одлуци о покретању поступка јавне набавке,
обавезно је, поред осталих елемената обавезно се уноси из
Плана набавки. Сектор за набавке и централна стоваришта
доставља примерке закључених Уговора по спроведеним
поступцима ЈН уз пропратни документ на којем ће обавезно
бити наведена шифра извора финансирања Сектору за
план, анализу и реструктурирање, Сектору за финансијске
послове, Сектору за рачуноводствене послове и сектору
кориснику. Уговори се достављају обавезно путем
електронске поште као скенирани документи на којем је
уписана шифра извора финансирања испод печата за оверу
уговора. Када се исти доставља преко писарнице овавезно
се доставља уз пропратни акт са уписаном шифром извора
финансирања. Уговор или поруџбеница се обавезно
доставља са првим предрачуном или првом привременом
ситуацијом или рачуном.
8. Сектор за финансијске послове, Контролно-пријемна
група прима рачуне и другу документацију, у складу
са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим
политикама и уноси шифру извора финансирања испред
броја уговора или броја поруџбенице са ознаком „ШИФ“,
у сарадњи са Центром за план, анализу и реструктурирање.
На предвиђено место може бити унета само једна шифра
извора финансирања, без обзира што се односни пројекат
или уговор финансира из различитих извора финансирања
као у следећим примерима:
- плаћање набавке материјала, резервних делова и других
материјалних средстава за редовно одржавање инфраструктурне мреже када је јавна набавка покренута за потребе
Сектора за грађевинске и Сектора за електротехничке
послове, које се финансира из редовне државне субвенције, у
рачуну се уписује „ШИФ“ 412.
- плаћање набавке материјала, резервних делова и других
материјалних средстава за обнову елемената пруге - улагања
у сопственој режији када је јавна набавка покренута за
потребе Сектора за грађевинске и Сектора за електротехничке
послове, које се финансира из редовне државне субвенције, у
рачуну се уписује „ШИФ“ 432.
-За плаћање пореза на имовину и обавезе за ПДВ
државном органу које се обавезно финансира из сопствених
средстава, у документу се уноси ШИФ – „999 Сопствена
средства“.
9. Шифарник извора финансирања се ажурира тако што
се предлог доставља Сектору за финансијске послове, који
исти одобрава и доставља Сектору за рачуноводствене
послове, Сектору за план, анализу и рекструктурирање,
Сектору за набавке и централна стоваришта и Сектору за
информационе технологије ради поставке и ажурирања
интерног шифарника у програму ЕРП САП.
10. Сва плаћања која се субвенционисана од стране
државних органа се плаћају са текућег рачуна који отворен
код Управе за трезор, Министарства финасија РС.
11. Сектор за рачуноводствене послове има обавезу да
исконтролише да ли је шифра за извор финансирања унета
у печату за оверу и уколико иста недостаје да документацију
врати Контролно-пријемној групи Сектора за финансијске
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послове на допуну. Шифра извора финансирања се уноси
односно књижи у пољу „ број уговора“ (ранији опис
„референтни кључ 3“), испред броја уговора у програму
ЕРП САП. Подаци се уносе тако што се у предвиђено поље
уноси прво шифра извора финансирања, затим се уноси
размак и одмах након размака се уноси број уговора или
поруџбенице.
Због ограниченог капацитета поља (20 карактера),
број уговора се уноси тако што се карактери уносе без
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размака између карактера. Уколико нема броја уговора
или поруџбенице, уписује се „0“. Ово се односи на одливе
средства по основу такси, пореза и друге одливе средстава
за које није закључен уговор или наруџбеница.
12.Овим упутством се одређују следеће шифре за
опредељивање извора финансирања које се уносе у печату
за оверу предрачуна, обрачуна, рачуна и других докумената
за плаћање:

ШИФАРНИК ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА

шифра
1.

Опис

напомена

Извор финансирања - редовне субвенције за обављање делатности и друге намене

411

Редовне субвенције за зараде и остале накнаде за одржавање железничке
инфраструктуре

840

трезор

412

Редовне субвенције за јавне набавке за одржавање железничке
инфраструктуре (материјал, услуге, радови )

840

трезор

421

Редовне субвенције за зараде и остале накнаде за организовање и регулисање
саобраћаја и остале делатности

840

трезор

431

Редовне субвенције за изградњу, реконструкцију и модернизацију

840

трезор

432

Редовне субвенције за обнову елемената пруге - улагања у сопственој режији

840

трезор

441

Наменске субвенције за стимулативне отпремнине

840

трезор

442

Наменске субвенције за пројекате од јавног значаја

840

трезор

443

Слободна шифра

840

трезор

444

Слободна шифра

840

трезор

445

Слободна шифра

840

трезор

446

Слободна шифра

840

трезор

447

Слободна шифра

840

трезор

448

Слободна шифра

840

трезор

449

Бесповратне субвенције и донације

840

трезор

2.

Извори финансирања за инвестиционе програме

481

Наменске субвенције за изградњу, реконструкцију и модернизацију по
инвестиционим програмима ( радови, услуге... ) - ДН

840

трезор

482

Наменске субвенције за експропријацију земљишта

840

трезор

483

Наменске донације од државних органа

840

трезор

484

Кредитна средства која се финансирају из субвенција - ЕБРД, РЖД

840

трезор

485

Кредитна средства која се финансирају из сопствених средстава – ЕИБ

banka intesa

486

Отплата кредита из сопствених средстава - лизинг

banka intesa

487

Субвенције државног органа за плаћање аванса - Руски кредит

banka intesa

488

Слободна шифра

посл. банка

489

Слободна шифра

посл. банка

490

Наменске донације из иностранства

посл. банка
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Извор финансирања - сопствена средстава

999

Сопствена средстава
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посл. банка

Упутство за шифрирање књиговодствене документације по основу извора финансирања у циљу контроле
трошења државних субвенција и донација се примењује од 1.11.2019. године.

Број 47

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- 83 -

- 84 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

Број 47

Садржај
Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз”
Одлука Скупштине „Србија Воз“ а.д. (од 25.9.2019. године) ................................................................................1
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд ..................................................2

Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија Карго”
Одлука Одбора директора „Србија Карго“ а.д. (од 22.10.2019. године) ...............................................................4
Упутство за превоз отпада железницом „Србија Карго“ а.д. ................................................................................5
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд ...................................................24

Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије”
Одлука Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 21.10.2019. године) ........................26
Одлука Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 22.10.2019. године) ........................26
Одлука Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 23.10.2019. године) ........................27
Одлуке Одбора директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. (од 25.10.2019. године) ...................27-30
Упутство за руковање уређајем за обезбеђење саобраћаја на привременом путном прелазу
у км 12+438 међустаничног растојања Раковица - Ресник на прузи Београд Центар Распутница „Г” - Раковица - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановце) ...........31
Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ...........................................................................39
Упутство за оверу и књижење докумената по основу улагања у сопственој режији .........................................78
Упутство за шифрирање књиговодствене документације по основу извора
финансирања и контролу токова финансијских средстава ..................................................................................79

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
Издаје: „Железнице Србије“ акционарско друштво
Уредник службених гласила: Весна Гојић Вучићевић
Уредништво: Медија центар „Железнице Србије“, Немањина 6, Београд
Телефон: 011/3618-344, ЖАТ: 369 и 13-69
Штампа: ЈП „Службени гласник”, Београд

ГОДИНА XXXIX БРОЈ 50
15. новембар 2019.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 4.11.2019. године)
Број: 5/2019-249-104

уређена је надлежност Скупштине „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д за доношење Програма пословања
Друштва.
На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној дана 4.11.2019. године, донела

ОДЛУКУ
1. Доноси се Програм о изменама и допунама Програма
пословања Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд за 2019. годину.
2. Програм о изменама и допунама Програма пословања
из тачке 1. ове одлуке доставити Влади Републике Србије,
ради давања сагласности.
3. Програм о изменама и допунама Програма пословања
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд за 2019. годину, сматра се донетим када на њега да
сагласност Влада Републике Србије.
4. Ову одлуку по добијању сагласности из тачке 3.
ове одлуке објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“

Образложење
На основу члана 60. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) Акционарско друштво за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд, припремило је предлог Програма о изменама и
допунама Програма пословања за 2019. годину.
Одредбом члана 16. став 1. тачка 8) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15,
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17),

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 7.11.2019. године)
Број: 4/2019-1780-419
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 7.11.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 67. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о
коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
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примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3643 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 7.11.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
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доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

48880

(Erdut)државна
границаБогојево

дизел

667/647

916

480+17

52673

Богојево-Нови
Сад ранжирнаВрбас

дизел

667/647

916

480+17

74030

ОџациБогојево

дизел

667/647

116

17

Богојеводржавна
граница-(Erdut)

дизел

1.

2.
89447

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

Напомене

432,07
8.1112.11.2019.
19.074,75

1.066,22
8.1112.11.2019.

667/647

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 7.11.2019. године)
Број: 4/2019-1781-419
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 7.11.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре број: 1/2018-3642 од 28.11.2018.
године и сматра се Анексом 15. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

116

17

243,93

Образложење
Превозник „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3642 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, превозник
„EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. је дана 5.11.2019. године
поднео ad hoc захтевe за доделу трасе возoва, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасe воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L
(m)

70664

Државна
граница –
Вршац

дизел

060 DA

716

300

ВршацПанчево
главна

дизел

060 DA

716

300

Панчево
главна-Рума

електро

ЕА 461

526

200

20.451,20

Рума-Панчево
главна

електро

ЕА 461

526

200

20.189,99

Панчево
главна-Вршац

дизел

060 DA

716

300

Вршацдржавна
граница

дизел

060 DA

716

300

1.
52660

52661
2.
70665

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 7.11.2019. године)
Број: 4/2019-1782-419

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

Напомене

2.171,85
12.1116.11.2019.

13.1117.11.2019.

12.924,17

12.924,17
2.171,85

Образложење

На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 7.11.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „ATM BG“ д.о.о. додељуjе се на коришћење ad hoc трасa воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре број: 1/2019-242 од 30.1.2019.
године и сматра се Анексом 14. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Превозник „ATM BG“ д.о.о. Београд и „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у
периоду од 28.1.2019. године до 14.12.2019. године, а
који је код управљача јавне железничке инфраструктуре
заведен под бројем: 1/2019-242 дана 30.1.2019. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„ATM BG“ д.о.о. је дана 1.11.2019. године поднео ad hoc
захтеве за доделу траса воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
лок.

Маса
воза
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

1.

52245

Ресник-НишБрестовац

дизел

463

16

14

12.11.15.11.2019.

34.631,48

2.

52244

Брестовац-НишРесник

дизел

463

16

14

13.11.16.11.2019.

34.631,48

Напомене
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 7.11.2019. године)
Број: 4/2019-1783-419
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник
РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 7.11.2019.
године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и обављању послова унутрашње
контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд (Службени гласник „Железнице
Србије“, број 13/2017).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Одредбама члана 92. Закона о безбедности у железничком
саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18) прописано
је, да Управљач и железнички превозници организују
унутрашњи надзор и брину за безбедност железничког
саобраћаја, у складу са одредбама овог закона и одредбама
аката које доносе, а којима се уређује организација
унутрашњег надзора и овлашћују лица за његово спровођење.
Са циљем усклађивања одредби Правилника о
организацији и обављању послова унутрашње контроле
и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“,
број 13/2017) са новим и важећим прописима, донета је
Одлука као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 7.11.2019. године)
Број: 4/2019-1783-419
На основу чл. 14. и 92. Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
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60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број
14/17), ) Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 7.11.2019. године, донео

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о
организацији и обављању послова унутрашње
контроле и надзора у Акционарском
друштву за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице
Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и обављању послова
унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд (Службени
гласник „Железнице Србије“, број 13/2017), речи у преамбули: „На основу члана 42. и 117. Закона о безбедности
и интероперабилности железнице („Службени гласник
РС“ бр. 104/13, 66/15-др.закон и 92/15)“, бришу се и уписују речи: „На основу чл. 14. и 92. Закона о безбедности
у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број
41/18)“.
Члан 2.
У члану 13. речи: „Закона о безбедности и интероперабилности железнице,“, бришу се и уписују речи: „Закона о
безбедности у железничком саобраћају,“.
Члан 3.
У члану 24. став 5. мења се и гласи: „Одступање од
утврђеног плана рада одобрава и одређује директор
Центра за унутрашњу контролу на основу резултата
предходних контрола, праћења резултата извршених
контрола, утврђених незаконитости, неправилности,
неусаглашености у раду и препорука надлежних органа“.
Члан 4.
У члану 45. став 1. речи: „Упутства за доказивање
присуства алкохола у организму радника за време рада“,
бришу се и уписују речи: „Правилника о алкотестирању у
Акционарском друштву за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд.“
Члан 5.
У члану 46. став 1. тачка 1. речи: „Закона о безбедности
и интероперабилности железничког саобраћаја“, бришу
се и уписују речи: „Закона о безбедности у железничком
саобраћају.“
Члан 6.
У члану 50. став 2. мења се и гласи:
„На захтев генералног директора Друштва, директор
Центра за унутрашњу контролу подноси извештаје о раду
Центра за унутрашњу контролу и за произвољан период,
који је одређен захтевом генералног директора Друштва“.
После става 2. додају се трећи, четврти, пети и шести
став који гласе:
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„Анализу неправилности наведених у Записницима о
извршеним контролама и наложених мера наведених у Решењима о наложеним мерама за посматрану годину, извршава директор Центра за унутрашњу контролу. На основу
ове анализе. саставља годишњи извештај, у коме се између
осталог наводе и карактеристичне неправилности по делатностима и областима, а у циљу поступања надлежних
организационих делова Друштва, којима су наложене мере
за отклањање неправилности и то кроз идентификацију
ризика, дефинисање мера за контролу идентификованих
ризика, увођење мера за контролу ризика, праћење спровођења мера и увођење неопходних побољшања мера за
контролу ризика.
На основу анализе годишњег извештаја, директор Центра за унутрашњу контролу одређује стратегију, приоритете
и планове (годишњи и месечне) за наредну годину.
Елементи годишњег извештаја о раду Центра за унутрашњу контролу дати су у Прилогу 6. овог правилника.
Елементи извештаја о раду Центра за унутрашњу контролу за произвољан период, одређени су захтевом генералног директора Друштва.“
Члан 7.
У члану 51. став 1. мења се и гласи: „Центар за унутрашњу контролу по потреби доставља републичком инспектору (и инспектору у аутомној покрајини) за железнички
саобраћај извештаје о извршеном унутрашњем надзору
(унутрашњој контроли).“
Члан 8.
После прилога 5, додаје се прилог 6.
Прилог 6.
Елементи годишњег извештаја о раду
Центра за унутрашњу контролу
1. Опис система интерне кoнтрoлe;
2. План рада инспектора Центра за унутрашњу контролу;
3. Поступци за одређивање и избор инспектора за извршење контроле;
4. Преглед извршених детаљних контрола по делатностима и областима:
- табеларни приказ са: називом организационих јединица у којим је извршена детаљна контрола, бројем контрола, бројем неправилности и наложених мера, бројем
и процентом отлоњених неправилности и извршених
мера и бројем неправилности и наложених мера које се
отклањају;
- графички приказ броја неправилности по органиозационим јединицама (након извршења детаљње контроле);
5. Преглед извршених делимичних контрола по делатностима и областима:
- табеларни приказ са: називом организационих јединица у којима је извршена делимична контрола, бројем
контрола, бројем неправилности и наложених мера,
бројем и процентом отклоњених неправилности и извршених мера и бројем неправилности и наложених мера
које се отклањају;
- графички приказ броја неправилности по органиоза-
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ционим јединицама (након извршења делимичне контроле);
6. Преглед укупног броја извршених детаљних и делимичних контрола, уочених неправилности и наложених
мера по делатностима и областима:
- табеларни приказ са: прегледом укупног броја извршених детаљних и делимичних контрола, укупним бројем
уочених неправилности и наложених мера, укупним
бројем и процентом отклоњених неправилности и извршених мера и укупним бројем неправилности и наложених мера које се отклањају;
- графички приказ броја неправилности, укупног броја
отклоњених неправилности и укупног броја неоправилности које се отклањају;
7. Преглед карактеристичних неправилности по делатностима и областима;
8. Резиме извршених редовних (детаљних и делимичних) контрола по делатностима и областима:
- табеларни приказ са: прегледом укупног броја извршених редовних контрола по врстама послова и укупним
бројем неправилности и наложених мера у посматраној
години;
- графички приказ прегледа броја уочених неправилности по врстама послова у посматраној години;
- табеларни приказ са: упоредним подацима о броју извршених контрола са бројем неправилности и наложених мера у посматраној и протеклој години;
- графички приказ упоредних података о броју неправилности и броју наложених мера у посматраној години
и протеклој години;
- анализа упоредних података о броју неправилности и
броју наложених мера у посматраној години и протеклој
години;
9. Преглед ванредних контрола и послова:
- табеларни приказ прегледа извршених ванредних
контрола са наведеним организационим јединицама у
којим је извршена контрола и предметима ванредних
контрола;
10. Карактеристичне неправилности уочене приликом
ванредних контрола;
11. Документовање резултата проистеклих из вршења
контроле инспектора Центра за унутрашњу контролу;
12. Упознавање руководства о резултатима извршених
контрола;
13. Планирање вршења контрола у наредном периоду.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 10.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 7.11.2019. године)
Број: 4/2019-1785-419
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 7.11.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 41. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до
14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем:1/2018-3640 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је дана 7.11.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеванe ad hoc трасe возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

1.

Број
воза

52095

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
лок.

Маса
воза (t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Ресник-Крњача

електро

461

732

520

10.11.-14.11.2019

8.453,58

Крњача-Београд
Дoњи Град

дизел

661

612

520

10.11.-14.11.2019

1.212,20

Београд Дoњи
Град-Панчево
главна ст.

2.

75033

3.

Панчево главна
75032 ст.- Београд Дoњи
Град

4.

53093

Београд Дoњи
Град-Панчево
главна ст.

5

53094

Панчево главна
ст.-Ресник

дизел

дизел

661

661

112

112

19

19

10.11.-14.11.2019

13.11.-17.11.2019

Цена трасе
Напомене
[РСД]
Потребно
поседање
сл.места
Београд
Дунав

9.042.41

Потребно
поседање
сл.места
Београд
Дунав

9.042.41

Потребно
поседање
сл.места
Београд
Дунав
Потребно
поседање
сл.места
Београд
Дунав

дизел

661

1412

520

13.11.-17.11.2019

12.538,38

eлектро

461

1532

520

13.11.-17.11.2019

17.754,67

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.11.2019. године)
Број: 4/2019-1787-421
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 13.11.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 68. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3643 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 8.11.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

1.

52674

ЛазаревацШид

електро

193

2389

420+20

13.1116.11.2019.

Цена трасе
Напомене
[РСД]

65.663,57

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.11.2019. године)
Број: 4/2019-1788-421

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“
4. Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

На основу члана 24. 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 13.11.2019. године, донео

Образложење

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама
Правилника о давању у закуп пословног, рекламног
простора и објеката и земљишта за смештај уређаја
за телекомуникационе оператере (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 11/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.

У току примене Правилника о давању у закуп пословног,
рекламног простора и објеката и земљишта за смештај
уређаја за телекомуникационе оператере указала се
потреба за усклађивањем одредби правилника са Законом
о накнадама за коришћење јавних добара („Службени
гласник РС“, број 95/18), којим је предвиђена непромењива
висина накнада за постављање телекомуникационе опреме.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.11.2019. године)
Број: 4/2019-1788-421

рекламни простор даје се у закуп у поступку прикупљања
затворених понуда путем јавног оглашавања“.
У ставу 2. алинеја „12“, брише се. Алинеја 13. постаје
алинеја 12.

На основу члана 24. 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 13.11.2019. године, донео

Члан 8.
У члану 8. став 3. алинеја 1. после речи: „копију решења
о упису правног лица у регистар код надлежног органа“,
бришу се речи: „копију извода из регистра Републичког
завода за статистику“.
У алинеји 5. после речи: „у последње 2 године“, додају
се речи: „уколико послује дуже од 3 године.“

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о давању у закуп
пословног, рекламног простора и објеката и земљишта
за смештај уређаја за телекомуникационе оператере
Члан 1.
Мења се назив Правилника о давању у закуп пословног,
рекламног простора и објеката и земљишта за смештај
уређаја за телекомуникационе оператере (Службени гласник „Железнице Србије, број 11/19), тако да сада гласи:
„Правилник о давању у закуп пословног и рекламног
простора“.
Члан 2.
Мења се члан 1. тако што се бришу речи: „објеката и
земљишта за постављање телекомуникационе опреме“.
Члан 3.
У члану 2. став 4. брише се.
Члан 4.
У члану 3. став 1. после речи: „Пословни простор, рекламни
простор“, бришу се речи: „као и објекти и земљиште за
постављање уређаја за телекомуникационе оператере“.
У члану 3. став 1. после речи: „и Одлуке Одбора
директора којом се даје“, додаје се реч: „сагласност“.
Члан 5.
У члану 5. став 1. после речи: „рекламног простора“,
бришу се речи: „објеката и земљишта за постављање
уређаја за телекомуникационе оператере“.
Члан 6.
У члану 6. став 1. после речи: „рекламног простора“,
бришу се речи: „и објеката и земљишта за смештај
телекомуникационе опреме“.
Став 5. мења се и гласи: „За давање у закуп рекламног
простора на објектима, мостовима, вијадуктима,
подвожњацима, надвожњацима, Сектор за некретнине
је обавезан да пре оглашавања прибави Техничке услове
од стране надлежних организационих делова Друштва
(Сектор за развој и инвестиције, Сектор за грађевинске
послове, Сектор за електротехничке послове, Сектор за
саобраћајне послове), који ће бити саставни део огласа.
Члан 7.
У члану 7. став 1. мења се и гласи: „Пословни и

Члан 11. брише се.

Члан 9.

Члан 10.
У члан 12. став 2. бришу се речи: „и објеката и земљишта
за постављање уређаја за телекомуникационе оператере“.
Члан 11.
У члану 15. став 1. после речи: „и објекти“, бришу
се речи: „и објеката и земљишта за смештај уређаја за
телекомуникационе оператере“.
Члан 12.
У члану 16. после речи: „и објекти“, бришу се речи:
„и земљиште за смештај уређаја за телекомуникационе
оператере“.
Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.11.2019. године)
Број: 4/2019-1790-421
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17
и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Aкционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15, 73/15 и „Службени
гласник Железнице Србије”, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д. је, на седници
одржаној 13.11.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
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Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд, (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
55/18, 67/18, 9/19,10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19,
25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19 и 48/19).
2. Правилник 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
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.11.2019. године)
Број: 4/2019-1790-421
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17
и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Aкционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд („Службени гласник РС“, бр.60/15, 73/15 и „Службени
гласник Железнице Србије”, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије” а.д. је, на седници
одржаној 13.11.2019. године, донео
ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд (Службени гласник „железнице Србије“, бр. 55/18,
67/18, 9/19,10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19,
30/19, 33/19, 43/19, 46/19 и 48/19), мења се табеларни део
Правилника у следећем:
1. СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
1) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ БЕОГРАД 1. РАНГ
11200 - ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ РУМА
1. РАНГ
11204 – СТАНИЦА СТАРА ПАЗОВА (НОВА ПАЗОВА, ГОЛУБИНЦИ) 2. РАНГ
- После послова под редним бројем 2 „Отправник
возова“, систематизују се послови под редним
бројем 3 „Скретничар“, у колони 3 „Ниво квалификације“ уписује се: „2“, у колони 4 „Област и
врста квалификације“ уписује се: „Стручна оспособљеност“, у колони 5а „Правилник 646“ уписује
се „Да“, у колони 6а „здравствени услови“ уписује
се „Да“, у колони 8 „Број извршилаца“ уписује се:
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„20“, у колони 9 „Опис посла“ уписује се: „Прегледа, одржава и рукује скретницама, уређајима
и др; обезбеђује пут вожње за возове, маневарски
састав и пружна возила; утврђује пролазност
колосека; преузима и предаје сигнални знак (крај
возова); чисти и одржава службене просторије и
пероне и осветљавање сигнала; извршава послове
и задатке у оквиру своје стручне и здравствене
способности који проистичу из уговора које
управљач инфраструктуре има са железничким
превозницима и трећим лицима; обавља и друге
послове неопходне за ефикасно функционисање
организационог дела у којем ради а по налогу шефа
секције и непосредног руководиоца (1447)“.
2) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
НИШ 1. РАНГ
10621 - СТАНИЦА ЋЕЛЕ КУЛА 3. РАНГ
- Код послова под редним бројем 2 “Отправник
возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „3“,
замењује се бројем „4“. Остали услови остају
непромењени.
10622 - СТАНИЦА НИШКА БАЊА (УКРСНИЦА
СИЋЕВО) 3. РАНГ
- Код послова под редним бројем 2 „Отправник
возова“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „5“,
замењује се бројем „4“. Остали услови остају
непромењени.
10626 - СТАНИЦА ПИРОТ (УКРСН. СТАНИЧЕЊЕ) 2. РАНГ
- Код послова под редним бројем 4 „чувар путног
прелаза“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „3“,
замењује се бројем „10“. Остали услови остају непромењени.
3) СЕКЦИЈА ЗА СП УЖИЦЕ
12400 - ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
КОСОВО ПОЉЕ 1. РАНГ
- Код послова под редним бројем 5 назив послова
„Водећи организатор за безбедност и здравље
на раду“, замењује се називом „Контролор за
безбедност и здравље на раду“, у колони 9 „Опис
послова“ опис послова мења се и гласи: „Прати,
примењује и контролише прописане мере из
области безбедности и здравља на раду, контролише
наменско коришћење средстава и опреме за личну
заштиту на раду и службену одећу; израђује
план обилазака радних места; перманентно
обилази радна места; даје забране рада на радним
местимау складу са законом и подзаконским
актима; оспособљава запослене за безбедан и
здрав рад; проверава и контролише оспособљеност
за безбедан и здрав рад; организује спровођење
здравствене заштите и контролише спровођење;
контролише прописане евиденције из ове области;
спроводи поступак доделе средстава и опреме за
личну заштиту на раду и службену одећу, учествује
у увиђају повреда на раду; организује и контролише
преглед и проверу опреме за рад и испитивања
услова ране околине; управља ризицима; сарађује
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са инспекцијским службама, стручним службама;
води аналитичку евиденцију; проверава и оверава
прописану документацију; учествује у саствљању
плана набавки средстава и опреме за личну
заштиту на раду, службених одела и његових
делова; спроводи поступак доделе истих; врши
замену дотрајалих и оштећених средстава и опреме
за личну заштиту на раду и службених одела;
обавља и друге послове неопходне за ефикасно
функционисање сектора у коме ради, а по налогу
директора сектора и непосредног руководиоца.
(1134).“. Остали услови остају непромењени.
2. СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
СЕКЦИЈА ЗА ЕТП БЕОГРАД
1) 40110 - ТОЈ ЗА СС ПОСТРОЈЕЊА БЕОГРАД
- Код послова под редним бројем 7 „Инжењер на
одржавању“ у колони 8 „Број извршилаца“ број
„2“ замењује се бројем „3“, остали услови остају
непромењени.
2) 40153 - ОЈ ДЕОНИЦА КМ ТОПЧИДЕР
- Код послова под редним бројем 3„ Пословођа за РП“
у колони 8 „Број извршилаца“ број „1“ замењује се
бројем „2“, остали услови остају непромењени.
3. СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ СЕКЦИЈА ЗОП НИШ 1. РАНГ
30604 – ПРУЖНА ДЕОНИЦА ДИМИТРОВГРАД –
БЕЛА ПАЛАНКА
- Код послова под редним бројем 8 „Возач моторног
пружног возила“, у колони 8 „Број извршилаца“ број
„1“, замењује се бројем „2“. Остали услови остају
непромењени
4. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
62200- УПРАВА
- После послова под редним бројем 8. „Администратор“,
систематизују се послови под редним бројем 9
„Руководилац пројекта од посебног значаја“, у колони
3 „Ниво квалификације“ уписује се: „7.1; 6.2“, у
колони 4 „Област и врста квалификације“ уписује
се: „Све области“, у колони 8 „Број извршилаца“
уписује се: „1“, у колони 9 „Опис посла“ уписује
се: „Координира рад на реализацији пројеката
од значаја за Републику Србију; обавља послове
координатора за безбедност и здравље на раду у
фази извођења радова при реализацији пројеката;
спроводи процедуре прописане законским и другим
прописима које се односе на безбедност и здравље
на раду на привременим и покретним градилиштима;
контролише да ли изведени радови прате техничку
документацију; у току грађења перманентно
контролише примену мера из Плана превентивних
мера безбедности и здравља на раду; обавља и друге
послове неопходне за ефикасно функционисање
сектора, а по налогу директора сектора (3857)“.
5. СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ
62102 – ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ БЕОГРАД
- После послова под редним бројем 10. „Главни
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координатор за рачуноводствене послове“, систематизују се послови под редним бројем 11
„Главни пројектант за координацију са мобилним
оператерима“, у колони 3 „Ниво квалификације“
уписује се: „7.1; 6.2“, у колони 4 „Област и врста
квалификације“ уписује се: „Све области“, у колони
8 „Број извршилаца“ уписује се: „1“, у колони 9 „Опис
посла“ уписује се: „Примењује законске прописе и
интерна акта из делокруга свог рада, контролише
достављање рачуна за трошкове мобилне телефоније
у финансијском рачуноводству, контролише вођење
помоћних књига и помоћних евиденција за обрачун
прекорачења одобреног лимита, контролише
обрачун ПДВ-а за надокнаду прекорачења лимита,
сарађује са оператерима мобилне телефоније у вези
оперативног усаглашавања потраживања и обавеза,
обавља и друге послове по налогу непосредног
руководиоца и директора Сектора (3858).“
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.11.2019. године)
Број: 4/2019-1791-421
На основу члана 81. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон,
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) члана 24. 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) и
члана 10. Правилникa о заједничким критеријумима и
стандардима за успостављање и функционисање система
финансијског управљања и контроле у јавном сектору
(„Службени гласник РС“, бр. 99/11 и 106/13), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 13.11.2019. године, донео
ОДЛУКУ
I. Образује се Радна група за контролу, развој и праћење
система финансијског управљања и контроле за период
2019-2020.године (у даљем тексту: Радна група) у следећем
саставу:
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1. Недјељка Стефановић, менаџер за финансијске и рачуноводствене послове, план и набавке, руководилац
Радне групе
2. Јасмина Радојчић, главни координатор за заступање,
Сектор за правне послове, заменик руководиоца Радне групе
3. Стеван Ковачевић, главни координатор за ФУК, Центар за план, анализу и реструктурирање, заменик руководиоца Радне групе
4. Стеван Чарапић, саветник генералног директора, заменик руководиоца Радне групе
5. Владимир Кркобабић, директор Сектора за саобраћајне послове, члан
6. Милош Гаћеша, заменик директора Сектора за саобраћајне послове, заменик члана
7. Немања Тошић, директор Сектора за приступ железничкој инфраструктури, члан
8. Марина Јовановић, заменик директора Сектора за
приступ железничкој инфраструктури, заменик члана
9. Јовица Јашић, директор Центра за технички надзор
инфраструктуре, члан
10. Драгомир Млађеновић, начелник одељења, Центар
за технички надзор инфраструктуре, заменик члана
11. Владета Дамљановић, директор Сектора за грађевинске послове, члан
12. Анкица Миладић, главни координатор у одељењу за
горњи строј, Сектор за грађевинске послове, заменик
члана
13. Жељко Ковачевић, директор Сектора за електротехничке послове, члан
14. Дијана Бабовић, Сектор за електротехничке послове, заменик члана
15. Маја Симић, директор Сектора за финансијске послове, члан
16. Милош Илић, саветник директора сектора, Сектор
за финансијске послове, заменик члана
17. Драгана Ристић, директор Сектора за рачуноводствене послове, члан
18. Милијана Младеновић, главни контролор за осигурање имовине и лица, Сектор за рачуноводствене
послове, заменик члана
19. Драган Пеурача, директор Центра за план, анализу и
реструктурирање, члан
20. Љиљана Будимир, главни координатор за план и анализу, Центар за план,анализу и реструктурирање, заменик члана
21. Бранимир Алимпић, директор Сектора за набавке и
централна стоваришта, члан
22. Светлана Недељковић, начелник одељења, Сектор за
набавке и централна стоваришта, заменик члана
23. Марина Сарић, директор Сектора за развој и инвестиције, члан
24. Милијана Милутиновић, помоћник директора сектора, Сектор за развој и инвестиције, заменик члана
25. Слободанка Катанић, директор Центра за управљање пројектом брза пруга Београд-Суботица-државна граница, члан
26. Горан Радосављевић, руководилац пројекта од посебног значаја, Центар за управљање пројектом брза пруга
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Београд-Суботица-државна граница, заменик члана
27. Љиљана Јоксимовић, директор Сектора за људске
ресурсе и опште послове, члан
28. Саша Живковић, главни координатор за енергетску
ефикасност, Сектор за људске ресурсе и опште послове, заменик члана
29. Катарина Пантић, директор Сектора за информационе технологије, члан
30. Ивана Арсић, заменик директора сектора, Сектор за
информационе технологије, заменик члана
31. Бранислав Ловрић, директор Центра за безбедност, члан
32. Владан Живановић, помоћник директора Центра,
Центар за безбедност, заменик члана
33. Катарина Нешић Раковић, директор Центра за међународне послове, члан
34. Јелена Поповић, главни координатор, Центар за
међународне послове, заменик члана
35. Сања Мараш, директор Сектора за правне послове, члан
36. Јасна Поповић, заменик директора сектора, Сектор
за правне послове, заменик члана
37. Јово Ивошевић, директор Центра за унутрашњу контролу, члан
38. Биљана Ињац, инспектор за електротехничке послове, Центар за унутрашњу контролу, заменик члана
39. Вања Јевтовић, Повереник за етику, члан
40. Весна Вујановић, главни координатор за етику, Повереништво за етику, заменик члана
41. Радомир Бркић , директор Центра за послове помоћног воза, члан
42. Јасмина Радојевић, начелник одељења, Центар за
послове помоћног воза, заменик члана
43. Александра Васиљевић, директор Сектора за
некретнине,члан
44. Малина Бокић, заменик директора сектора, Сектор
за некретнине, заменик члана
45. Гордана Савић Поповић, директор Сектора за попис,
члан
46. Ђорђе Зелић, заменик директора сектора, Сектор за
попис, заменик члана
47. Радомир Ђерасимовић, директор Центра система
управљања безбедношћу, члан
48. Данка Гобељић, начелник одељења, Центар система
управљања безбедношћу, заменик члана
49. Ненад Станисављевић, ПИ-АР менаџер у Медија
центру, члан
50. Сања Шаин, главни координатор за медијске и промотивне активности Медија центар, заменик члана
51. Александра Рајевић, Секретар органа управљања, члан
Марија Бабић, директор Центра за интерну ревизију,
стручни консултант
Записнике са састанака Радне групе водиће Анита
Пантовић, Центар за план, анализу и реструктурирање.
II. Задатак Радне групе из тачке I. је да организационо успостави контролу, развој и праћење система финансијског управљања и контроле, као свеобухватни систем
интерних контрола, који се спроводи политикама, процедурама и активностима, а који ће обезбедити разумно уверавање да ће се циљеви „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. остварити кроз:
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1. пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима;
2. реалност и интегритет финансијских и пословних
извештаја;
3. добро финансијско управљање;
4. заштиту средстава и података.
III. У циљу контролe, развојa и праћењa финансијског
управљања и контроле, потребно је да Радна група изврши
следеће:
1. утврди контролно окружење;
2. идентификује, процени ризике и oдреди начин управљања
ризиком;
3. контролу, развој и праћење контролних активности
које обухватају писане политике и процедуре и
њихову примену, а које ће пружити разумно уверавање
да су ризици за постизање циљева ограничени на
прихватљив ниво;
4. контролу, развој и праћење система информисања,
комуникације и система ефективног, благовременог и
поузданог извештавања;
5. контролу, развој и праћење система контрола и функционисањa финансијског управљања;
6. ажурирање Регистара оперативних ризика сектора/
центара Акционарског друштва за управљање јавном
железничком инфраструктуром ,,Инфраструктура
железнице Србије“, Београд (контроле које служе
за свођење ризика на прихватљив ниво морају бити
анализиране и ажуриране најмање једном годишње);
7. сачини предлог регистра стратешких ризика;
8. ажурирање Стратегије управљања ризицима Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром ,,Инфраструктура железнице Србије“, Београд (у случају када се контролно окружење
значајније измени).
IV. Овом одлуком замењује се Одлука Одбора директора,
број: 4/2018-586-166 од 9.3.2018. године.
V. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 50

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.11.2019. године)
Број: 4/2019-1796-421
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 13.11.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3642 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 16. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење

Превозник „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о, и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 9.12.2018. године до 14.12.2019.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3642 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, превозник
„EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. је дана 13.11.2019. године
поднео ad hoc захтевe за доделу трасе возoва, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасe воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L
(m)

70664

Државна
граница –
Вршац

дизел

060 DA

866

350

ВршацПанчево
главна

дизел

060 DA

866

350

Панчево
главнаБеоград
ранжирнаСурчин

електро

ЕА 461

876

350

14.887,94

СурчинПанчево
главна

електро

ЕА 461

126

20

9.210,41

Панчево
главна-Вршац

дизел

060 DA

242

37

Вршацдржавна
граница

дизел

060 DA

242

37

1.
52660

75631
2.
70667

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-1799-422
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је на седници одржаној 14.11.2019. године,
донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе

1. Превознику „ЗГОП“ а.д. додељуjу се на коришћење
ad hoc трасе возова, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3800 од
12.12.2018. године и сматра се Анексом 16. Уговора.

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

Напомене

2.594,40

14.1118.11.2019.

15.1129.11.2019.

13.846,52

10.009,54
1.543,06

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

Образложење

Превозник „ЗГОП“ а.д, и „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре који се примењује у периоду
од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под
бројем: 1/2018-3800 дана 12.12.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„ЗГОП“ а.д. је дана 14.11.2019. године поднео ad hoc
захтеве за доделу траса возовa, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- 14 Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

1.

52681

2.

75331

Релација
саобраћаја
Ресник
– Лапово –
Црвени Крст
Ресник
– Лапово –
Црвени Крст

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

дизел

421

78

24

19.1122.11.2019.

33.703,75

дизел

425

27

13

19.1122.11.2019.

32.673,66

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-1800-422
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је на седници одржаној 14.11.2019. године,
донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе

1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о., додељуjу
се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3643 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 69. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Прилог 1:
Серија
Редни
Број
Релација
Врста
локомоброј
воза
саобраћаја
вуче
тиве
1.

2.

4.

667

Превозник
„Комбиновани
превоз“
д.о.о.
и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до
14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3643 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 14.11.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Маса
воза
(t)

L (m)

566.0

450

Ердут-Богојево

52673

Богојево-ОџациНови Сад ранжВрбас

дизел

667

566.0

450

74030

Оџаци-Богојево

дизел

667

116.0

17

89447

Богојево -Ердут
Врбас-Нови
Сад ранжирнаОџаци-Богојево

дизел

667

116.0

17

дизел

667

1716.0

450

3.

дизел

Напомене

Образложење

48880

52678
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Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]
349.76

15.18.11.2019.
15.18.11.2019.

15,775.01
1,066.22
243.93
26,617.03

17.20.11.2019.

48883

Богојеводржавна
граница-(Erdut)

дизел

667

1716.0

450

89448

(Erdut)-државна
граница-Богојево

дизел

667

116.0

17

74033

Богојево-Оџаци

дизел

667

116.0

17

620.21

17.20.11.2019.

243.93
1,066.22

Напомене
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-1801-422
На основу члана 24. став 1. тачка 19) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром ‘’Инфраструктура железнице Србије’’, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора ‘’Инфраструктура железнице Србије’’ а.д. је, на седници одржаној 14.11.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о доношењу Мере за обезбеђење несметаног
приступа и коришћења јавне железничке
инфраструктуре
1. Доноси се Мера за обезбеђење несметаног приступа и
коришћења јавне железничке инфраструктуре.
2. Мера за обезбеђење несметаног приступа и
коришћења јавне железничке инфраструктуре из тачке 1.
саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одредбе Мера за обезбеђење несметаног приступа
и коришћења јавне железничке инфраструктуре
имплементирати у Изјави о мрежи 2020, за шта се задужује
Сектор за приступ железничкој инфраструктури.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење

Према члану 10. Закона о железници („Службени
гласник РС“, број 41/18), управљач инфраструктуре је,
између осталог, дужан да обезбеди несметан приступ
и коришћење јавне железничке инфраструктуре и
приступ услужним објектима који су му поверени на
управљање и услугама које он пружа у тим објектима
свим заинтересованим подносиоцима захтева за
доделу капацитета инфраструктуре, под равноправним,
недискриминаторским и транспарентним условима.
Због извршења ове обавезе, у циљу ефикасне употребе
станичних колосека, неопходно је да их сваки железнички
превозник рационално користи станичне колосеке и да
задржавање возова и возних средстава сведе на најмању
могућу меру. Из наведених разлога, као једна од мера,
дефинише се мера за ефикасно коришћење станичних
колосека.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
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Мера за обезбеђење
несметаног приступа и коришћења
јавне железничке инфраструктуре
Накнада за прекомерно заузимање станичних колосека
дефинише се према врсти службеног места, врсти и намени
колосека и временском периоду заузимања колосека.
Јединичне накнаде се изражавају у РСД/час по колосеку
и износе:
1) заузимање пријемно-отпремних, односно ранжирноотпремних колосека:
• у распоредним и ранжирним станицама: 188,00
РСД/колосек по часу
- код возова у доласку за ранжирање, евидентирање
заузимања врши се након истека 48 часа од момента
доласка воза у станицу,
- код ранжираних возова у одласку, евидентирање
заузимања врши се за возове чије се бруто на
колосеку налазило дужи од 48 часова до момента
отпреме воза и
- код транзитних возова, евидентирање заузимања
врши се након истека 5 часова од момента доласка
воза у станицу.
• у међустаницама: 1884,00,00 РСД/колосек по часу,
а евидентирање заузимања врши се након истека 1
часа од момента доласка воза у станицу.
• у граничним станицама: 3.768,00 РСД/колосек по
часу
- евидентирање заузимања врши се након истека
15 часова од момента доласка воза у станицу, ако у
свом саставу нема робу која подлеже инспекцијском
прегледу,
- евидентирање заузимања врши се након истека
24 часова од момента доласка воза у станицу, ако у
свом саставу има робу која подлеже инспекцијском
прегледу,
- евидентирање заузимања врши се након истека 24
часова од момента доласка воза у станицу Суботица
који је превучен из Суботице у Суботицу теретна.
2) заузимање станичних манипулативних колосека:
Заузимање станичних манипулативних колосека због
обављања робних операција (утовара, истовара,претовара),
наплаћује се након истека 48 часова од момента поставке
кола на манипулативни колосек да момента извлачења
кола са манипулативног колосека и износи:
• У случају ако задржавање кола на манипулативном
колосеку не утиче на поставку и/или извлачење кола
другог превозника, накнада је 158,00 РСД/колосек по
часу,
• У случају ако задржавање кола на манипулативном
колосеку утиче на поставку и/или извлачење кола
другог превозника, накнада је:
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158,00 РСД/колосек по часу- ако је у времену
заузимања колосека испостављен С-22 другог
превозника за поставку кола на исти колосек, а
извршено је ослобађање колосека до истека 8
часова од момента испостављања тог С-22 другог
превозника и
13.865,00 РСД/колосек по часу – ако по истеку
8 часова од момента испостављања тог С-22 другог
превозника није извршено ослобађање колосека.
Наведени износи у тачки 1) и 2) су без ПДВ-а.

Број 50

Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17),
генерални директор „Инфраструктура железнице Србије“
а.д. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о спровођењу Плана интегритета
„Инфраструктура железнице Србије” а.д.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије” и доставити Агенцији за борбу против корупције
путем апликације.

Образложење
Одлука в.д. генералног директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 15.11.2019. године)
Број: 1/2019-3065
На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против
корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10,
66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично
тумачење и 8/15 - одлука УС), члана 22. Смерница за
израду и спровођење плана интегритета („Службени
гласник РС“, бр. 95/16 и 56/17) и члана 29. Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и

На основу члана 59. Закона о Агенцији за борбу против
корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11УС, 67/13-УС и 8/15-УС) прописана је обавеза да државни
органи и организације, органи територијалне аутономије
и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа
доносе своје планове интегритета. Смерницама за израду
и спровођење плана интегритета утврђени су рокови у
којима руководилац институције доноси одлуку о усвајању
извештаја о спровођењу мера из плана интегритета.

Број 50
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-896-237
На основу Законa о јавној својини („Сл.гласник РС“,
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18),
Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/18) и члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд,
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“,бр.14/17), Одбор директора „Србија
Карго“ а.д. је на седници одржаној дана 14.11.2019.године,
донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о давању у закуп пословног
и рекламног простора и објеката за постављање
телекомуникационе опреме.
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове Одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-896-237
На основу Законa о јавној својини („Сл.гласник РС“,
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16, 108/16, 113/17 и 95/18),
Уредбe о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/18) и члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд,
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“,бр.14/17), Одбор директора „Србија
Карго“ а.д. је на седници одржаној дана 14.11.2019.године,
донео

ПРАВИЛНИК
о давању у закуп пословног и рекламног
простора и објеката за постављање
телекомуникационе опреме
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин, услови
и поступак давања у закуп/привремено коришћење
пословног и рекламног простора, као и објеката за
постављање телекомуникационе опреме (у даљем тексту:
Пословни простор) од стране Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд (у даљем
тексту: Друштво).
Члан 2.
Под пословним простором, у смислу овог Правилника,
подразумева се: пословни објекти, службени објекти,
канцеларијски
простор;
одмаралишта;
ресторан
друштвене исхране, магацински простор, хале, радионице,
надстрешнице, постројења, кућице, други простори и
објекти који нису пренамењени у стамбени простор.
Под рекламним простором, у смислу овог Правилника,
подразумева се: простор у железничким пословним
и службеним просторијама, простор на железничким
објектима (зградама, радионицама, халама, и др.).
Под објектима и простором погодним за постављање
телекомуникационе опреме и уређаја у смислу овог
правилника подразумева се простор на пословним и
службеним зградама.
Члан 3.
Пословни простор, даје се у закуп/привремено
коришћење на основу донетог Програма пословања
Друштва, одредби овог Правилника и Одлуке Одбора
директора о давању у закуп/ привремено коришћење
пословног и рекламног простора и објеката за постављање
телекомуникационе опреме.
Пословни и рекламни простор се даје у закуп/
привремено коришћење на основу одлуке Друштва уз
сагласност Републичке дирекције за имовину Републике
Србије, када је иста потребна.
Саставни део одлуке Одбора директора, чини табеларни
списак објеката који могу бити предмет закупа/привремног
коришћења.
Висина накнаде-ценовник, (у даљем тексту: Ценовник)
се утврђује на основу одредби Закона о накнадама за
коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ ,број 95/18 и
49/19),и саставни је део овог Правилника.
Пословни простор, се може дати у закуп/привремено
коришћење и на основу посебног правног акта закљученог
са Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије.
Члан 4.
У одређеним случајевима Одбор директора доноси
одлуку о изузимању непокретности која је дата у закуп/
привремено коришћење, као што је случај настанка
потребе за коришћењем предметних непокретности за
обављање делатности од стране Друштва и сл., а по захтеву
организационог дела Друштва на који се књиговодствено
води предметно средство.
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Члан 5.
Центар за правне послове и људске ресурсе је обавезан
да прибави сагласност за давање у закуп/на привремено
коришћење Пословног простора од стране организационог
дела Друштва на које се књиговодствено води то средство,
уколико та сагласност у претходном поступку није већ
прибављена.
Организациони део Друштва, на који се књиговодствено
води предметно средство, дужан је да своју писану
сагласност достави Центру за правне послове и људске
ресурсе, најкасније у року од 15 дана од дана пријема
захтева.
Сагласност мора да садржи: локацију/адресу где се
простор налази, врсту простора, место, катастарску
општину, број катастарске парцеле, инвентарски број,
површину која се може дати у закуп, намена за коју се
сагласност даје, врсту споредних трошкова и накнада који
се уз закуп/привремено коришћење предметног простора
наплаћују.
Центар за правне послове и људске ресурсе, даје предлог
за доношење одлуке из члана 3. и става 1. овог члана, а по
прибављеним сагласностима.
За давање у закуп/привремено коришћење простора
на објектима за постављање опреме за рекламе, као и
простора на објектима за постављање телекомуникационе
опреме, Центар за правне послове и људске ресурсе је
обавезан да пре оглашавања прибави Техничке услове од
овлашћеног субјекта за предметну делатност, који ће бити
саставни део огласа.
Члан 6.
Поступак давања у закуп/привремено коришћење
Пословног простора, спроводи Центар за набавке и
централна стоваришта у сарадњи са Центром за правне
послове и људске ресурсе, Центром за финансијске
послове и план и Центром за рачуноводствене послове, у
поступку прикупљања понуда путем јавног оглашавања.
Јавни позив за прикупљање понуда објављује се у једном
од средстава јавног информисања и на интернет страници
„Србија Каргo“ а.д.
Члан 7.
Промена намене Пословног простора, уколико су за
то испуњени услови , који се даје у закуп/ привремено
коришћење, могућа је на основу одлуке Одбора директора
која се доставља Републичкој Дирекцији за имовину
Републике Србије на сагласност, уколико је то потребно.
Промену намене Пословног простора може иницирати
и закупац, који нема заостала дуговања за закупнину,
режијске трошкове и остало, уз сагласност организационог
дела Друштва на које се књиговодствено води то средство.
Пре одређивања, односно иницирања промене намене
Пословног простора потребно је затражи и мишљење
Завода за заштиту споменика културе ако се предмет
закупа налази у објекту односно простору који је под
посебном заштитом.
Члан 8.
Пословни простор даје се у закуп/привремено
коришћење у поступку прикупљања затворених понуда
путем јавног оглашавања.
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Центар за правне послове и људске ресурсе припрема
текст јавног позива и доставља га Центру за набавке и
централна стоваришта, који објављује јавни позив у
средствима јавног информисања и на интернет страници
Друштва, о спровођењу поступка прикупљања писмених
понуда за даваље у закуп/ привремено коришћење
непокретности, који обавезно садржи:
- назив органа и корисника непокретности која се даје у
закуп (назив закуподавца);
- ближе податке о начину давања у закуп непокретности
(прикупљање писмених понуда);
- опис непокретности која се даје у закуп;
- услове под којима се непокретност даје у закуп (рок
трајања закупа и др.);
- рок трајња закупа не може бити дужи од 5 година;
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности
(за одређену сврху и намену);
- начин, место и време за достављање писмених понуда
за учешће у поступку прикупљања писмених понуда,
при чему рок за достављање понуда не може бити
краћи од 15 дана, од дана објављивања;
- висину закупнине у складу са Законом о накнадама за
коришћење јавних добара (“Сл.гласник РС“, бр.95/18
и 49/19);
- дефинисано средство обезбеђења за озбиљност
понуде у висини понуђеног месечног закупа: депозит
или бланко соло меница са одговрајућим меничним
овлашћењем или неопозива, платива на први позив и
без приговора банкарска гаранција са роком важности
60 дана;
- дефинисано средство обезбеђења за добро извршење
уговорне обавезе у висини три месечне закупнине
или бланко соло меница са одговарујућим меничним
овлашћењем или неопозива, платива на први позив и
без приговора банкарска гаранција са роком важности
30 дана дужим од рока на који се уговор закључује;
- датум и време разгледања непокретности која се даје
у закуп;
- датум и време увида у садржај текста Уговора;
- трошкови поступка оглашавања које сноси изабрани
најповољнији понуђач (трошкови оглашавања
се деле пропорционално према броју изабраних
најповољнијих понуђача, уколико се оглас састоји од
више понуђених различитих простора);
- трошкови издавања Техничких услова из овог
правилника, које сноси изабрани најповољнији
понуђач;
- време и место одржавања јавног отварања приспелих
понуда и сл.
Члан 9.
Избор најповољније понуде по огласу врши се између
понуда које су благовремене, потпупне и уредне.
Благовремена понуда је понуда која је достављена у
року одређеном у огласу.
Потпуна и 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
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предузетника, са адресом пребилашта, назив радње,
матични број, копију решења о додељеном ПИБ-у,
копија 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: назив и седиште, копију решења о упису
правног лица у регистар код надлежног органа, копију
извода из регистра Републичког завода за статистику,
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;
изјава о делатности која ће се у пословном простору
обављати;
доказ о ликвидности на рачунима;
доказ о бонитету – позитивно пословање у последње
2 године;
идејни пројекат за постављање конструкције за
рекламе и конструкције за потребе телекомуникационе
опреме у складу са техничким условима из члана 5.
став 5 овог правилника;
заводни печат писарнице Друштва о пријему понуде;
уредну понуду на обрасцу понуде који је саставни део
Позива за подношење понуда;
средство обезбеђења за озбиљност понуде у висини
понуђеног месечног закупа: депозит или бланко соло
меница са одговрајућим меничним овлашћењем или
неопозива, платива на први позив и без приговора
банкарска гаранција са роком важности 60 дана;
изјаву под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да ће уз потписани Уговор доставити
и захтевано средство обезбеђења за добро извршење
уговорне обавезе у висини три месечне закупнине
: одговрајући депозит или бланко соло меница са
одговарујућим меничним овлашћењем или неопозиву,
плативу на први позив и без приговора банкарску
гаранцију са роком важности 30 дана дужим од рока
на који се уговор закључује;

Члан 10.
Отварање приспелих затворених писаних понуда и
избор најповољнијег понуђача врши Комисија за избор
најповољнијег понуђача у поступку издавања у закуп
пословног и рекламног простора и објеката за постављање
телекомуникационе опреме (у даљем тексту: Комисија), у
складу са одредбама овог Правилника.
Комисију, Решењем, именује генерални директор
Друштва или запослени кога он овласти. Комисију чини
непарни број чланова (минимум 5), од којих најмање један
треба да буде економске, а један правне струке.
Неблаговремене, неуредне или непотпуне понуде
Комисија неће узимати у разматрање у поступку избора.
Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се
и уколико пристигне једна понуда.
Члан 11.
У случају када по објављеном огласу пристигну две или
више уредне, потпуне и благовремене понуде за давање
у закуп/привремено коришћење Пословног простора,
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Комисија врши избор најповољнијег понуђача применом
критеријума највише понуђене закупнине.
Уколико у поступку, два или више понуђача, доставе
уредне и потпуне понуде са истим референцама по основу
критеријума за избор, Комисија из члана 10. став 1 овог
Правилника, позваће понуђаче да у року од 3 дана од дана
пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду,
са увећаним износом закупнине у односу на претходно
дату понуду.
У случају када по поновљеном позиву, пристигну две или
више понуда са понуђеном истоветном ценом закупнине,
Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег
понуђача.
Поред спровођења поступка избора путем жреба
Комисија ће обавестити све подносиоце понуда о месту
и времену одржавања наведеног поступка у циљу
присуствовања свих заинтересованих лица.
Услов за разматрање понуда Подносиоца јесте да
Подносилац има позитивно пословање (пословање без
губитака две године пре подношења понуде), као и уколико
је Подносилац понуде, раније био у закуподавном односу
са ,,Србија Карго“ а.д., да је редовно измиривао закупнину
и да нема других дуговања по том основу.
Члан 12.
О раду Комисије води се записник који садржи: датум
разматрања понуде, имена присутних чланова комисије,
податке о учесницима у поступку, податке о непокретности
која је предмет доделе, предлог одлуке о избору закупца,
као и податке о начину одлучивања.
Примедбе присутних чланова Комисије уносе се у
Записник.
Пуноправним радом комисије ће се сматрати и ако је
састанцима присутно више од 50% чланова.
Комисија одлуке доноси већином гласова укупног броја
чланова комисије.
Члан 13.
Комисија у року од 7 дана по спроведеном поступку,
предлаже Одбору директора доношење одговарајуће
одлуке, која се доставља Центру за набавке и централна
стоваришта, заједно са пратећом документацијом на даљи
поступак.
Члан 14.
Центар за набавке и централна стоваришта у року од 3
дана од пријема одлуке обавештава изабраног понуђача
о спроведеном поступку и доставља му Решење о
накнади трошкова (технички услови; комуналних услуга,
електричне енергије, воде, грејања,ПТТ услуга и др.), са
опредељеним роком плаћања.
Уколико изабрани понуђач, који је уредно обавештен, не
измири трошкове утврђене Решењем из става 1 овог члана
и не потпише понуђени Уговор у року од 10 дана од дана
пријема обавештења о избору, Друштво ће поништити
Одлуку из члана 13. овог Правилника и о томе обавестити
све учеснике у поступку.
По пријему одлуке, Центар за набавке и централна
стоваришта, припрема предлог Уговора.
Пратећа документација уз предлог Уговора:
- Копија регистра правног лица или копија личне карте
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физичког лица;
- Орто приказ и катастарске парцеле које се односе на
предмет закупа;
- Скица предмета закупа;
- Одлука Одбора директора;
- Начелна сагласност Републичке Дирекције за имовину
РС, уколико је потребна;
- Записник о утврђеном чињеничном стању на терену,
који није старији од 30 дана;
- Записник Комисије са конкурсном документацијом;
- Доказ о бонитету правног субјекта;
- Доказ о достављеном средству обезбеђења за озбиљност
понуде у висини понуђеног месечног закупа: депозит
или бланко соло меница са одговрајућим меничним
овлашћењем или неопозива, платива на први позив и
без приговора банкарска гаранција са роком важности
60 дана;
- Копију Изјаве под пуном кривичном и материјалном
одговорношћу да ће уз потписани Уговор доставити
и захтевано средство обезбеђења за добро извршење
уговорне обавезе у висини три месечне закупнине
: одговрајући депозит или бланко соло меница са
одговарујућим меничним овлашћењем или неопозиву,
плативу на први позив и без приговора банкарску
гаранцију са роком важности 30 дана дужим од рока
на који се уговор закључује;
- и остали акти релевантни за предметни предлог
уговора.
Заведени предлог Уговора (5 примерака), са целокупном
пратећом документацијом која се односи на све елементе
предложеног Уговора, у ‘’кошуљици предмета’’, Центар
за набавке и централна стоваришта са печатом оверене
правне ваљаности
доставља генералном директору
Друштва на потпис.
Кошуљицу предмета потписују председник Комисије
и одговорнo лицe из Центра за набавке и централна
стоваришта, (као Предлагачи), уз сагласност Центра за
правне послове и људске ресурсе,Центра за финансијске
послове и план, а по потреби других организационих
делова који су надлежни и на које се књиговодствено води
предметни простор или објекат.
У случају када се непокретност не изда у закуп после
два узастопно спроведена поступка јавног оглашавања,
почетна висина закупнине по којој се непокретност даје
у закуп умањује се на 80% од почетне цене објављене у
јавном позиву. У случају када се непокретност не изда у
закуп на начин и под условима наведеним у овом члану
висина закупнине се умањује до 60% од почетне цене
објављене у јавном позиву, по којој цени ће се наставити
са јавним оглашавање.
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Члан 15.
Пословни простор се даје у закуп /на привремено
коришћење физичким лицима,предузетницима и правним
лицима, са опредељеним роком трајања, а што ће бити
регулисано уговором.
Саставни део Уговора о закуп/ привременом коришћењу
Пословног простора (у даљем тексту: Уговор) је Записник
о увођењу у посед Пословног простора (у даљем тексту:
Записник), који обострано потписују закуподавац и закупац
од када почиње да се обрачунава обавеза закупнине и
осталих трошкова дефинисаних Уговором.
Уговор потписује генерални директор Друштва или
запослени кога он овласти.
Члан 16.
Пословни Простор могу се, изузетно, дати у закуп и ван
поступка прикупљања писаних понуда на основу Одлуке
Одбора директора Друштва, а у случајевима утврђеним у
Уредби о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања
других имовинских права, као и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник
РС“, бр.16/18).
Члан 17.
Ценовник о давању у закуп/привремено коришћење
пословног и рекламног простора и објеката за постављање
телекомуникационе опреме, из чл. 3 овог Правилника ће
бити саставни део овог Правилника.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и
објављује се у Службеном гласнику „Железница Србије“.
Члан 18.
Доношењем овог Правилника престаје да важи Ценовник
о давању у закуп пословног и рекламног простора за 2016.
године (број: 4/2016-90-41 од 6.5.2016.године),Правилник
о давању у закуп пословног и рекламног простора (број:
4/2016-89-41 од 9.6.2016.године), и Правилник о изменама
и допунама правилника о давању у закуп пословног и
рекламног простора (број: 4/2016-111-49 од 9.6.2016.
године).
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-896-237
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 дана 14.11.2019 .године, донео

ЦЕНОВНИК
О ДАВАЊУ У ЗАКУП за 2019. годину
А) ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
Б) РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА
В) ОБЈЕКАТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ

Почетна цена без ПДВ-а
(РСД / м² месечно)

А)

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

Ред.
Бр.

Локација

Канцеларијски
простор

2

1

Магацински
Надстрешнице
простор

3

4

5

1

Београд (Немањина, Здравка Челара,
Савска)
Златибор

1127,00

464,00

280,00

2

Београд (Дунав станица, Доњи град,
ранжирна Макиш)

663,00

238,00

143,00

3

Нови Сад; Рума;

536,00

203,00

122,00

4

Суботица; Ниш

380,00

150,00

96,00

310,00

90,00

60,00

6

Зајечар, Вршац, Пожаревац, Зрењанин,
Младеновац, Пожега, Параћин,
Јагодина, Неготин, Батајница

300,00

77,00

55,00

7

Смедеревска Паланка, Лајковац,
Сомбор, Кикинда, Сремска
Митровица, Шид, Врање

280,00

60,00

48,00

8

Велика Плана, Ћуприја, Смедерево,
Рашка, Пријепоље, Кучево, Пирот,
Мали Зворник, Лазаревац, Лозница,
Лапово, Палић, Ристовац, Алексинац,
Свилајнац, Деспотовац, Прибој,
Врањска бања, Сурчин, Остружница,
Прахово, Косјерић, Умчари

245,00

55,00

41,00

5

Лесковац, Чачак, Панчево,
Ваљево,Шабац, Крагујевац Краљево,
Ужице, Ужице теретна, Крушевац

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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9

Сента, Бачка Топола, Прокупље,
Сталаћ, Куршумлија, Нова Пазова,
Стара Пазова, Трстеник, Књажевац,
Димитровград, Петроварадин, Нишка
бања, Стопања, Грошница, Врбас

180,00

45,00

36,00

10

Мајданпек, Јелен До, Прешево,
Сврљиг, Мала Крсна, Радинац, Бечеј,
Нови Бечеј, Бујановац, Владичин Хан

110,00

35,00

28,00

11

Остале станице

80,00

30,00

21,00

12

Подруми, тавани, ходници, санитарни
чворови, шупе и остали помоћни
простор

13

Гараже

140,00

14

Гаражна места и бокс гараже

120,00

Б)

РЕКЛАМНИ ПРОСТОР

Ред.
Бр.

Локација

Почетна цена без ПДВ-а
(РСД / м² месечно)
Светлећа реклама
“дисплеј”

Плаката “билборд”

1

Београд (Немањина, Савска)

1.458,00

1.193,00

2

Београд (Здравка Челара, Доњи град,
Дунав станица)

1.193,00

926,00

3

Београд (ранжирна Макиш)

1.060,00

796,00

4

Ниш, Суботица, Нови Сад

840,00

530,00

5

Краљево, Крагујевац, Ужице, Ваљево,
Крушевац, Сремска Митровица,
Сомбор, Зрењанин, Чачак, Пожаревац,
Панчево, Јагодина

420,00

310,00

6

Остале станице и локације

350,00

200,00

В)
Ред. Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

50% од закупнине предвиђене за магацински простор

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА
Назив уређаја / опреме
Макро-кабинет за базну станицу >20U
Додатни кабинет за базну станицу
Мини-кабинет 3 – 12U
Микро-кабинет 1 – 3U
Антена за мини линк (по cm')
Антена за базну станицу – панел
Антена за рад у нелиценцираним опсезима (по cm')
Антена за базну станицу – остале
Батерије за мобилну станицу
Телекомуникациони уређај (1U)
Стуб (по m’)
Контејнер (по m²)

Почетна
цена
без ПДВ-а (РСД /
месечно)
28.814,оо
15.400,оо
7.700,оо
3.850,оо
132,20
8.305,оо
67,80
4.312,12
15.400,оо
3.850,оо
1.780,оо
4.152,40
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Корективни фактор локације
Ред. Бр.
1
2
3
4

5
6
7

Локација
Београд, Ниш, Нови Сад
Суботица
Ваљево, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Нишка бања, Зајечар,
Неготин, Зрењанин, Панчево, Лесковац, Шабац, Батајница,
Младеновац, Сремска Митровица, Шид, Крагујевац, Пожаревац
Смедерево, Јагодина, Параћин, Ћуприја, Пожега, Лапово, Сомбор,
Рума, Пирот, Врање, Вршац, Димитровград, Пријепоље, Ристовац,
Рашка, Кучево, Мали Зворник, Лајковац, Лазаревац, Батајница,
Сурчин, Умчари, Кикинда, Ужице теретна, Палић
Нова Пазова, Стара Пазова, Велика Плана, Паланка, Врањска
бања, Прибој, Алексинац, Прокупље, Петроварадин, Трстеник,
Бечеј, Нови Бечеј, Лозница, Остружница
Сталаћ, Врбас, Сента, Бачка Топола
Остале станице и локације

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%, искључиво на
основу одлуке Одбора директора.
Предлог одлуке Одбору директора доставља Центар за
правне послове и људске ресурсе.
2. Изузетно, на основу одлуке 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.
Предлог одлуке Одбору директора доставља Центар за
правне послове и људске ресурсе.
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. Накнада за постављање телекомуникационе опреме
обрачунава се на начин да се почетна цена за односни уређај увећа/помножи са корективним фактором за
одређену локацију. Тако добијени износ је без обрачунатог ПДВ-а.
5. За довођење пословног простора у фукционално
стање, према железничкој намени истог, Закупцу се
могу признати трошкови улагања на основу посебног
Споразума о суфинансирању, чија вредност не може
бити већа од износа 12 месечних закупнина, односно
од максималног износа јавне набавке мале вредности, а све у складу са одредбама Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном

Корективни
фактор
1,70
1,50
1,40
1,30

1,20
1,10
1,00

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда.
Одбор директора даје сагласност на Споразум о суфинансирању. Предлог Споразума о суфинансирању Одбору директора доставља Центар за правне послове и
људске ресурсе и организациони део Друштва чији је
објекат основно средство. Споразум о суфинансирању
закључује генерални директор или лице које он овласти.
6. Током примене овог Ценовника цене се могу повећавати у складу са пословном политиком „Србија Карго“
а.д. и општим условима пословања у Републици Србији.
7. На закључене уговоре који се преузимају од „Железнице Србије“ ад, овај Ценовник ће се примењивати по
окончању поступка примопредаје и прибављања сагласности Закупца.
8. Овај Ценовник ступа на снагу даном доношења и
објављује се у Службеном гласнику „Железница Србије“.
9. Доношењем овог Ценовника престаје да важи Ценовник о давању у закуп пословног и рекламног простора
за 2016.г. (број: 4/2016-90-41 од 6.5.2016.г.).
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-897-237
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17
и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број
60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“, број
14/2017), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној 14.11.2019. године донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“,
бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19, 33/19, 39/19, 43/19 и 47/19 ).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 50

„Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 ,33/19
39/19, 43/19 и 47/19 ) мења се у следећем:
1) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА
(1) 13100 - Управа Сектора
- послови под редним бројем 07 „главни координатор
за теретна кола “ у колони назив завршене школе или
факултета уписује се „МФ, ЕТС , ФТС“; остали услови
остају непромењени.
- код послова под редним бројем 08 „главни контролор
“ у колони број извршилаца уместо броја „2“ уписати
број „3“, остали услови остају непромењени
- послови под редним бројем 09 „главни инжењер “ се
бришу.
(2) 13403 – Секција ЗОВС Ниш, ОЈ за одржавање
локомотива Ниш
- код послова под редним бројем 03 „водећи инжењер
“ у колони број извршилаца уместо броја „6“ уписати
број „7“, остали услови остају непромењени.
- послови под редним бројем 05 „инжењер за ОВС “
се бришу.
(3) 13602 – Секција ЗОВС Краљево , ОЈ ЗОВС
Краљево
- код послова под редним бројем 02 „главни организатор“
у колони број извршилаца уместо броја „3“ уписати
број „2“, остали услови остају непромењени
- послови под редним бројем 03 „контролор “ се бришу.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 14.11.2019. године)
Број: 4/2019-897-237
На основу члана 24. Закона о раду ( „Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука
УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка
17) 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 „Србија Карго“ а.д. је на седници, одржаној 14. 11.2019. године донео

- под редним бројем 3 систематизују се послови „главни инжењер “, са следећим условима: у колони шифра
описа посла уписује се 1131; у колони степен стручне
спреме уписује се „7/6“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ФТС , ВШТС“; у колони
број извршилаца уписује се „2“.
- код послова под редним бројем 04 „пословођа“ у колони број извршилаца уместо броја „2“ уписати број „3“,
остали услови остају непромењени.
- код послова под редним бројем 06 „техничар у радионици“ у колони број извршилаца уместо броја „2“
уписати број „1“, остали услови остају непромењени.
- код послова под редним бројем 10 „електромеханичар
за возна средства “ у колони број извршилаца уместо
броја „2“ уписати број „3“, остали услови остају непромењени.

ПРАВИЛНИК
о изменама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички
превоз робе „Србија Карго“, Београд

- код послова под редним бројем 11 „бравар“ у колони
број извршилаца уместо броја „2“ уписати број „1“,
остали услови остају непромењени

Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник

- под редним бројем 13 систематизују се послови „дефектатор “, са следећим условима: у колони шифра
описа посла уписује се 1163; у колони степен стручне
спреме уписује се „4“; у колони назив завршене школе

- послови под редним бројем 13 „електромеханичар “
се бришу

Број 50
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или факултета уписује се „СШМС, СШЕТС“; у колони
број извршилаца уписује се „2“.
- код послова под редним бројем 14 „електричар за возна
средства “ у колони број извршилаца уместо броја „2“
уписати број „1“, остали услови остају непромењени
- послови под редним бројем 17 „ложач парног котла “
се бришу
- под редним бројем 17 систематизују се послови „бравар на одржавању кочне опреме “, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1167;
у колони степен стручне спреме уписује се „4“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се
„СШТС, СШМС или 3Г.СШМС “; у колони број извршилаца уписује се „2“.
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Члан 2.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику „Железнице Србије“.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-911-239

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

На основу члана 24. Статута Aкционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго”, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15), Одбор директора, на
седници одржаној 2.12.2019. године, донео је

ОДЛУKУ
o усвајању службеног материјала Реда вожње за
2019/2020. годину из надлежности „Србија Карго“ а.д.
са Извештајем о реализацији задатака из
Смерница за организацију саобраћаја
и образложењем организације саобраћаја
1. Усваја се службени материјал Реда вожње за
2019/2020.годину, из надлежности „Србија Карго“
а.д., за међународни и унутрашњи теретни саобраћај,
са Извештајем о реализацији задатака из Смерница за
организацију саобраћаја и образложењем организације
саобраћаја.
2. Службени материјал Реда вожње из тачке 1. ове
одлуке садржи:
- Саобраћајно-транспортно упутство (СТУ) Део Б,
Теретни саобраћај;
3. Службени материјал Реда вожње из тачке 1. ове одлуке
ступа на снагу 15.12.2019.године и важиће до 12.12.2020.
године.
4. Даном ступања на снагу службеног материјала Реда
вожње из тачке 1. ове одлуке, престаје да важи службени
материјал Реда вожње за 2018/2019.године (СТУ-део Б) са
његовим саставним деловима и прилозима.
5. Са службеним материјалом Реда вожње за 2019/2020.
годину, морају се упознати сви заинтересовани радници,
пре његовог ступања на снагу, а осим тога, морају се благовремено извршити и све друге припреме, за несметан и
безбедан прелазак са важећег на нови Ред вожње.
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 15.12.2019.године.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-912-239
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017),
Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници
одржаној 2.12.2019. године донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18,
11/19 25/19, 33/19, 39/19, 43/19,47/19 и 50/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-912-239
На основу члана 24. Закона о раду ( „Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка
17) 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 „Србија Карго“ а.д. је на седници,
одржаној 2.12.2019. године донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника o организацији
и систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и
систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз робе Србија Карго, Београд (Службени
гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19
,33/19 39/19, 43/19, 47/19 и 50/19 ) мења се у следећем:
1) 1) 11000 ЦЕНТАР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
(1) 11100 - Управа Центра
- под редним бројем 08 систематизују се послови
„главни контролор за финансије“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се
1347; у колони степен стручне спреме уписује се
„4/6“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се „ВШТС,ВШДС,СШТС, СШЖС“; у
колони број извршилаца уписује се „1.
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(2) 12601 – Секција за вучу возова и ТКП , Панчево
ОЈ за вучу возова и ТКП Зрењанин
- код послова под редним бројем 7 „помоћник
машиновође “ у колони број извршилаца уместо
броја„14“ уписати број „13“, остали услови остају
непромењени.
- под редним бројем 10 систематизују се послови
„машиновођа за маневру“, са следећим условима:
у колони шифра описа посла уписује се 1119; у колони степен стручне спреме уписује се „3“; у колони назив завршене школе или факултета уписује
се „3 Г. СШТС“; у колони број извршилаца уписује
се „1“.
3) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА
(1) 13404 – Секција ЗОВС Ниш, ОЈ за одржавање
теретних кола Ниш
- код послова под редним бројем 11 „колски диспечер
за ОВС“ у колони број извршилаца уместо броја
„3“ уписати број „2“, остали услови остају непром
- код послова под редним бројем 5 „пословођа“ у
колони број извршилаца уместо броја „2“ уписати
број „3“, остали услови остају непромењени.
Члан 2.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

2) 12000 СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП
(1) 12302 – Секција за вучу возова и ТКП Београд,
ОЈ за вучу возова и ТКП Рума
- код послова под редним бројем 10 „машиновођа
на маневри“ у колони број извршилаца уместо
броја„7“ уписати број „6“, остали услови остају
непромењени.
Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго”, Београд, који се односи на описе послова, мења се у следећем:
Уписује се нови опис посла, и то:
1347-главни контролор за финансије прати законске прописе и интерна акта из делокруга свог рада; Координира,
обрађује у САП-у и доставља предмете из домена финансијско-рачуноводственог пословања; Припрема и доставља
податке за обрачун зарада; Организује рад административних послова сектора; Испоставља налоге за службена
путовања и води евиденцију истих; Припрема документацију за израду решења из области радних односа; Води књигу
налога и рачуна; Сарађује са службама и секторима у друштву; Обједињава и припрема податке о некретнинама за унос
у апликацију јединствене евиденције непокретности, која се води код Републичке дирекције за имовину Републике
Србије; Уноси и ажурира податке у апликацији јединствене евиденције непокретности; Обавља и друге послове у
оквиру степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца“
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-913-239
На основу члана 47. став 1. Закона о заштити података
о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) члана
24.Статута Акционарског друштва за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“,
број 60/2015 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/2017), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на
седници одржаној 2 .12. 2019. године донео

ОДЛУКУ
Утврђује се да је „Србија Карго“ а.д. образовала и
водила евиденцију о Збиркама података у складу са
Законом о заштити података о личности („Службени
гласник РС“, број 97/08, 104/09-др.закон, 68/12-УС и
107/12). У Централном регистру Збирки података који је
водио Повереник за заштиту података о личности уписане
су и воде се следеће збирке података:
1. Збирка података о кадровској евиденцији запослених
2. Збирка података о зарадама и осталим примањима
запослених и лица ван радног односа
3. Збирка података о службеним путовањима запослених
у иностранство
4. Збирка података о евиденцији радног времена запослених у „Србија Карго“ а.д.
5. Збирка података о запосленима за чијим радом
престаје потреба у складу са Програмом решавања
вишка у 2016. години.
6. Збирка података о додели новогодишњих пакетића за децу
7. Збирка података о корисницима стипендија
8. Збирка података о запосленима за чијим радом
престаје потреба у складу са Планом оптимизације
броја запослених у 2017. години
9. Збирка података о корисницима солидарне помоћи
10. Eвидeнциja лица која се примају на стручно оспособљавање за рад без заснивања радног односа
11. Збирка података о запосленима за чијим радом
престаје потреба у складу са Планом оптимизације
броја запослених у 2018. години
12. Евиденција о прикупљању и употреби података o личности поводом давања поклон пакетића или новчане
честитке за децу запослених у Новој 2018. години
13. Евиденција о прикупљању и употреби података о личности поводом давања поклон пакетића или новчане
честитке за децу у Новој 2019. години.
„Србија Кaрго“ а.д. као руковалац односно обрађивач
података о личности евиденцију о радњама обраде
наставиће да води у складу са Законом о заштити података
о личности („Службени гласник РС“, број 87/18).
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Одлука Скупштине
„Србија Карго“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 5/2019-121-61
На основу чл. 16. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(„Службени гласник РС“, број 60/15 и „Службени гласник
Железнице Србије“, број 14/17), а у вези са чл.410. став 6.
и чл. 411. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник
РС“, бр.36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18 и 95/18),
Скупштина Акционарског друштва за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд је, на седници одржаној
дана 2.12.2019. године, донела

ОДЛУКУ

о измени Одлуке о именовању Комисије за ревизију
I У Одлуци о именовању Комисије за ревизију бр.
5/2019-118-59 коју је Скупштина Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд донела
на седници одржаној дана 29.7.2019. године мења се тачка
I, тако да гласи:
„I Именује се Комисија за ревизију у следећем саставу:
1. Милена Ђорђевић, Министарство финансија Републике Србије, председник,
2. Кристина Ожеговић, адвокат, члан,
3. Драгана Бурсаћ, лиценцирани овлашћени ревизор,
овлашћени интерни ревизор, овлашћени јавни
рачуновођа и овлашћени рачуновођа, члан.“
II У осталом делу Одлука о именовању Комисије за
ревизију бр. 5/2019-118-59 од 29.7.2019. године остаје
непромењена.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
IV Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железница
Србије“.

Образложење
У складу са одредбама Закона о привредним друштвима
(„Сл. гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15,
44/18 и 95/18) и Закона о ревизији („Сл. гласник РС“, бр.
62/13 и 30/18) Одлуком о именовању Комисије за ревизију
бр. 5/2019-118-59 од 29.7.2019. године образована је
посебна Комисија за ревизију у „Србија Карго“а.д.
Како је именовани члан Комисије за ревизију, образоване
Одлуком бр. 5/2019-118-59 од 29.7.2019. године, Ана
Контић из Министарства спољних послова Републике
Србије, писаним путем обавестила „Србија Карго“а.д.
да, из пословних разлога, није у могућности да преузме
обавезе члана Комисије за ревизију „Србија Карго“а.д., то
је у складу са одредбама члана 410. Закона о привредним
друштвима, именован нови члан наведене Комисије.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
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„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
Одлука в.д. генералног директора
„Железнице Србије“ ад
(од 4.12.2019. године)
Број: 1/2019-3637
На основу члана 56. став 1. Закона о заштити података
о личности („Службени гласник РС“, број 87/18) и члана
29. Статута “Железнице Србије” акционарско друштво
(Службени гласник „Железнице Србије“, број 10/19 пречишћен текст), в.д. генералног директора „Железнице
Србије“ ад, доноси

РЕШЕЊЕ

о одређивању лица за заштиту података о личности
1. Одређује се лице за заштиту података о личности и то:
МАРИЈА ВУЈОВИЋ, запослена у „Железнице Србије“
ад, Београд, Немањина 6, на пословима директор Сектора
за правне, персоналне и опште послове, број телефона
064/8106802, e-mail адреса: marija.vujovic@srbrail.rs.
Овлашћено лице из тачке 1. овог решења има обавезу да:
- информише и даје мишљење руковаоцу/обрађивачу и
запосленима који врше радње обраде о њиховим законским
обавезама у вези са заштитом података о личности;

- прати примену одредби Закона о заштити података о
личности и других прописа и интерних аката руковаоца
који се односе на заштиту података о личности;
- даје мишљење, када се то затражи, о процени утицаја
обраде на заштиту података о личности и прати поступање
по тој процени, у складу са законом;
- сарађује са Повереником за заштиту података о
личности и саветује се са њим у вези са питањима која
се односе на обраду, укључујући и обавештавање и
прибављање мишљења у складу са законом.
У извршавању обавеза из тачке 2. овог решења,
овлашћено лице је дужно да води рачуна о ризику који се
односи на радње обраде, узимајући у обзир природу, обим,
околности и сврхе обраде.
2. Ово решење објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“ и на сајту Друштва.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 5.12.2019. године)
Број: 4/2019-964-174
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 5.12.2019. године, донео

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 59/2017,71/2017,8/2018, 13/18, 23/18, 34/18,
35/18, 36/18, 37/18, 40/18, 44/18, 50/18, 53/18, 57/18, 58/18,
59/18, 60/18, 61/18,62/18,65/2018,67/2018,3/19,5/19,9/19,11
/19,12/19,14/19,16/19,19/19,20/19,21/19,26/19,28/19,29/19,3
1/19, 32/19, 34/19,45/19,47/19, 49/19 и 51/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

путника „Србија Воз“ Београд – текстуални и табеларни
део, у следећем:
ЦЕНТАР ЗА МАРКЕТИНГ И МЕДИЈЕ
У организационом делу 60100 – Центар за маркетинг
и медије
- Код послова под редним бројем 3 „главни програмер
за дигитални маркетинг“ у колони број извршилаца
уместо „3“ уписати „4”.
- Систематизују се послови под редним бројем 5 „координатор за маркетинг“ са следећим условима: у колони
шифра посла уписати 7110, у колони степен стручне
спреме уписати 7, у колони школа или факултет
уписати: „ФТС,ФДС“; у колони број извршилаца
уписати “1“.
Текстуални део Правилника мења се у следећем:
- Уписује се шифра описа посла 1025 - координатор
за маркетинг, која гласи:
„Учестује у обављању активности из области маркетинга; препоручује и предлаже промене у смислу
унапређења понуде; учествује у реализацији активости
ради маркетиншке промоције друштва; осмишљавање
и организује поставке маркетиншког материјала; врши
процену реакције тржишта на пропагандне програме и
материјал; организује и учествује у припреми заку-па
расположивог рекламног простора; припрема и подноси
извештаје о маркетиншким активностима; обавља и
друге послове по налогу директора Центра.“
ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ПРИХОДА

Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 5.12.2019. године)
Број: 4/2019-964-174
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 5.12.2019. 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

У организационом делу 68000 – Центар за контролу
прихода
- Код послова под редним бројем 2 „заменик директора
центра“ у колони школа или факултет додаје се:
„ВЖШСС“;
СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНО-КОМЕРЦИЈАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
У организационом делу 80101 – ОЈ за СКП Београд
- Систематизују се послови под редним бројем 19
„самостални стручни сарадник за саобраћајне послове“
са следећим условима: у колони шифра посла уписати
7020, у колони степен стручне спреме уписати 7/6, у
колони школа или факултет уписати: „ФТС,ВЖШСС“;
у колони „ у складу са Правилником 646 уписати „ДА“,
у колони број извршилаца уписати “1“.
У организационом делу 80700– Секција за СКП Нови
Сад
- Код послова под редним бројем 6 „школски
инструктор-иследник“ у колони број извршилаца
уместо „1“ уписати „2”.
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СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ
ПОСЛОВЕ, ПЛАН И ПОПИС
У организационом делу 61209 – Одељење за попис и
управљање имовином
- Код послова под редним бројем 8 „самостални
стручни сарадник за послове пописа-централна
јединица Лапово“ у колони број извршилаца уместо
„1“ уписати „2”.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 5.12.2019. године)
Број: 4/2019-968-174
На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“
(„Службени гласник Републике Србије“, број 60/2015 и
Службени гласник „Железнице Србије“, бр.14/17), 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

Р.б.

1.

2.

Предмет набавке

Процењена
вредност без
ПДВ-а

Услуга осигурања од
одговорности
ОРН:66516000
Ванредна поправка
магацина
ОРН:45000000

20.000.000,00

500.000,00

Измену Плана набавки објавити на Порталу јавних
набавки у року од десет дана од дана доношења.
2. За реализацију ове Одлуке задужује се Сектор за
набавке и стоваришне послове.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Скупштина Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“ а.д. Београд донела је одлуку
бр.5/2019-101-55 од 25.9.2019. године, којим је усвојен
Програм о изменама и допунама Програма пословања
Акционарског друштва за железнички превоз путника
„Србија Воз“ а.д. Београд за 2019. годину. Влада РС дала
је сагласност на Програм о изменама и допунама програма
пословања Акционарског друштва за железнички превоз
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Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Члан 3.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д.,
5.12.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

о измени Плана набавки за 2019. годину
„Србија Воз“а.д.
1. У Плану набавки за 2019. годину „Србија Воз“ а.д.
(Број: 4/2019-739-142 од 7.2.2019. године), врши се следећа
измена:
1.1. Додајe се нова позиција:

Планирана средства

Врста поступка

Без ПДВ

Конто

20.000.000,00

5529

Отворени поступак

500.000,00

5325

Набавка на коју се
закон не примењује

путника „Србија Воз“ а.д. Београд, 05. Број 023-10380/2019
од 17.10.2019. године. У складу са усвојеним измена
Програма пословања „Србија Воз“ а.д. Београд , извршио
је измену Плана набавки.
Средства за измену Плана набавке за 2019. годину
предвиђена су Ребалансом Програма пословања за 2019.
годину.
С обзиром да су средства за предметну набавку
обезбеђена у Ребалансу Програма пословања Акционарског
друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“ а.д.
Београд, донета је Одлука као у диспозитиву.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-1841-429
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 2.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Деспотија“ д.о.о. додељуjе се на
коришћење ad hoc трасa воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3641 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 5. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Деспотија“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре који се примењује у периоду
од 9.12.2018. године до 14.12.2019. године, а који је код
управљача јавне железничке инфраструктуре заведен под
бројем: 1/2019-3641 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник „Деспотија“ д.о.о. је дана 29.11.2019. године поднео ad hoc захтев
за доделу трасe воза, чији су основни елементи наведени у
Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста вуче

Серија
лок.

1.

53081

СмедеревоМарковац

електро

461

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-1842-429
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и „Службени
гласник Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 2.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

Маса
L (m)
воза (t)
636

452

Календар
саобраћаја

Цена трасе
[РСД]

3.126.12.2019.

7.017,74

Напомене

2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 45. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику “Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до
14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3640 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о, је дана 29.11.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
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С обзиром да је захтеванe ad hoc трасe возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
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су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Р.б.

1.

Број
воза

75030

Релација саобраћаја

Панчево Главна ст.Београд Дoњи Град

Врста
вуче

Серија Маса
лок.
(t)

дизел

661

112

L
(m)

19

Календар
саобраћаја

3.-7.12.2019

Цена трасе
[РСД]

Напомене

9,042.41

Потребно
поседање
сл.места
Београд
Дунав
Потребно
поседање
сл.места
Београд
Дунав

2.

57071

Београд Дoњи ГрадПанчево Главна ст.

дизел

661

1412

520

3.-7.12.2019

12,538.38

3.

57070

Панчево Главна ст.Ресник

електро

461

1532

520

3.-7.12.2019

17,754.67

4.

75032

Ресник-расп.К.-расп.ББеоград ранжирна

електро

461

120

20

3.-7.12.2019

5,495.27

5.

57073

Београд ранжирна
Б-расп.Р.-расп.А-Ресник

електро

461

1420

520

3.-7.12.2019

5,854.98

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-1843-429
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 2.12.2019. године,
донеo

ОДЛУКУ
о дoдели ad hoc трасе
1. Превознику „ATM BG“, д.о.о. додељуjе се на
коришћење ad hoc трасa воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре број: 1/2019-242 од 30.1.2019.
године и сматра се Анексом 15. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „ATM BG“ д.о.о, Београд и „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у
периоду од 28.1.2019. године до 14.12.2019. године, а
који је код управљача јавне железничке инфраструктуре
заведен под бројем: 1/2019-242 дана 30.1.2019. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник
„ATM BG“ д.о.о, је дана 2.8.2019. године поднео ad hoc
захтев за доделу трасе воза, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:

Редни
број

1.

2.

Број
воза

52244

74245

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија лок.

Маса
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Мала КрснаВелика ПланаМладеновац

дизел

485

54

45

3.128.12.2019.

МладеновацРесникЛајковац

дизел

485+485пот

66

52

3.128.12.2019.

РесникМладеновац

дизел

485

12

7

3.128.12.2019.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-1844-429
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, („Службени
гласник РС“ бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 2.12.2019.
године, донео

Цена трасе
[РСД]

Напомене

17.116,74

на релацији
МладеновацЛајковац
потисак лок.485

7.273,21

уређајем међусигналне зависности у станици Нова Пазова
на прузи Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна
граница - (Tovarnik).
Ово упутство представља прилог Упутства о организацији радова и регулисању саобраћаја за време извођења
радова на реконструкцији и изградњи деонице Батајница
- Стара Пазова на прузи Београд Центар - Стара Пазова Шид - државна граница - (Tovarnik), (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 40/19).
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство за руковање мобилним уређајем
међусигналне зависности у станици Нова Пазова на прузи
Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна граница
- (Tovarnik).
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ступањем на снагу овог упутства престају да важе
и да се примењују одредбе Упутства за руковање електрорелејним сигнално-сигурносним уређајима система
„Siemens - EI“ са системом за управљање и надзор типа
S7-300 преко PROFIBUS-DP повезаног са рачунаром, који
се налази у станичној поставници у станици Нова Пазова
(Упутство дел. бр. 8/2010-80 од 1.3.2010. године, рег. број
43, ЈП „Железнице Србије“) са свим објављеним изменама
и допунама.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
На основу одредаба члана 13. став девети Комерцијалног
уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске
железничке пруге на територији Републике Србије, деоница:
Београд Центар - Стара Пазова, који је у „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. заведен под бројем: 1/2016-4517
од 5.11.2016. године и тачке 5.1.5.3.9 Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација (Књига 5/1.6.)
Одбор директора је донео Упутство за руковање мобилним

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 2.12.2019. године)
Број: 4/2019-1844-429
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, („Службени
гласник РС“ бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 2.12.2019.
године, донео

УПУТСТВО

за руковање мобилним уређајем међусигналне зависности
у станици Нова Пазова на прузи Београд Центар - Стара
Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik)

1. Уводне одредбе
Уводне напомене
Члан 1.
У оквиру извођења радова на реконструкцији и изградњи
дела пруге Београд Центар - Стара Пазова у станици
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Нова Пазова се из употребе трајно искључује постојећи
електрорелејни сигнално-сигурносни уређај система
“Simens-Ei”. Док се не изврши уградња, испитивање и
пуштање у рад новог електронског уређаја, у станици Нова
Пазова ће се користити уређај међусигналне зависности.
Док трају радови на реконструкцији и изградњи, станица
Нова Пазова ће привремено бити осигурана мобилним
уређајем међусигналне зависности (у даљем тексту
МУМЗ), који ће обезбеђивати само међусобну зависност
улазних сигнала, при чему неће постојати зависност
показивања сигнала и положаја скретница.
Међусобна зависност улазних сигнала подразумева да
уређај не дозвољава да се више од једног улазног сигнала
постави да показује сигнални знак за дозвољену вожњу.
До момента искључења постојећих сигналносигурносних уређаја у станици Нова Пазова настале су
промене које се односе на расположивост појединих
инфраструктурних капацитета дела пруге Београд Центар
- Стара Пазова у смислу да се на овом делу пруге због
извођења радова на левом пружном колосеку деонице
Батајница - Стара Пазова саобраћај возова организује
једноколосечно по десном колосеку.
Искључење постојећег и уградња новог уређаја
осигурања захтева да се изради, објави и примењује ово
упутство, јер ће се тиме обезбедити функција саобраћаја,
односно обезбедиће се услови за уредан и безбедан
саобраћај возова и кретање маневарских састава и пружних
возила на подручју станице у условима извођења радова.
Предмет Упутства
Члан 2.
Овим упутством се даје опис и прописује редован начин
употребе уређаја међусигналне зависности у станици Нова
Пазова на прузи Београд - Стара Пазова - Шид - државна
граница - (Tovarnik).
Овим упутством се прописује и начин извршења
саобраћаја на подручју станице Нова Пазова у условима
сметњи или кварова на неком од елемената уређаја
међусигналне зависности.
Подручје примене
Члан 3.
Ово упутство је интерни акт “Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. који се примењује при регулисању саобраћаја
возова на подручју станице Нова Пазова само током
извођења радова I фазе (радови на левом пружном колосеку
и на левој страни станице), што је детаљније прописано
одредбама Упутства о организацији радова и регулисању
саобраћаја за време извођења радова на реконструкцији
и изградњи деонице Батајница - Стара Пазова на прузи
Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна граница (Tovarnik) („Службени гласник ЖС“ бр. 40/19).
Почетком радова II фазе (радови на десном пружном
колосеку и на десној страни станице) у станици Нова
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Пазова ће се променити расположивост инфраструктурних
постројења те ће благовремено бити израђено и објављено
ново упутство, док ће ово бити стављено ван снаге.
Ово упутство се односи на ограничени део инфраструктурних капацитета јавне железничке инфраструктуре
којом управља “Инфарструктура железнице Србије“ а.д. и
примењује се у домену регулисања и обезбеђења саобраћаја
возова и кретања пружних возила и маневарских састава
на подручју станице Нова Пазова у условима извођења
радова I фазе.
Опште одредбе
Члан 4.
Сви они послови и поступци који нису посебно
прописани одредбама овог упутства морају се
организовати и извршавати на начин како је то наведено
одредбама општих саобраћајно-техничких прописа који
се примењују на подручју “Инфраструктура железнице
Србије” а.д. и осталим упутствима и наређењима који су
издати од стране “Инфраструктура железнице Србије” ад.
и наредбама шефа станице.
Са одредбама овог упутства морају на доказан начин
бити упознати отправници возова који службу обављају у
станици Нова Пазова, скретничко и остало станично особље
које послове обавља у станици, те запослени који обављају
послове у вези организовања и регулисања саобраћаја
возова и кретања пружних возила или маневарских састава
на делу пруге Батајница - Нова Пазова - Стара Пазова,
запослени који обављају послове одржавања грађевинских
и електротехничких постројења на овом делу пруге, као
и запослени који обављају послове надзора, односно
послове процесне и унутрашње контроле.
Са одредбама овог упутства морају на доказан начин
бити упознати и запослени у стручним службама у оквиру
делатности инфарструктуре и превоза који обављају
послове планирања и организовања саобраћаја на овом
делу пруге.
Осим тога, са одредбама овог упутства морају бити
упознати и представници Извођача који обављају радове
у станици Нова Пазова у оквиру послова реконструкције и
изградње дела пруге Батајница - Стара Пазова.
Обављање службе отправника возова и скретничара
у станици Нова Пазова и самостално руковање уређајем
међусигналне зависности у време примене одредаба овог
упутства, могу обављати само они запослени који су
упознати са одредбама овог упутства и својим потписом то
потврдили и дали потписану изјаву да су оспособљени за
самостално вршење службе.
Ни једним прописом, па ни овим упуством, не могу
се предвидети сви могући случајеви и за њих прописати
поступци, те је потребно да сваки запослени поступа
у складу с одредбама општих саобраћајно-техничких
прописа и одредбама овог упутства, односно да учини
оно што је у интересу очувања безбедности и редовитости
саобраћаја возова.
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2. Техничко - технолошке карактеристике уређаја
међусигналне зависности у станици Нова Пазова
Основни подаци о уређају међусигналне зависности
Члан 5.
На подручју станице Нова Пазова у садашњим условима
извођења радова, када је досадашњи електрорелејни
сигнално-сигурносни уређај система “Siеmens-Ei” са
свим припадајућим елементима искључен и ван употребе,
привремено је у употреби мобилни уређај међусигналне
зависности (у даљем тексту МУМЗ).
Уређај МУМЗ уграђен у станици Нова Пазова је
типа m2SCD производ Института „Михаило Пупин“ из
Београда. Уређај је изведен тако да постоји међусобна
зависност улазних сигнала из оба смера. Зависност је
таква да се два или више улазних сигнала (у каснијој
фази извођења радова) не могу истовремено поставити
да показују сигналне знаке за дозвољену вожњу, већ се
у једном тренутку само један од улазних сигнала може
поставити да показује такав сигнални знак.
Путем овог уређаја не може се вршити контрола положаја
и стања скретница, тако да сигнални уређај нема зависност
показивања улазних сигнала са положајем скретница.
Излазни сигнали код овог уређаја не постоје.
Руковање уређајем МУМЗ врши се путем поставнице,
што је у надлежности отправника возова станице Нова
Пазова.
Скретнице су опремљене скретничким бравама и њима
се рукује на лицу места. Скретницама рукују скретничари
који поседају блок 1 и блок 2, по наређењу отправника
возова у оквиру обезбеђења наређеног пута вожње.
Уређај МУМЗ, којим је опремљена станица Нова Пазова
састоји се из спољашњих уређаја и унутрашњег релејног
уређаја.
Спољашње уређаје чине:
− светлосни улазни сигнали и ликовни предсигнали
− кабловска мрежа за повезивање елемената осигурања
са кабловским прибором
− сензори најаве доласка воза и сензори за аутоматско
разрешење пута вожње.
Унутрашњи релејни уређај састављен је од три технолошке целине:
− станичне поставнице са тастерима
− релејног уређаја са напојним уређајем смештеним у
металном орману
− АКУ батерија за резервно напајање код нестанка
мрежног напајања
У станици Нова Пазова током I фазе радова, уређај
се користи за образовање зависности између два улазна
сигнала:
Fu – од стране станице Батајница
Gu – од стране станице Стара Пазова
Уређај МУМЗ омогућава само успостављање
зависности улазних сигнала, што значи да докле год један
улазни сигнал показује сигнални знак за дозвољену вожњу,
није могуће поставити други улазни сигнал да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу.
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Уређај не обезбеђује зависност сигнала и положаја
скретница, тако да је преко скретничког подручја, сходно
одредбама чл. 36 тач. 2 Саобраћајног правилника 2
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и
6/03) највећа допуштена брзина возова (пружних возила,
маневарских састава) до 50 km/h. Командовање уређајем
обавља се са станичне поставнице на којој није приказана
колосечна слика.
Уређај МУМЗ је сигнални уређај који подразумева
само руковање улазним сигналима, што је у надлежности
отправника возова, док се скретницама, које су опремљене
скретничким бравама, рукује на лицу места од стране
скретничара. Скретничари рукују скретницама по
наређењу отправника возова у оквиру обезбеђења
наређеног пута вожње.
Код овог уређаја не постоји контрола положаја
скретница, нити се може приказати на поставници код
отправника возова, већ се положај скретница контролише
само путем кључева скретничких брава. Не постоји
контрола слободности и заузетости скретница, као ни
контрола слободности односно заузетости колосека, како
оних на подручју станице, тако и оних на међустаничним
подручјима.
Уређај уграђен у станици Нова Пазова омогућава да
се улазни сигнали аутоматски постављају да показују
сигнални знак за забрањену вожњу по проласку воза.
Гажењем прве осовине воза на сензор најаве воза који је
уграђен на 100 m испред улазног сигнала добија се најава
наиласка воза, а гажењем сензора за разрешење пута
вожње који је уграђен на 50 m иза улазног сигнала, врши
се аутоматско постављање улазног сигнала да показује
сигнални знак “Стој”. Напуштањем сензора за разрешење
пут вожње воза се аутоматски разрешава.
Не постоји никаква зависност уређаја МУМЗ са
сигнално-сигурносним уређајима суседних службених
места, већ се при регулисању саобраћаја мора поступати
као на пругама које нису опремљене уређајима АПБ,
ТК или МЗ, у складу са одредбама чл. 39 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03), а при обезбеђењу путева вожњи на
подручју станице поступа се у складу са одредбама одсека
II Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“
број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01)
које важе за осигуране (притврђене) скретнице.
Уређај омогућава регулисање степена осветљености
улазних сигнала.
Спољна постројења и уређаји
Улазни сигнали и предсигнали
Члан 6.
Уредбом о категоризацији железничких пруга које
припадају јавној железничкој инфраструктури („Службени
гласник РС“, број 50/19.) извршено је укидање пруге
Београд - Стара Пазова - Шид - државна граница (Tovarnik) и уведена је нова пруга Београд Центар - Стара
Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik). У пројектној
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документацији за извођење радова на делу пруге Батајница
(укљ.) - Стара Пазова (укљ.) стационаже су дате тако да
се за почетну тачку пруге рачуна станица Београд Центар.
Како ће се преобележавање километарских и хектометарских ознака на овом делу пруге извршити тек по
завршетку радова, а на терену су још увек „старе“ сигналне
ознаке, у даљем тексту овог упутства стационаже улазних
сигнала и предсигнала станице Нова Пазова приказане су
по постојећем стању на терену.
Станица Нова Пазова опремљена је светлосним улазним
сигналима који се налазе:
-,од стране станице Батајница улазни сигнал Fu уграђен
је са десне стране десног колосека у km 26+302,
чији се сигнални знаци предсигналишу посебним
предсигналом локалног типа PFu, који је уграђен са
исте стране у km 25+500, односно на удаљености од
802 m испред улазног сигнала Fu
-,од стране станице Стара Пазова улазни сигнал
Gu уграђен је са десне стране десног колосека
(са леве стране у смеру вожње воза) у km 28+249,
чији се сигнални знаци предсигналишу посебним
предсигналом локалног типа PGu, који је уграђен са
исте стране у km 28+950, односно на удаљености од
701 m испред улазног сигнала Gu.
Стубови наведених улазних сигнала су обојени црно
- бело што, сходно одредбама чл. 6 тач. 5 Сигналног
правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и
1/97), значи да поменути сигнали показују сигналне знаке
једнозначне сигнализације.
Излазни сигнали код уређаја МУМЗ не постоје. Излазни
сигнали који су се употребљавали код досадашњег релејног
уређаја су неосветљени и док се не изврши њихова
демонтажа на стубовима ових сигнала биће постављена
сигнална ознака 210:“Сигнал не важи“.
Улазни сигнали могу показивати следеће сигналне знаке:
− сигнални знак 4: “Стој”
− сигнални знак 5б: “Слободно”
Улазни сигнали редовно показују сигнални знак за
забрањену вожњу односно сигнални знак 4: “Стој“.
На пружном колосеку ка суседним станицама Батајница
и Стара Пазова уграђени су нови предсигнали локалног
типа PFu у km 25+500 и PGu у km 28+950, чији је изглед
приказан на слици бр. 1.
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Предсигнал локалног типа конципиран је у складу са
одредбама чл. 1 тач. 7 Сигналног правилника 1 („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97) и састоји се од следећих
елемената:
- предсигналне опоменице којом се даје сигнална
ознака 202: “Означавање места предсигнала“
- стуба који одговара стубу предсигнала
- жутог сигналног котура лагане вожње којим се даје
сигнални знак 97а: “Лагано“
- натписне таблице за означавање сигнала
Овај предсигнал локалног типа у ноћним условима се не
осветљава, али се поједини делови изводе у рефлектујућој
материји у складу са одговарајућим стандардом.
Предсигнал локалног типа показује само сигнални знак
13: “Очекуј стој”. За употребу овог предсигнала локалног
типа постоји сагласност дата Решењем I-02-I број 340-47632/20147 од 29.08.2014. године Дирекције за железнице.
Код ових предсигнала поступа се сходно одредбама чл. 7
тач. 15 Сигналног правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”,
бр. 4/96, 5/96 и 1/97), односно на начин који је прописан за
поступање код сигналног знака 13: “Очекуј стој“ - вожњу
треба подесити тако да се воз безусловно заустави испред
главног сигнала који показује сигнални знак “Стој“.
За време примене одредаба овог упутсва предсигнали
улазних сигнала станице Нова Пазова су изведени тако да
не могу показати сигнални знак 14: “Очекуј слободно“.
Сензори најаве доласка воза и разрешења пута вожње
Члан 7.
Испред оба улазна сигнала станице Нова Пазова на
растојању од 100 m уграђени су сензори који служе да
најаве долазак воза у станицу:
- испред улазног сигнала Fu од стране станице Батајница
сензор најаве доласка воза AFI f1 уграђен је у km 26+202
- иза улазног сигнала Gu (у смеру раста стационаже) од
стране станице Стара Пазова (испред сигнала у смеру кретања воза) сензор најаве доласка воза AFI g1
уграђен је у km 28+349
Иза оба улазна сигнала станице Нова Пазова на
растојању од 50 m уграђени су сензори који служе за
аутоматско постављање улазног сигнала да показује
сигнални знак “Стој” и аутоматско разрешење пута вожње
воза (маневарског састава, пружних возила):
- иза улазног сигнала Fu од стране станице Батајница сензор разрешења пута вожње AFI f2 уграђен је у km 26+352
- испред улазног сигнала Gu од стране станице Стара
Пазова (иза сигнала у смеру кретања воза) сензор разрешења пута вожње AFI g2 уграђен је у km 28+199.
Опремљеност скретничких блокова
Члан 8.

Слика 1: Предсигнал локалног типа

У циљу формирања и обезбеђења пута вожње у станици
Нова Пазова на блоку 1 у km 26+935 са десне стране пруге
у равни кућице путног прелаза и на блоку 2 у km 27+725
у равни скретнице бр. 10 са десне стране пруге за потребе
скретничког особља постављени су контејнери (кућице)
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са спроведеним осветљењем и грејањем и са обезбеђеним
доказним споразумевањем са отправником возова. У непосредној близини контејнера постављен је мобилни тоалет.
Скретничар који поседа блок 1 станице Нова Пазова
осим дужности скретничара обавља и дужности чувара
прелаза, те ово радно место мора бити опремљено
сигналним средствима у складу са одредбама Прилога 2
тач. 14 Сигналног правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”,
бр. 4/96, 5/96 и 1/97).
Радно место скретничара који поседа блок 1 станице
Нова Пазова опремљено је средствима за пријем звоновних
сигналних знакова.
На радном месту скретничара који поседа блок 1 станице
Нова Пазова, сходно одредбама чл. 58 тач. 14 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03) мора се налазити видно истакнут извод
из реда вожње.
Осигурање скретница у станици Нова Пазова
Члан 9.
На подручју станице Нова Пазова скретницама се рукује
само на лицу места. Скретнице су опремљене механичким
кретним механизмом са тегом (ђулетом) и скретничким
бравама, те се морају закључавати на лицу места. Скретнице
се, сходно одредбама чл. 10 тач. 5 под в) Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94,
4/96 и 6/03), сматрају притврђеним скретницама.
Сходно одредбама чл. 18 тач. 5 став 5 Саобраћајног
упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83,
2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) у станици Нова Пазова
се дозвољава да скретничар обавља и послове надзорног
скретничара, тј. има право чувања скретничких кључева.
Уникати кључева скретничких брава налазе се код
скретничког особља које поседа блок 1 и блок 2 станице
Нова Пазова. На зиду контејнера на блоку 1 и на блоку
2 постављене су табле на којима је у шематској форми
приказана скретничка ситуација блока 1 и блока 2 и на
којима су предвиђене одговарајуће закачке за чување
скретничких кључева.
Дупликати кључева скретничких брава чувају се
пломбирани у канцеларији отправника возова под чијим
су непрекидним надзором.
У време важења одредаба овог упутства (током извођења
радова I фазе) са потребе саобраћаја возова у станици Нова
Пазова у употреби су 1а (први а), 2. (други) и 3. (трећи)
станични колосек са припадајућим скретницама.
У циљу одвајања десне стране станице Нова Пазова
на којој се организује саобраћај возова од леве на којој
се изводе радови, скретнице преко којих се организује
саобраћај возова су опремљене скретничким бравама и
стално закључане:
на блоку 1:
једном бравом и закључане у правац: 1 и 4
једном бравом и закључане у скретање: 7
са две браве: 5 и 8
ван функције: 2, 3 и 6
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По пуштању у употребу уређаја МУМЗ и искључењу
постојећег СС уређаја, исклизница Is1 уграђена у km
26+845 испред скретнице бр. 7 неће се мењати, остаће у
редовном положају на шини, а у случају потребе њоме ће
се руковати на лицу места курблањем.
на блоку 2:
једном бравом и закључане у правац: 14 и 17
једном бравом и закључане у скретање: 9 и 11
са две браве: 10 и 13
ван функције: 12, 15 и 16
По пуштању у употребу уређаја МУМЗ и искључењу
постојећег СС уређаја, исклизнице уграђене на првом
1б колосеку: Is2 у km 27+201 и Is3 у km 27+689 остаће у
свом редовном положају на шини, док се не замене новим
механичким исклизницама, а у случају потребе њима ће се
руковати на лицу места курблањем.
Одредбе које се односе на скретнице односе се и на
исклизнице које су уграђене на подручју блока 1 и блока
2. Између исклизница и припадајућих скретница мора се
обезбедити кључевна зависност.
Обавеза шефа станице Стара Пазова (надзорна станица
станици Нова Пазова) је да у вези привремено уграђених
скретничких брава Наредбом шефа станице детаљније
пропише поступке са кључевима привремено уграђених
скретничких брава. Наредба шефа станице мора бити у
складу са одредбама овог упутства. Ова наредба има статус
привремених измена Пословног реда станице I део, чува се
као прилог овог упутства, а са њеним одредбама морају на
доказан начин бити упознати сви заинтересовани радници
који службу обављају у станици Нова Пазова.
Унутрашња постројења и уређаји
Напојни делови уређаја међусигналне зависности
Члан 10.
Унутрашњи део уређаја међусигналне зависности смештен
је у посебном малом металном орману који се налази у
канцеларији отправника возова станице Нова Пазова.
Унутрашњи део уређаја састоји се од релејног (логичког)
и напојног дела.
Редовно напајање уређаја МУМЗ врши се из јавне
електродистрибутивне мреже напона 230 V, 50 Hz на коју
је прикључена станица Нова Пазова.
У случајевима нестанка напајања из јавне електродистрибутивне мреже, напајање уређаја МУМЗ аутоматски
прелази на рад са АКУ батеријама које представљају
помоћно напајање. Овакво напајање може трајати до 8 сати.
Акумулаторске батерије смештене су у истом простору
са унутрашњим делом уређаја.
Уређај међусигналне зависности станице Нова Пазова
нема резервног напајања.
Уређај међусигналне зависности станице Нова Пазова
нема могућност меморисања и протоколисања података
у вези функционисања и рада сваког од уређаја, односно
нема могућност меморисања датих команди.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- 14 -

Поставница уређаја међусигналне зависности
Командни елементи поставнице
Члан 11.
Поставница уређаја МУМЗ смештена је у канцеларији
отправника возова станице Нова Пазова. На поставници се
налазе командни и контролни елементи уређаја.
На средишњем делу таблоа поставнице, делови пружног
колосека у подручјима улазних сигнала су шематски
приказани као хоризонталне линије, а подручје станице,
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односно колосеци и припадајуће скретничко подручје
представљени су правоугаоником без посебног приказивања
стварне колосечне ситуације. Одговарајући тастери старта
и циља за руковање улазним сигналима постављени су на
шематском приказу.
Остали командни и контролни елементи, налазе се
изнад шематског приказа пружног колосека и станичног
подручја. Сви бројачи употребе тастера улазних сигнала
налазе се на горњој средишњој страни таблоа поставнице.
Шематски приказ поставнице станице Нова Пазова дат
је на слици 2:

Слика 2. – Изглед поставнице станице Нова Пазова
Поставницом сме руковати само дежурни отправник
возова станице Нова Пазова.
Командни елементи поставнице су тастери и бравица на
таблоу поставнице.
Тастери су:
• групни тастери – тастери који се обавезно
употребљавају истовремено са још једним од тастера
са поставнице да би се извршила одређена команда
• појединачни тастери – тастери који се употребљавају
појединачно да би се извршила одређена команда.
Групни тастери су:
• TUF – тастер улазног сигнала Fu служи да се
истовременим притиском на њега и на циљни тастер
TGK улазни сигнал Fu из смера станице Батајница
постави да показује сигнални знак за дозвољену
вожњу.
Употреба овог тастера са тастером TGK региструје се на
бројачу тастера BrUF. Ако улазни сигнал Fu показује
сигнални знак за дозвољену вожњу овај тастер служи

да се једновременим притиском на њега и тастер TSC
улазни сигнал Fu постави да показује сигнални знак за
забрањену вожњу.
• TUG – тастер улазног сигнала Gu служи да се
истовременим притиском на њега и на циљни тастер
TGK улазни сигнал Gu из смера станице Стара Пазова
постави да показује сигнални знак за дозвољену
вожњу.
Употреба овог тастера са тастером TGK региструје се
на бројачу тастера BrUG. Ако улазни сигнал Gu показује
сигнални знак за дозвољену вожњу овај тастер служи да
се једновременим притиском на њега и тастер TSC улазни
сигнал Gu постави да показује сигнални знак за забрањену
вожњу.
• TGK – групни тастер улазних вожњи, служи да се
истовременим притиском на њега и тастер односног
улазног сигнала тај сигнал постави да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу
• TSC – тастер постављања сигнала да показује
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сигнални знак за забрањену вожњу, служи да се
истовременим притиском на њега и тастер улазног
сигнала тај сигнал постави да показује сигнални знак
4: “Стој“ чиме се врши разрешење улазног сигнала,
док пут вожње воза и даље остаје блокиран.
Пут вожње остаје блокиран, а нови пут вожње се може
формирати тек кад се изврши разрешење претходно
формираног пута вожње.
• TR – тастер присилног разрешења пута вожње,
користи се заједно са тастером одговарајућег улазног
сигнала TUF или TUG. Употреба овог тастера са
тастером улазног сигнала региструје се на бројачу
BrR присилног разрешења пута вожње.
Тастер TR има исту функцију као тастер TRPV код
електрорелејног осигурања.
Појединачни тастери су:
• ТА – појединачни тастер искључења аларма, служи за
искључење звучног аларма који означава сметње или
кварове на улазним сигналима.
Притиском на тастер, прекида се звучни аларм док
остаје да светли црвена светлост на показивачу LA који се
налази испод тастера ТА. Искључењем аларма искључује
се само звучно обавештење, али то не значи да је сметња
или квар отклоњен. Светлосни показивач светли све време
док траје сметња или квар.
• TD – појединачни тастер осветљености сигнала
“ДАН“, односно тастер за укључење јачег (већег)
осветљења сигнала у условима дневне видљивости.
Служи за постављање улазних сигнала да буду у
стању већег степена осветљености. Када је уређај на
стању осветљености сигнала за “ДАН“ показивач LD
светли мирном жутом светлошћу.
• TN – појединачни тастер осветљености сигнала
“НОЋ“, односно тастер за укључење слабијег (мањег)
осветљења сигнала у условима ноћне видљивости.
Служи за постављање улазних сигнала да буду у
стању мањег степена осветљености. Када је уређај на
стању осветљености сигнала за “НОЋ“ показивач LN
светли мирном жутом светлошћу.
Бравица поставнице се налази на таблоу поставнице
у горњем левом углу (ознаке BP) и употребљава се за
закључавање, односно откључавање поставнице. Када је
поставница закључана њом се не може руковати.
У случајевима када је поставница закључана, њом није
могуће руковати осим употребе тастера TSC истовремено
са тастером једног од улазних сигнала, односно једино је
могуће постављање улазног сигнала да показује сигнални
знак за забрањену вожњу.
Бравица има два положаја:
• десни и утиснути положај бравице – поставница је
закључана
• леви и истиснути положај бравице – поставница је
откључана
Бравица је опремљена и светлосним показивачем стања
бравице који се налази испод бравице:
- aко светлосни показивач стања бравице светли жутом
мирном светлошћу – могуће је руковање свим тастерима
на поставници.
- aко светлосни показивач стања бравице не светли (угашен)
– није могуће руковање поставницом, а присутне су све
постојеће индикације.
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Поставница се редовно не закључава јер је у условима
употребе уређаја МУМЗ, станица Нова Пазова непрекидно
поседнута отправником возова.
У време када отправник возова станице Нова Пазова
напушта канцеларију, обавезан је да пре напуштања
просторије закључа поставницу, а кључ бравице да чува
код себе.
Обавезно закључавање поставнице мора се вршити и у
случајевима настанка несрећа и незгода, када отправник
возова чува поставницу закључану са стањем у којем је
била у време настанка несреће или незгоде, до доласка
истражне комисије која после извршених увиђајних радњи
дозвољава откључавање поставнице и њену поновну
употребу.
Контролни елементи поставнице
Члан 12.
Контролни елементи поставнице су: показивачи, бројачи
употребе појединих тастера и звучни аларм.
Стање улазних сигнала контролише се путем показивача
улазних сигнала који имају шематски облик сигнала, а
налазе се уз шематски приказ пружног колосека, према
следећем:
- када на показивачу светли црвена мирна светлост
улазни сигнал показује сигнални знак 4: „Стој“
- када на показивачу светли зелена мирна светлост
улазни сигнал показује сигнални знак 5б: „Слободно“
- када на показивачу трепће црвена светлост улазни
сигнал показује сигнални знак 4: „Стој“, али је на
сијалици црвене светлости главно или помоћно
влакно прегорело
- када је показивач угашен улазни сигнал је таман, јер
су прегорела оба влакна на сијалици црвене светлости.
На поставници постоје светлосни показивачи:
(а) - блокирања сигнала
(б) - најаве воза и разрешења пута вожње
(в) - стања напојног уређаја
(г) - степена осветљености сигнала
(д) - сметњи или квара
(ђ) – бравице
(а) - показивачи блокирања сигнала
Стање блокирања сигнала контролише се путем
показивача блокирања сигнала који се налазе у шематском
приказу пружних колосека код показивача улазних сигнала
и има шематски облик стрелице (троугла), према следећем:

Слика 3.
када на показивачу светли жута мирна светлост значи да
је постављен пут вожње за показани смер и да је улазни
сигнал за тај смер вожње постављен да показује сигнални
знак за дозвољену вожњу, да је блокиран, тј. да се други
улазни сигнал не може поставити да показује сигнални
знак за дозвољену вожњу (слика 3).
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сигналу бити постављен сигнал „Стој“ и угасиће се жута
диода у облику стрелице која је означавала да је блокиран
пут вожње.
(в) – показивачи стања напојног уређаја
Слика 4.
када је показивач угашен значи да није постављен пут
вожње за показани смер, да улазни сигнал није постављен
да показује сигнални знак за дозвољену вожњу, да није
блокиран, тј. да се тај или други улазни сигнал може
поставити да показује сигнални знак за дозвољену вожњу
(слика 4).
Истовремено може светлети само један од показивача
блокирања сигнала.

Стање напојног уређаја контролише се путем показивача
начина напајања М (мрежа) и Р (претварачи) и показивача
за стање батерија I (исправна, пуна) и Р (празна или
неисправна), који се налази у горњем десном углу таблоа
поставнице (слика 8) према следећем:

(б) – показивачи најаве воза и разрешења пута вожње
Сензори најаве воза и сензори за разрешење пута вожње
су у овом уређају повезани са одговарајућим индикаторима
на командном пулту и приказани су на пружном колосеку
у облику правоуглих квадратића - диоде сензора (слика 5).

Слика 5. – Показивачи најаве воза и разрешења
пута вожње

Слика 6.
У случају наиласка воза на сензор најаве ако је притом
улазни сигнал постављен да показује сигнални знак за
дозвољену вожњу упалиће се жута диода сензора (слика 6).

Слика 8
када на показивачу М светли жута мирна светлост,
а показивач Р је угашен уређај се напаја из електродистрибутивне мреже 230V, 50 Hz
када на показивачу Р светли жута мирна светлост, а
показивач М је угашен уређај се напаја путем претварача
односно путем аку-батерија
када на показивачу I светли зелена мирна светлост, а
показивач Р је угашен аку-батерије су исправне и пуне
када на показивачу Р светли црвена мирна светлост, а
показивач I је угашен аку-батерије су празне или неисправне
Када се уређај напаја из батерија, пре него што показивач
Р почне да светли црвеном светлошћу, из ормана где је
смештен уређај чује се звучни сигнал (аларм) са инвентора,
који се не може угасити и који најављује скоро гашење
уређаја јер су батерије празне. Након извесног времена (30
до 60 минута) батерије ће се потпуно испразнити, те ће се
уређај угасити и неће бити могуће руковање.
У случају да се, док се уређај напаја из батерија, врати
мрежни напон уређај аутоматски прелази на напајање из
мреже када почиње и пуњење батерија.
(г) - показивачи степена осветљености сигнала

Слика 7.

Стање осветљености сигнала контролише се путем
показивача осветљености сигнала LD и LN, који се налазе
изнад тастера TD, односно TN на горњој десној страни
таблоа поставнице (слика 9) према следећем:

У случају наиласка воза на сензор најаве, а да притом
улазни сигнал није постављен да показује сигнални знак за
дозвољену вожњу упалиће се црвена диода сензора (слика 7).
Када воз наиђе на сензор разрешења ако је притом
улазни сигнал постављен да показује сигнални знак за
дозвољену вожњу упалиће се црвена диода сензора. У том
моменту долази до разрешења пута вожње при чему ће на

Слика 9.
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када на показивачу LD светли жута мирна светлост, а
показивач LN је угашен сигнали су на степену осветљености “ДАН“ односно сигнали су са већим степеном
осветљености
када је показивач LD угашен, а на показивачу LN светли
жута мирна светлост, сигнали су на степену осветљености
“НОЋ“, односно сигнали су са мањим степеном
осветљености
(д) – показивачи сметњи или квара
Стање сметње или квара (аларма) контролише се на уређају
путем показивача аларма LA, који се налази испод тастера
ТА у горњем левом углу таблоа поставнице (слика 10.) према
следећем:

Слика 10.
(ђ) – показивачи бравице
Светлосни показивач положаја бравице налази се
испод саме бравице и показује да ли је могуће руковање
поставницом и то:
- када показивач светли мирном жутом светлошћу значи да је поставница откључана и њоме је могуће руковање
- када показивач не светли значи да није могуће руковање поставницом
Бројачи употребе тастера
Члан 13.
Употреба појединих тастера контролише се путем
бројача који се налазе на горњем средишњем делу таблоа
поставнице:
• BrUF – бројач употребе тастера TUF одбројава број
поставља улазног сигнала Fu да показује сигнални знак
за дозвољену вожњу. Код постављања сигнала на појам
дозвољене вожње бројач се прекрене само за “пола”
цифре, а после враћања сигнала у редован положај (на
појам забрањене вожње), бројач се прекрене за још
“пола” цифре, односно тек тада се види цео број на
бројачу BrUF.
• BrUG – бројач употребе тастера TUG који одбројава
број постављања улазног сигнала Gu да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу. Код постављања
сигнала на појам дозвољене вожње бројач се прекрене
само за “пола” цифре, а после враћања сигнала у
редован положај (на појам забрањене вожње), бројач
се прекрене за још “пола” цифре, односно тек тада се
види цео број на бројачу BrUG.
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• BrR – бројач употребе тастера TR који одбројава
број присилног разрешења пута вожње. Код употребе
тастера TR бројач се одмах окрене за један цео број.
На поставници није дат бројач употребе тастера TSC,
јер након његове употребе мора да следи и употреба
тастера TR – употребом тастера TSC само се улазни сигнал
постави да показује сигнални знак „Стој“ али пут вожње
остаје блокиран (види члан 11 став осми овог упутства).
Разрешење блокираног пута вожње врши се употребом
тастера TR.
Звучни аларм
Члан 14.
Звучни аларм се јавља се када настане неки квар на
сигналима. Истовремено са звучним алармом јавља се и
светлосни показивач оног елемента на којем је квар настао.
Искључење звучног аларма врши се притиском на тастер
ТА и тиме се врши само искључење звучног упозорења
настанка квара, али искључењем звучног аларма не
отклања се квар. Квар остаје и даље, што се види на
одговарајућем показивачу, само је звучни аларм прекинут
и тиме је потврђено да је отправник возова који рукује
поставницом упознат са настанком квара. Квар се сматра
отклоњеним тек када је он отклоњен на лицу места, након
чега одговарајући показивачи покажу редовно стање.

3. Руковање уређајем међусигналне зависности
Руковање поставницом за обезбеђење саобраћаја
Члан 15.
У време када нема саобраћаја возова оба улазна сигнала
станице Нова Пазова показују сигнални знак 4: “Стој”, а
њихови припадајући посебни предсигнали локалног типа
стално показују сигнални знак 13: “Очекуј стој”.
У време када нема саобраћаја возова скретнице се
морају налазити у редовном положају. Уникати кључева
скретничких брава на блоку 1 и на блоку 2 станице Нова
Пазова налазе се под надзором скретничара.
У време саобраћаја возова, односно кретања пружних
возила или маневарских састава, отправник возова
скретничару наређује обезбеђење пута вожње, на начин
који је прописан одредбама чл. 13 Саобраћајног упутства
40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84,
4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).
Скретничари на лицу места врше обезбеђење наређеног
пута вожње. При обезбеђењу наређеног пута вожње,
осим постављања скретница у правилан и исправан
положај, обавезно врше и визуелну проверу слободности
тог колосека. По извршеном обезбеђењу пута вожње
скретничари су у обавези да изврше и проверу стања
кључева скретничких брава, према одредбама чл. 14 тач. 6
став други Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник
ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91,
2/94 и 2/01), те да се и на тај начин увере да је извршено
обезбеђење наређеног пута вожње.

- 18 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

Осим одредаба наведених претходном ставом,
скретничар који врши обезбеђење наређеног пута вожње
на блоку 1 станице Нова Пазова у склопу обезбеђења
наређеног пута вожње врши и обезбеђење саобраћаја на
путном прелазу у km 26+681.
Обезбеђење наређеног пута вожње скретничари
чине на начин који је прописан одредбама чл. 14 под б)
Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број
6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) за
службена места са осигураним скретницама.
По извршеном обезбеђењу пута вожње, скретничари
обавештавају отправника возова су извршили обезбеђење
наређеног пута вожње и то чине на начин који је
прописан одредбама чл. 15 под б) Саобраћајног упутства
40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84,
4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) за службена места са
осигураним скретницама.
Када је од скретничара блока 1 и блока 2 добио фонограм
да је извршено обезбеђење улазног пута вожње, отправник
возова станице Нова Пазова врши постављање одговарајућег
улазног сигнала да показује сигнални знак 5б: “Слободно”.
То се чини истовременим притиском тастера одговарајућег
улазног сигнала (тастер улазног сигнала TUF или TUG као
стартни тастер) и тастера TGK (циљни тастер) при чему се
ова употреба тастера региструје на бројачу употребе тастера
односног сигнала (BrUF или BrUG). Регистровање броја на
бројачу употребе тастера се врши тако што број на бројачу
одскочи само за “пола” цифре. Постављањем одговарајућег
улазног сигнала да показује сигнални знак за дозвољену
вожњу на поставници се укључује показивач блокирања тог
улазног сигнала.
Одмах по постављању одговарајућег улазног сигнала
да показује сигнални знак за дозвољену вожњу отправник
возова је у обавези да у рубрици “Примедбе” саобраћајног
дневника за односни воз, сходно одредбама чл. 39 тач.
4 став четврти Саобраћајног упутства 40 (“Службени
гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90,
2/91, 2/94 и 2/01) евидентира број са бројача односног
улазног сигнала тако што ће уписати текст: “BrUF...(број
који се види на бројачу)” или “BrUG...(број који се види
на бројачу)” зависно од тога којим улазним сигналом је
руковано.
Забрањено је постављање улазног сигнала да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу ако претходно није
извршено обезбеђење пута вожње за долазећи воз, тј. ако
није примљено обавештење од скретничара о извршеном
обезбеђењу пута вожње.
Наиласком воза (пружног возила, маневарског састава)
на сензор најаве воза, који је уграђен на 100 m испред
улазног сигнала, долази до блокирања пута вожње (најава
воза), што се на поставници уочава тако што показивач
испред улазног сигнала почиње да светли црвеном мирном
светлошћу.
Наиласком воза (пружног возила, маневарског састава)
на сензор разрешења пута вожње, који је уграђен на 50 m
иза улазног сигнала, улазни сигнал се аутоматски поставља
да показује сигнални знак за забрањену вожњу, показивач
поред ознаке улазног сигнала почиње да светли црвеном
мирном светлошћу, чијим напуштањем се постављени пут
вожње аутоматски разрешава.
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По аутоматском разрешењу пута вожње и постављању
односног улазног сигнала да показује сигнални знак
за забрањену вожњу, број на бројачу употребе тастера
ће одскочити још за “пола”, те ће се на бројачу улазног
сигнала видети цео број.
У случајевима када воз (маневарски састав, пружно
возило), код кога је руковано улазним сигналом још није
извршио вожњу, а јави се потреба хитног заустављања
воза пре доласка у станицу, тј. јави се потреба да се само
улазни сигнал мора поставити да показује сигнални знак за
забрањену вожњу, отправник возова то чини истовременим
притиском тастера улазног сигнала којим је руковано
и тастера TSC (тастер сигнала „Стој“), при чему и даље
остаје формиран пут вожње за воз (маневарски састав,
пружно возило).
У случајевима када воз (маневарски састав, пружно
возило) код кога је руковано улазним сигналом још није
извршио вожњу па се улазни сигнал, из било којих других
разлога у циљу очувања безбедности саобраћаја мора
поставити да показује сигнални знак за забрањену вожњу,
отправник возова то чини истовременим притиском
тастера улазног сигнала којим је руковано и тастера TR
(тастер присилног разрешења пута вожње) при чему се ова
употреба тастера региструје на бројачу употребе тастера
BrR. У овим случајевима подаци о употреби тастера TR
морају се у саобраћајном дневнику уписати на начин
како је то прописано одредбама чл. 39 тач. 4 трећи став
Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број
6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01),
односно подаци се уписују у први слободан ред испод
последњих уписаних података за воз обзиром да се ради о
нередовној употреби тастера.
Кoд излазних вожњи, када је извршено обезбеђење пута
вожње за излаз воза из станице, у складу са одредбама
одсека II Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник
ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и
2/01) и када су испуњени други услови у смислу одредаба
чл. 47 тач. 3 Саобраћајног правилника 2 („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), за отпрему
воза нема посебних додатних услова.
Отправник возова станице Нова Пазова је у обавези да
редовно, у складу са Календаром осветљености из Прилога
1 Сигналног правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
4/96, 5/96 и 1/97) води рачуна о степену осветљености
улазних сигнала, тако да се у условима ноћног осветљења
обезбеђује мањи степен светлости на сигналима, а у
условима дневног осветљења већи степен осветљености
сигнала. Ово се чини појединачним притиском на тастер TD
за услове дневне (веће) осветљењости сигнала, односно на
тастер TN за услове ноћне (мање) осветљености сигнала.
Брзине возова
Члан 16.
Сходно одредбама чл. 6 Упутства о привременом
регулисању саобраћаја возова на двоколосечним пругама
за време капиталног ремонта једног колосека („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 9/83) током извођења радова I фазе на делу
пруге Батајница - Нова Пазова - Стара Пазова прописана је
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највећа допуштена брзина по десном колосеку са 50 km/h
у оба смера, што одговара условима извођења радова на
левом колосеку наведеног дела пруге.
Сходно одредбама чл. 36 тач. 2 Саобраћајног правилника 2
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), док
је у станици Нова Пазова у употреби уређај МУМЗ, највећа
допуштена брзина вожње возова преко скретничког подручја у
правац и у скретање је Vmax=40 km/h.
Обезбеђење саобраћаја на путном прелазу
Члан 17.
Скретничар који поседа блок 1 станице Нова Пазова
осим дужности које се односе на обезбеђење пута вожње
за воз, маневарски састав или пружно возило, вршиће и
дужности чувара путног прелаза у km 26+681.
Скретничар ће саобраћај на путном прелазу редовно
обезбеђивати употребом ЛОБ кључа, тј. путем локалног
постављача који се налази у кућишту на зиду кућице
путног прелаза. Кључ кућишта (цилиндричне браве) се
чува код скретничара блока 1 станице Нова Пазова.
Локални прекидач (ЛОБ) има два крајња положаја:
- горњи положај (основни положај) у коме је
„ЛОБ“ искључен, односно када су путопрелазни
полубраници подигнути, уређај путног прелаза је
искључен и тада се не врши обезбеђење друмског
саобраћаја. Пребацивањем „ЛОБ“ постављача у доњи
положај уређај путног прелаза се одмах укључује и
непрекидно врши обезбеђење саобраћаја на путном
прелазу независно од кретања железничких возила.
- доњи положај (изведени положај) у коме је „ЛОБ“
активиран, односно када је уређај на путном прелазу
укључен, путопрелазни полубраници су спуштени и
врше обезбеђење друмског саобраћаја. Пребацивањем
„ЛОБ“ постављача у горњи положај уређај путног
прелаза се одмах искључује и путопрелазни
полубраници се подижу.
У случају нестанка напајања уређаја путног прелаза,
обезбеђење саобраћаја на путном прелазу није могуће
вршити употребом „ЛОБ“ постављача. У таквим
ситуацијама скретничар ће обезбеђење саобраћаја вршити
тако што ће путопрелазним полубраницима руковати
појединачним спуштањем и подизањем полубраника
помоћу курбле која се поставља у поставну справу.
Када престане напајање уређаја путопрелазни
полубраници сами прелазе у доњи положај (обезбеђују
саобраћај на путном прелазу) и могу се подићи само
механичким руковањем, тј. употребом курбле која се
поставља у поставну справу. Механичко постављање
путопрелазних полубраника (окретањем курбле) врши
се појединачно постављањем сваког путопрелазног
полубраника посебно. Пре подизања путопрелазних
полубраника потребно је откључати катанац браве и
окренути плочицу на поставној справи да би се појавила
осовина на коју се постави курбла. После подизања,
путопрелазни полубраници се морају закључати у горњем
положају да се сами не би неконтролисано спустили.
Курблу је могуће закључати и онемогућити руковање њом
кад су полубраници у горњем положају.

- 19 -

У случају да појединачно руковање поставним справама
из било ког разлога није могуће, обезбеђење саобраћаја
се врши тако што скретничар блока 1 лично на путном
прелазу врши обезбеђење саобраћаја. То чини тако што
зауставља друмска возила, мотоциклисте, бициклисте
и пешаке, у условима добре видљивости подигнутом и
испруженом руком са дланом усмереним према долазећим
возилима, а у условима смањене видљивости махањем
ручном сигналном светиљком са црвеном светлошћу
управно на уздужну осу пута.
Када се на овакав начин врши обезбеђење саобраћаја
на путном прелазу отправник возова станице Нова Пазова
у зависности од смера вожње воза (пружног возила,
маневарског састава) обавештава возно особље општим
налогом или путем РДВ-а да је уређај путног прелаза у
km 26+681 у стању квара, али да обезбеђење саобраћаја на
путном прелазу врши скретничар лично. У тим случајевима
возови (пружна возила, маневарски састави) путни прелаз
прелазе редовном брзином без заустављања.
Средства за споразумевање
Члан 18.
Редовно функционисање уређаја МУМЗ захтева постојање поуздане и функционалне телефонске или радио везе
између отправника возова и скретничког особља.
Основни систем за споразумевање отправника возова и
скретничара на подручју станице Нова Пазова је локална
радио мрежа радне фреквенције 444,700 MHz, те је станица
опремљена једном стабилном и са две преносне (ручне)
радио станице.
Стабилна радио станица налази се на радном месту
отправника возова, а ручне радио станице су намењене
скретничарима који поседају блок 1 и блок 2 станице
Нова Пазова. Начин употребе коришчења радио станица
дефинисан је оредбама чл. 13 тач. 80 до 101 Упутства о
организацији радова и регулисању саобраћаја за време
извођења радова на реконструкцији и изградњи деонице
Батајница - Стара Пазова на прузи Београд Центар - Стара
Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik) („Службени
гласник ЖС“ бр. 40/19).
Сви разговори остварени путем локалне радио мреже
снимају се на регистрофону постављеном у канцеларији
шефа станице.
За остваривање комуникације неопходне за регулисање
саобраћаја отправник возова станице Нова Пазова у својој
канцеларији има на располагању ТК пулт типа „Temax“ Tm
1402-80. Коришћење ТК пулта врши се сходно одредбама
Упутства за коришћење телекомуникационих диспечерских,
станичних и пружних телефонских система произвођача
,,SIMENS-Ei“ и ,,Temax“ (Упутство рег. бр. 100, делов. бр.
20/2013-1139 од 19.6.2013. године, „Железнице Србије“.)
Сви разговори које отправник возова обавља са ТК
пулта снимају се на регистрофону уграђеном у станици.
За споразумевање машиновођа – отправник станице
Нова Пазова путем РДВ-а користи се канал Ц22 који ради
на фреквенцији 444,700 MHz.
У случајевима да настану ситуације неупотребљивости
постојећих средстава за споразумевање (кварови, преки-
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ди каблова због извођења радова и сл.), за доказно
споразумевање отправника возова станице Нова Пазова са
отправницима возова суседних станица обезбеђен је GSM
GATEWAY уређај повезан са регистрофоном.
GSM GATEWAY уређаји омогућавају да се у случају
прекида ОВ вода, споразумевање отправника возова при
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регулисању саобраћаја возова врши позивом на број/
са броја службених мобилних телефона којима станице
располажу, при чему се ови разговори снимају. Преглед
телефонских прикључака мобилне телефонске мреже
оператера МТС, по службеним местима на делу пруге
Батајница - Стара Пазова дат је у табели 1.

Табела 1.
Преглед телефонских прикључака везаних на мобилну телефонску мрежу
оператера МТС
Назив станице/
Број телефонског
надлежног опер.
Радно место
Регистрофон
прикључка
одељења
отправник
Батајница
064/ 894 77 83
укључен
возова
отправник
066/ 840 40 77
укључен
Нова Пазова
возова
отправник
064/ 829 03 94
укључен
Стара Пазова
возова
Поступци при маневрисању
Члан 19.
Имајући у виду да се путни прелаз на блоку 1 станице
Нова Пазова налази у km 26+681, а сигнални знак 37:
,,Граница маневарских вожњи“ у смеру ка станици
Батајница је уграђен у km 26+520, на 161 m испред путног
прелаза у смеру раста стационаже, маневарски путеви
вожње на подручју блока 1 угрожавају одвијање друмског
саобраћаја на путном прелазу.
Преко путног прелаза у km 26+681 сме се маневрисати
тек пошто се претходно обезбеди саобраћај преко њега.
У станици Нова Пазова маневарски пут вожње
формирају скретничари по наређењу отправника возова.
Отправник возова када нареди скретничару блока 1
да обезбеди маневарски пут вожње то значи да је у
склопу маневарског пута вожње наредио и обезбеђење
саобраћаја на путном прелазу у km 26+681. Наређење за
обезбеђење маневарског пута вожње отправник возова
даје скретничарима фонограмом:„Обезбедити пут вожње
за маневарски састав бр. ___ са ____ колосека на ____
колосек (презиме отправника возова)“.
Скретничар блока 1 потврђује пријем наређења
отправнику возова речју „Разумео“ и својим презименом,
поставља скретнице у правилан и исправан положај за
маневарски пут вожње, а после тога укључује уређај путног
прелаза. Пошто се путопрелазни полубраници спусте у
доњи положај, скретничар блока 1 обавештава отправника
возова фонограмом:„Обезбеђен пут вожње за маневарски
састав бр. __ са ___ колосека (презиме скретничара)“.
Тек по добијеном фонограму од скретничара блока
1, отправник возова станице Нова Пазова дозвољава
маневарском особљу превозника/извођача радова почетак
маневрисања на блоку 1.

Ако ће се маневрисање преко путног прелаза обављати
дуже време, сходно одредбама тач. 124 Упутства о
маневрисању 42 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/80,
6/83, 3/87, 4/88, 6/91 и 2/94), у одређеним периодима
маневрисање се обуставља ради пропуштања друмских
возила и пешака. Пословним редом станице Нова
Пазова I део (Пословни ред дел. бр. 35/2018-II-2328 од
27.12.2018. године) одређено је да се након истека 10
минута, маневрисање обуставља да би се омогућио прелаз
друмских возила и пешака преко путног прелаза.
То значи да ће у случају маневрисања које ће трајати дуже
од 10 минута, отправник возова обавестити скретничара
блока 1 и руковаоца маневре превозника/извођача радова
да ће се маневрисање на блоку 1 вршити са прекидима
како би се омогућио пролаз друмских возила, бициклиста
и пешака преко путног прелаза.
По истеку 10 минута од почетка маневрисања скретничар
блока 1 ће зауставити маневарски састав ван зоне путног
прелаза, потом искључити уређај путног прелаза да би се
омогућио прелаз друмских возила (презиме отправника возова.
По проласку последњих кола маневарског састава
преко путног прелаза маневарском особљу даје сигнални
знак 97б:“Стој“. По заустављању маневарског састава ван
зоне путног прелаза, скретничар искључује уређај путног
прелаза чиме омогућује пролаз друмских возила.
По извршеном проласку друмских возила скретничар
ће поново обезбедити пут вожње за маневарски састав,
поставити скретнице у правилан и исправан положај,
после чега поново укључује уређај путног прелаза.
Пошто се путопрелазни полубраници спусте у доњи
положај, маневарском особљу ће дати сигнални знак
85:“Напред“ или сигнални знак 86: „Назад“ (у зависности
од места где се налази вучно возило), чиме се маневарском
особљу превозника/извођача радова дозвољава наставак
маневрисања.
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Обавештавање станичног особља о променама у
саобраћају возова
Члан 20.
Обавеза отправника возова станице Нова Пазова, у
складу са одредбама чл. 12 тач. 8 Саобраћајног упутства 40
(“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88,
8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) је да скретничко особље у станици
обавести о свим променама насталим у саобраћају возова.
Обавештење о променама у саобраћају возова
отправник возова даје непосредно пре или истовремено с
давањем наређења за обезбеђење пута вожње. Скретничко
особље се мора благовремено обавестити о: промени
улазног колосека, о уласку на заузет колосек, о уласку на
колосек на коме изузетно није обезбеђен пут претрчавања,
о изузетном проласку или заустављању воза и др. при
чему наређује које се мере морају предузети у насталим
условима.
Обавештење о насталим променама даје се фонограмом
истовремено блоку 1 и блок 2 путем локалне радио мреже.
Пријем фонограма скретничари потврђују речју „Разумео“
и својим презименом.
Пријем обавештења о насталим променама скретничари
станице Нова Пазова не морају потврђивати давањем броја
из свог бележника, јер се сви раговори који се обављају
коришћењем радио везе снимају.
Поступци у случајевима настанка кварова и сметњи
Члан 21.
У случајевима када настане квар на улазним сигналима,
зависно од врсте квара или сметње поступа се према
одредбама чл. 6 тач. 37 до 40 Сигналног правилника 1
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97).
Ако настану некаква оштећења или отуђења делова
предсигнала поступа се сходно одредбама чл. 7 тач. 24 до
26 Сигналног правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
4/96, 5/96 и 1/97), односно обавезно се врши обавештавање
возног особља.
У случајевима када се због квара или сметње не може
руковати улазним сигналима или су из било којих разлога
неупотребљиви, поступа се у складу са одредбама чл. 61
тач. 11 Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
У условима оваквог стања уређаја МУМЗ не може се
поступити према одредбама чл. 61 тач. 11 став четврти под
а) Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”,
бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) обзиром да не постоји
могућност давања сигналног знака 12а: “Опрезан улазак у
станицу са 10 km/h”.
Могуће је да се, у складу са одредбама чл. 61 тач. 11 став
четврти под б) Саобраћајног правилника 2 („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), даља вожња
од улазног сигнала дозвољава давањем одобрења путем
РДВ-а или слањем скретничара који ће возу показивати
сигнални знак 85:“Напред“ или сигнални знак 97б:“Лагано“
у случају да треба воз изузетно зауставити у станици или
када воз улази у станицу са норочитом опрезношћу.
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У случајевима када настану сметње или кварови на
скретницама у свему се поступа према одредбама чл. 12
Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
У условима када постоје сметње или кварови на
средствима за споразумевање или на средствима за
споразумевање између станичног и возног особља
поступа се на начин како је то прописано одредбама чл. 79
Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
На основу примљеног и евидентираног обавештења
отправник возова врши евиденцију у Бележник сметњи и
кварова В-11 и о неисправности уређаја одмах обавештава
службу за одржавање сигнално-сигурносних уређаја,
односно поступа према одредбама чл. 39 Саобраћајног
упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83,
2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).

4. Остале одредбе
Вођење евиденција
Члан 22.
Почетком примене одредаба овог упутства на радном
месту отправника возова станице Нова Пазова по питању
вођења евиденција једина промена у односу на досадашње
стање односи се на вођење саобраћајног дневника, док све
остале евиденције остају непромењене.
Док траје примена одредаба овог упутства на радном
месту отправника возова водиће се саобраћајни дневник
за међустанице без потпуног електромеханичког-релејног
осигурања (С-14а), на начин који је прописан одредбама
чл. 16 Упутства о обрасцима саобраћајне службе и начину
њиховог вођења („Службени гласник ЗЈЖ“, бр. 9/84, 4/88,
6/91, 2/94).
На радном месту скретничара који поседају блок 1 и
блок 2 води се:
- бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље (С-46)
- телеграфско – телефонски дневник (С-43)
Наведене евиденције водиће се сходно одредбама чл.
39 и чл. 47 Упутства о обрасцима саобраћајне службе и
начину њиховог вођења („Службени гласник ЗЈЖ“, бр.
9/84, 4/88, 6/91, 2/94).
У случају да регистрофон који снима разговоре на
ТК пулту отправника возова, у локалној радио мрежи
и на службеном мобилном телефону буде привремено
ван функције, споразумевање станичног особља при
обезбеђењу пута вожње вршиће се у присуству сведока.
Сведок ће бити један од скретничара, који ће давањем
„свог броја“ сведочити о тачности фонограма датим при
формирању и обезбеђењу наређених путева вожњи.
У случају привремене неупотребљивости регистрофона,
о чему се отправник возова станице Нова Пазова уверава на
основу показивача алармне јединиице регистрофона која
се налази на његовом радном столу, садржај фонограма
уписиваће се у С-43 уз евидентирање сва три броја: од
отправника возова, скретничара блока 1 и скретничара
блока 2.
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Евидентирање употребе тастера
Члан 23.
Евидентирање тастера чија се употреба региструје врши
се у евиденцијама према следећем:
- у саобраћајном дневнику станице Нова Пазова
- у књизи евиденције употребе тастера (С-49)
- у евиденцији примопредаје службе отправника возова
У саобраћајном дневнику евидентирање тастера чија се
употреба региструје врши се према следећем:
• употреба тастера који се редовно употребљавају за
постављање улазних сигнала (TUF и TUG) евидентира
се на начин који је прописан одредбама чл. 39 тач. 4
став четврти Саобраћајног упутства 40 (“Службени
гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88,
9/90, 2/91, 2/94 и 2/01), односно у рубрици “Примедбе”
за односни воз
• употреба тастера који се редовно не употребљава у
вези обезбеђења саобраћаја (тастер TR) евидентира се
на начин који је прописан одредбама чл. 39 тач. 4 став
трећи Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник
ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91,
2/94 и 2/01), односно у посебном новом реду испод
података за последњи уписани воз
Обзиром да се известан број тастера чија се употреба
региструје употребљава редовно при обезбеђењу
саобраћаја на подручју станице у вези вођења података
у књизи евиденције употребе тастера (С-49) поступа се
према следећем:
• морају се уписати подаци за оне тастере чија је
евиденција у саобраћајном дневнику извршена у
први слободни ред испод података за последњи воз
(тастер TR), чија је употреба у саобраћајном дневнику
евидентирана на начин који је прописан одредбама
чл. 39 тач. 4 став трећи Саобраћајног упутства 40
(“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84,
4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01)
• морају се уписати подаци за све тастере код вршења
примопредаје службе и исто се потписује од стране
онога ко предаје и ко прима службу
У вези евидентирања употребе тастера чија се употреба
региструје код уписивања података обавезно се мора
примањивати и следеће:
• пре броја са бројача употребе тастера мора се уписати
назив бројача
• мора се уписивати цео број који се види на бројачу (не
само скраћени број у смислу задње три или четири
цифре са бројача употребе тастера).
Надзор над уређајима, редовно одржавање уређаја и
отклањање кварова
Члан 24.
Надзор над функционисањем уређаја међусигналне
зависности станице Нова Пазова врши дежурни отправник
возова.
Сваку неправилност у функционисању уређаја или
неуредно стање, као и кварови или сметње на уређају
морају се одмах пријавити Извођачу који је задужен за
одржавање овог уређаја, а са насталом неправилношћу
мора бити упознат и шеф станице.
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Пријављивање кварова и сметњи врши се пријављивањем
сметње/квара одговорном Извођачу радова Дејану Вулићу
на телефон бр. 066/ 888 5364 и надлежном техничком
диспечеру.
Послове редовног одржавања уређаја међусигналне
зависности у станици Нова Пазова врши Извођач радова.
Надлежна служба Извођача радова обавезна је да
по примљеном обавештењу о неисправности уређаја
међусигналне зависности у станици Нова Пазова предузме
мере око отклањања квара.
По отклању кварова и довођењу уређаја у редовно стање
обавезно се мора поступати и према одредбама чл. 39 тач.
3 став четврти Саобраћајног упутства 40 (“Службени
гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90,
2/91, 2/94 и 2/01).
Свака промена стања у вези напајања уређаја обавезно
мора бити евидентирана у Бележник сметњи и кварова
В-11 и о томе мора бити обавештен Извођач радова.

5. Прелазне и завршне одредбе
Прелазне одредбе
Члан 25.
Почетак примене овог упутства биће објављен посебним
телеграмом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Престанак примене, тј. престанак важења овог упутства
биће објављен посебним телеграмом „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д.
Завршне одредбе
Члан 26.
Поступак доношења измена и допуна овог упутства,
истоветан је поступку доношења основног текста упутства.
Ступањем на снагу овог упутства престају да важе и да се
примењују одредбе Упутства за руковање електрорелејним
сигнално-сигурносним уређајима система „Siemens - EI“
са системом за управљање и надзор типа S7-300 преко
PROFIBUS-DP повезаног са рачунаром, који се налази у
станичној поставници у станици Нова Пазова („Службени
гласник ЈП Железнице Србије“, број 43/10), са свим
објављеним изменама и допунама.
Ово упутство представља прилог Упутства о
организацији радова и регулисању саобраћаја за време
извођења радова на реконструкцији и изградњи деонице
Батајница - Стара Пазова на прузи Београд Центар - Стара
Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik) („Службени
гласник ЖС“ бр. 40/19).
Упутство ступа на снагу даном доношења.
Ово упутство се објављује у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 3.12.2019. године)
Број: 4/2019-1845-430
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је на седници одржаној 3.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о.
додељуjе се на коришћење ad hoc траса воза, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3642 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 18. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Образложење
Превозник „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године
до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/20183642 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, превозник
„EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о, је дана 2.12.2019. године
поднео ad hoc захтев за доделу трасе воза, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

52661
1.

70665

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

СурчинПанчево
главна

електро

ЕА 461

466

200

Панчево
главнаВршац

дизел

060 DA

466

200

Вршацдржавна
граница

дизел

060 DA

466

200

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 3.12.2019. године)
Број: 4/2019-1846-430
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је на седници одржаној 3.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. доде-

Маса
L (m)
воза (t)

Календар
саобраћаја

Цена трасе
[РСД]

Напомене

11.626,69
3.126.12.2019.

11.386,92

1.840,21

љуjе се на коришћење ad hoc траса воза, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3642 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 19. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
Превозник „EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о, и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године
до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/20183642 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, превозник
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„EURORAIL LOGISTICS“ д.о.о. је дана 3.12.2019. године
поднео ad hoc захтев за доделу трасе воза, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтевану ad hoc трасу воза могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
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су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

1.

75630

Београд ранжирнаНова Пазова

дизел

060 DA

116

20

3.12.7.12.2019.

7,597.50

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 4.12.2019. године)
Број: 4/2019-1848-431
На основу члана 24. 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), члана 35. тачка 12.
Колективног Уговора за акционарско друштво за упраљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“ Београд (Службени гласник „Железнице
Србије“ акционарско друштво, бр. 25/18, 31/18 и 7/19 ),
Одбор директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
је, на седници одржаној 4.12.2019. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доносе се четврте делимичне измене и допуне Акта о
процени ризика за сва радна места у радној околини у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. број 1/2016- 4958 од
9.12.2016. године.
2. Акт из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Напомене

Образложење
На основу Правилника о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, број
43/19) у оквиру Центра за безбедност формирана је Служба
за заштиту од пожара - Подземно железничко стајалиште
Вуков Споменик, као и праћења савремених техничкотехнолошких решења у вези средстава и опреме за личну
заштиту на раду коју користе запослени на радном месту
и у радној околини, а у циљу спречавања настанка повреда
на раду, побољшања и унапређења нивоа безбедности и
здравља на раду за запослене на радном месту и у радној
околини, неопходно је извршити четврте делимичне измене
и допуне Акта о процени ризика за сва радна места у радној
околини у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву.
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 13.12.2019. године)
Број: 4/2019-919-240

Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017),
Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници
одржаној 13.12.2019. године донео

На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017),
Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници
одржаној 13.12.2019. године донео

о изменама и допунама Правилника o организацији и
систематизацији послова Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама Правилника
о организацији и систематизацији послова Акционарског
друштва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
(Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19
25/19, 33/19, 39/19, 43/19,47/19, 50/19 и 53/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

ПРАВИЛНИК

Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички
превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник
„Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 ,33/19
39/19, 43/19, 47/19, 50/19 и 53/19 ) мења се у следећем:
1) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА
(1) 13100– Сектор ЗОВС, Управа сектора
- код послова под редним бројем 7 „главни координатор
за теретна кола “ у колони број извршилаца уместо
броја „3“ уписати број „4“, остали услови остају
непромeњјени.
(2) 13305– Секција ЗОВС Београд, ОЈ за РОС и
теретна кола
- код послова под редним бројем 2 „главни организатор“ у колони број извршилаца уместо броја „2“
уписати број „1“, остали услови остају непромењени.
Члан 2.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 13.12.2019. године)
Број: 4/2019-919-240
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и

Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 13.12.2019. године)
Број: 4/2019-924-240
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз робе „Србија Карго“ Београд
(„Службени гласник РС.“ бр. 60/15), Одбор директора
„Србија Карго“, а.д. је, на седници одржаној 13.12.2019.
године, донео,

Број 55

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство за спровођење пописа имовине
и обавеза.
2. Упутство је саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4.Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број 55

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 17.12.2019. године)
Број: 4/2019-978-177
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 17.12.2019. године, донео

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
59/2017,71/2017,8/2018, 13/18, 23/18, 34/18, 35/18, 36/18,
37/18, 40/18, 44/18, 50/18, 53/18, 57/18, 58/18, 59/18, 60/18,
61/18,62/18,65/2018,67/2018,3/19,5/19,9/19,11/19,12/19,14/
19,16/19,19/19,20/19,21/19,26/19,28/19,29/19,31/19, 32/19,
34/19,45/19,47/19, 49/19, 51/19 и 53/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број: 4/2019-978-177
17.12.2019. године
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, број 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“
број 14/17), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 17.12.2019. 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“ Београд –текстуални и табеларни
део, у следећем:
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ, ПЛАН И ПОПИС
У организационом делу 61200 – Управа Сектора
- Бришу се послови под редним бројем 5 „помоћник
директора сектора за некретнине и попис“ и уместо
њих под редним бројем 5 уписује се следеће:
„вођа пројекта за план, анализу и МФИ“ са следећим
условима: у колони шифра посла уписати 9019, у
колони степен стручне спреме уписати 7, у колони
школа или факултет уписати: „ЕФ,ФДС“; у колони„
радно искуство“ уписати 3, у колони број извршилаца
уписати“1“.
- Систематизују се послови под редним бројем 10
„главни координатор за финансијско-рачуноводствене
послове“ са следећим условима: у колони шифра посла
уписати 7201, у колони степен стручне спреме уписати
7, у колони школа или факултет уписати: „ЕФ“; у
колони „радно искуство“ уписати 3, у колони број
извршилаца уписати “1“.
- У текстуалном делу Правилника о организацији и
систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд,
мења се следеће:
- Шифра описа посла под бројем 2112 „помоћник
директора сектора за некретнине и попис“ мења се и
уписује следеће:
„вођа пројекта за план, анализу и МФИ“ са
следећим описом посла:
Организује и координираа активностима на пословима плана и анализе и учествује у припреми планске
документације и изради програма пословања; координира и организује сарадњу свих организационих
делова Друштва са међународним консултантима
ангажованим у процесу сарадње са МФИ;координира
активности на прибављању потребне документације у
цилју ангажовања међународних финансијских извора;
пружа логистичку подршку свим организационим
деловима Друштва у области сарадње са МФИ;
учествује у тимовима за праћењереализације пројеката
које финансирају МФИ; сарађује са надлежним државним органима и осталим институцијама у циљу унапређења сарадње са МФИ и праћења реализације
пројеката; стара се о спровођењу позитивних законских прописа и норматива друштва из домена плана и
финансија; прати законе и друге прописе из националне
и међународне регулативе у домену финансија и рачуноводства; координира израду општих аката друштва из
области плана и финансија; обавља и друге послове по
налогу директора.
- Уписује се нови број 2165 „главни координатор
за финансијско-рачуноводствене послове“ са
следећим описом посла:
Прати законске прописе и припрема упутства из
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области финансија и рачуноводства, прати законске
прописе из међународне регулативе (МСФИ И МРС),
припрема интерна докуменра, срађује са надлежним
институцијама у вези са платним прометом, сарађује
са министарствима Владе Републике Србије НБС и
пословним банкама; координира у примени интерних
правилника и упутстава са свим ресорима у оквиру
Друштва; контролише рад запослених ангажованих на
пословима финансија и рачуноводства; обавља остале
послове по налогу директора Сектора.

Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Члан 3.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Број 55

извештавања МСФИ и Међународних рачуноводствених
стандарда МРС), лица која су одговорна за законитост и
исправност настанка пословне промене, контролу и кретање
рачуноводствених исправа, рокове за њихово достављање и
књижење у пословим књигама Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд.
Из наведеног разлога одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.

Број: 4/2019-979-177
17.12.2019. године
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, бр.60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
бр. 14/17), Одбор директора „Србија Воз“ а.д. је на седници одржаној 17.12.2019. године, донео

ПРАВИЛНИК

Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 17.12.2019. године)
Број: 4/2019-979-177
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, бр.60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
бр. 14/17), Одбор директора „Србија Воз“ а.д. је на седници одржаној 17.12.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Усвајају се измене и допуне Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (Службени гласник
„Железнице Србије“,број 62/2016 и 31/2017).
2. Измене и допуне Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама саставни су део ове Одлуке.
3. За реализацију ове одлуке задужује се Сектор за финансијско-рачуноводствене послове, план и попис.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
У складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС, број 62/13“), Сектор за финансијско-рачуноводствене послове, план и попис, предложио је текст Правилника о изменама и допунама правилника о рачуноводству
и рачуноводственим политикама. Овим Правилником се
уређује организација рачуноводства, интерне рачуноводствене контроле, рачуноводствене политике (у складу са законом и захтевима Међународних стандарда финансијског

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ
ПОЛИТИКАМА
Члан 1.
У Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим
политикама („Службени гласник Железнице Србије“, број
62/2016 и 31/2017), мења се члан 30 и гласи:
„Одговорни запослени у Сектору за финансијско
рачуноводствене послове, план и попис, одговорни су
за благовремено састављање финансијских извештаја
Друштва, за презентацију, достављање и обелодањивање
финансијских извештаја у складу са законском,
професионалном и интерном регулативом.Када се од
стране Друштва ангажује Друштво, регистровано за
делатност састављања финансијских извештаја, исто је
одговорно за благовремено састављање, презентацију,
достављање и обелодањивање финансијских извештаја
у складу са законском, професионалном и интерном
регулативом“
Члан 2.
Остале одредбе Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама (Службени гласник „Железнице
Србије“, број 62/2016 и 31/2017) се не мењају.
Члан 3.
Правилник о изменама и допунама Правилника о
рачуноводству и рачуноводственим политикама објавити
у Службеном гласнику „Железнице Србије“.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.12.2019. године)
Број: 4/2019-1883-435

Образложење

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 13.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од
28.11.2018. године и сматра се Анексом 47. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године
до 14.12.2019. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/20183640 дана 28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је дана 12.12.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеванe ad hoc трасe возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
Број воза
број

1.

2.

Релација
саобраћаја

57070

Овча-Београд
Доњи Град

57071

Београд Дoњи
Град-Овча

Врста
вуче

дизел

дизел

Серија Маса
L (m)
лок.
(t)

661

661

612

1412

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.12.2019. године)
Број: 4/2019-1884-435
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 13.12.2019. године,
донеo

520

520

Календар
саобраћаја

13/14.12.2019.

13/14.12.2019.

Цена
трасе
[РСД]

Напомене

6.172,10

Потребно
поседање
сл.места Београд
Дунав

7.697,05

Потребно
поседање
сл.места Београд
Дунав

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о.
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу јавне
железничке инфраструктуре број: 1/2018-3640 од 28.11.2018.
године и сматра се Анексом 48. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и
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„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 9.12.2018. године до
14.12.2019. године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2018-3640 дана
28.11.2018. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је дана 12.12.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.

Број 55

С обзиром да је захтеванe ad hoc трасe возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2018/2019
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2019. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
лок.

Маса
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена трасе
[РСД]

1.

75030

Нови Сад
ранжирна-Нови
Сад ложионица

дизел

661

112

19

14.12.2019.

4.041,95

2.

75031

Нови Сад
ложионица-Нови
Сад ранжирна

дизел

661

112

19

14.12.2019.

4.041,95

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.12.2019. године)
Број: 4/2019-1885-435
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, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, брoj 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 13.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
1. Превознику „Србија Воз“ а.д., додељују се на
коришћење трасе возова, чији је списак са основним
елементима наведен у прилогу 1 Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој
инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да
сачине предлог текста Анекса 2 Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре са превозником „Србија
Воз” а.д. и доставе га генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Напомене

Образложење
Због наставка радова на прузи Банатско Милошево Сента - Суботица на делу између службених места Сента
и Суботица мења се организација саобраћаја возова. Са
новом организацијом саобраћаја је неопходно до завршетка
предметних радова извршити корекцију релације саобраћаја,
привремено обуставити саобраћај већ додељених траса, као
и доделити трасе нових возова, чији су основни елементи
дати у прилогу 1 Одлуке.
Превозник „Србија Воз“ а.д., обратио се „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. захтевом број 1/2019-1956 од
22.11.2019.године за корекцију елемената траса возова,
чији је списак са основним елементима наведен у прилогу
1 Одлуке.
С обзиром да је предметну измену елемената траса и
захтеване нове трасе могуће доделити превознику у складу
са Редом вожње за 2019/2020.годину и Изјавом о мрежи за
ред вожње за 2020. годину, одлучено је као у диспозитиву.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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Прилог 1:
Редни
број

1.

2.

Број
воза

7500

7501

Релација саобраћаја

Оsijek-Богојево

Богојево- Оsijek

Врста
вуче

Дизел

Дизел

Серија
вучног
возила

ДМВ 7122

ДМВ 7122

Маса
воза
(t)

40

40

Дужина
воза
[m]

Календар саобраћаја

25

не саобраћа у дане 6 и
7; а осим у дане 6 и 7,
не саобраћа и у дане
25.12.2019, 26.12.2019,
1.1.2020,
2.1.2020,
6.1.2020, 7.1.2020,
17.2.2020, 13.4.2020,
17.4.2020, 20.4.2020,
1.5.2020, 11.6.2020,
22.6.2020, 5.8.2020,
11.11.2020. и
18.11.2020, при чему
саобраћа на делу
релације Оsijek -Erdut,
а изостаје на делу
релације Erdut-Богојево
у дане 2.1.2020,
7.1.2020, 17.2.2020,
17.4.2020, 20.4.2020. и
11.11.2020.

25

не саобраћа у дане 6 и
7; а осим у дане 6 и 7,
не саобраћа и у дане
25.12.2019, 26.12.2019.,
1.1.2020,
6.1.2020, 7.1.2020,
17.2.2020,
13.4.2020, 17.4.2020,
20.4.2020 1.5.2020,
11.6.2020, 22.6.2020,
5.8.2020, 11.11.2020 и
18.11.2020 при чему
саобраћа на делу
релације Erdut- Оsijek,
а изостаје на делу
релације БогојевоErdut у дане 2.1.2020,
7.1.2020, 17.2.2020,
17.4.2020, 20.4.2020. и
11.11.2020.

Напомене
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3.

7502

Erdut-Сомбор

Дизел

ДМВ 711

109

45

Број 55

не саобраћа у дане 6
и 7; осим у дане 6 и 7,
не саобраћа и у дане
1.1.2020, 2.1.2020,
7.1.2020, 17.2.2020,
17.4.2020, 20.4.2020,
1.5.2020, 11.11.2020.
при чему изостаје на
делу релације ErdutБогојево а саобраћа на
делу релације БогојевоСомбор, у дане
25.12.2019, 26.12.2019,
6.1.2020, 13.4.2020,
11.6.2020, 22.6.2020,
5.8.2020. и 18.11.2020.
не саобраћа у дане 6
и 7; а осим у дане 6
и 7, не саобраћа и у
дане 1.1.2020, 2.1.2020,
7.1.2020, 17.2.2020,
17.4.2020, 20.4.2020,
1.5.2020, 11.11.2020;

4.

7503

4500

Сомбор-Erdut

Кикинда-Суботица

Дизел

Дизел

ДМВ 711

ДМВ 711

109

109

45

45

саобраћа на делу
релације СомборБогојево а изостаје
на делу релације
Богојево-Erdut, у дане
25.12.2019, 26.12.2019,
6.1.2020, 13.4.2020,
11.6.2020, 22.6.2020,
5.8.2020. и 18.11.2020.

Р

Привремено
не саобраћа
завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

Р

Саобраћа до
завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

5.

4500

Кикинда- Сента

Дизел

ДМВ 711

109

45

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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4501

Суботица-Кикинда

Дизел

ДМВ 711

109

45
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Р

Привремено
не саобраћа
завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

Р

Саобраћа до
завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

Р

Привремено
не саобраћа
завршетка
радова између
сл.места.
Суботица и
Сента

Р

Саобраћа до
завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

Р

Привремено
не саобраћа
завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

Р

Саобраћа до
завршетка
радова између
сл.места.
Суботица и
Сента

Р

Не саобраћа на
целој релацији
до завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

Р

Не саобраћа на
целој релацији
до завршетка
радова између
сл.места
Суботица и
Сента

6.

4501

4502

Сента -Кикинда

Кикинда-Суботица

Дизел

Дизел

ДМВ 711

ДМВ 711

109

109

45

45

7.

4502

4503

Кикинда- Сента

Суботица-Кикинда

Дизел

Дизел

ДМВ 711

ДМВ 711

109

109

45

45

8.

4503

9.

10.

4510

4511

Сента -Кикинда

Сента-Суботица

Суботица-Сента

Дизел

Дизел

Дизел

ДМВ 711

ДМВ 711

ДМВ 711

109

109

109

45

45

45

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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11.

4520

Кикинда- Сента

Дизел

ДМВ 711

109

45

Број 55

Р

Сабраћа до
завршетка
радова између
између
сл.места
Суботица и
Сента
Сабраћа до
завршетка
радова између
између
сл.места.
Суботица и
Сента

12.

4521

Сента -Кикинда

Дизел

ДМВ 711

109

45

Р

13.

4900*

Прешево – Ниш

Е

441

230

75

саобраћа од 15.12.201913.6.2020. и од
22.9.2020-12.12.2020.

14.

4901*

Ниш-Прешево

Е

441

230

75

саобраћа од 15.12.201913.6.2020. и од
22.9.2020-12.12.2020.

15.

4902*

Прешево-Ниш

Е

441

230

75

саобраћа од 14.6.202021.9.2020.

16.

4903*

Ниш-Прешево

Е

441

230

75

саобраћа од 14.6.202021.9.2020.

17.

4904*

Прешево-Ниш

Е

441

230

75

саобраћа од 15.12.201913.6.2020. и од
22.9.2020-12.12.2020.

18.

4905*

Ниш-Прешево

Е

441

230

75

Р

19.

4906*

Прешево-Ниш

Е

441

230

75

саобраћа од 14.6.202021.9.2020.

*трасе возова додељене до почетка радова на пругама:
• Београд Центар - Распутница „Г” - Раковица - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница (деоница
Ниш-Брестовац)

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 13.12.2019. године)
Број: 4/2019-1886-435
На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 13.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Комбиновани превоз“ д.о.о. додељуjу

се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2019-1550-568
од 20.11.2019. године и сматра се Анексом 1. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник „Комбиновани превоз“ д.о.о. и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор
о коришћењу јавне железничке инфраструктуре који се
примењује у периоду од 15.12.2019. године до 12.12.2020.
године, а који је код управљача јавне железничке
инфраструктуре заведен под бројем: 1/2019-1550-568 дана
20.11.2019. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Комбиновани превоз“ д.о.о. је дана 13.12.2019. године

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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поднео ad hoc захтеве за доделу траса возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2019/2020.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2020. годину, као и да
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су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста вуче

Серија
локомотиве

Маса (t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

1.

53160

Земун-Шид

електро

441

730

570

16.12.20.12.2019.

21.397,46

2.

74120

СурчинБатајницаЗемун

електро

441

80

15

16.12.20.12.2019.

6.576,43

Одлука Скупштине
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 16.12.2019. године)
Број: 5/2019-267-109
На основу члана 16. став 1. тачка 12) Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 16.12.2019. године, донела

ОДЛУКУ

О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ИЗЈАВЕ О
МРЕЖИ 2020. ЗА РЕД ВОЖЊЕ ЗА 2019/2020. ОДИНУ
У Изјави о мрежи 2020. која важи за ред вожње за
2019/2020. годину (Одлукa Скупштине Акционарског
друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд број: 5/2019211-90 од 20.3.2019. године, (Службени гласник „Железнице
Србије“, број 11/2019 од 20.3.2019.године):
− на страни 37,
- у тачки 3.4.4 Ограничења у погледу тунела, у ставу
3. у четвртој алинеји брише се текст који гласи „(С-43)“
- у тачки 3.5 Расположивост железничке инфраструктуре, у ставу 1, брише се текст који гласи:
„и/или је Решењем Владе Републике Србије дата
сагласност о обустави јавног превоза путника и робе
на делу железничке инфраструктуре („Службени
гласник РС“, број 80/2016),“
− на страни 40, у тачки 3.6.3 Ранжирне станице и
колосеци за формирање возова укључујући колосеке
за маневрисање, у табели „Преглед распоредних
станица-одсека за саобраћај теретних возова“, спроводе
се следеће измене:

Напомене

- код распоредне станице Бор теретна, у колони
2, распоредни одсек „Бор теретна- Мајданпек“
замењује се распоредним одсеком „Бор теретна –
Пожаревац“;
- бришу се сви подаци везани за распоредну станицу Мајданпек;
- код распоредне станице Пожаревац, у колони
2, распоредни одсек „Пожаревац- Мајданпек“
замењује се распоредним одсеком „ПожаревацБор теретна“.
- на страни 58, у тачки 4.8. Мера за обезбеђење несметаног приступа и коришћења јавне железничке
инфраструктуре, под 2) на свим местима текст који
гласи „С-22“ замењује се текстом „распоред маневре“
у одговарејућем облику;
− на страни 76, у тачки 6.3.3.1 Цене услуга маневрисања и других везаних услуга, у ставу 2. брише
се текст који гласи: „Маневрисање маневарском или
возном локомотивом“
− Прилог 3.4. Електрифициране пруге, се замењује
новим, како је дато у прилогу 1. ове одлуке;
− У Прилогу 3.11. Развојни пројекти у железничкој
инфраструктури, у табели код пројекта под редним
бројем 3. у колони „Процењени почетак радова (датум
или квартал)“, поред постојећег текста уписује се
текст „2020“;
− Прилог 5.1. Преглед железничких пруга на
којима је могућ саобраћај возова поседнутих само
машиновођом се замењује новим, како је дато у
прилогу 2. ове одлуке;
− Прилог 5.2. Преглед пруга које испуњавју услове
за вожњу возова у једнопоседу се замењује новим,
како је дато у прилогу 3. ове одлуке;
− Прилог 8. Преглед перона и уређених површина у
службеним местима се замењује новим, како је дато
у прилогу 4. ове одлуке.
1. Задужује се Сектор за приступ железничкој инфраструктури да ажурира текст Изјаве о мрежи који је објављен
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на интернет страници „Инфраструктура железнице Србије“
а.д., www.infrazs.rs
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Одредбом члана 17. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС“, број 41/2018) је уређено да је
управљач инфраструктуре дужан да изврши измене и
допуне Изјаве о мрежи уколико дође до било које промене
података које она садржи.
Због:
- измене распоредних станица и распоредних одсека за
саобраћај теретних возова;
- примене Правилника o евиденцијама које воде
железнички превозник и управљач железничке

Број 55

инфраструктуре (“Сл. гласник РС”, број 56/19) почев
од 1.1.2020. године,
- усклађивања Прилога 3.4, Прилога 5.1. Прилога
5.2 и Прилога 8 са Уредбом о категоризацији
железничких пруга које припадају јавној железничкој
инфраструктури („Сл. гласник РС”, број 50/19).
и потребе усклађивања текста Изјаве о мрежи 2020.
(Одлукa Скупштине Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд број: број: 5/2019-211-90
од 20.3.2019. године) са насталим променама, донета је
Oдлука је као у диспозитиву.

Број 55
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Прилог 1. Одлуке о трећим изменама и допунама Изјаве о мрежи 2020. за ред вожње за 2019/2020. годину
Прилог 3.4. Електрифициране пруге
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Магистралне пруге:

Београд Центар – Стара Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik);
Београд Центар – Распутница «Г» - Раковица- Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница - (Табановце);
(Београд Центар) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана;
(Јагодина) – Распутница Ћуприја – Ћуприја – Параћин;
(Београд Центар) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница - (Kelebia);
Ниш - Димитровград - државна граница - (Драгоман):
 електрифицирана на деоници Димитровград - држ. граница
Београд Центар - Панчево Главна - Вршац - државна граница - (Stamora Moravita):
 електрифицирана на деоници Београд Центар - Панчево варош
(Београд Центар) - Ресник - Пожега - Врбница - државна граница - (Бијело Поље);
Београд Ранжирна «А» - Остружница – Батајница;
Београд Ранжирна «Б» – Остружница;
Београд Ранжирна «А» - Распутница «Б» - Распутница «К/К1» – Ресник;
Остружница - Распутница «Б» - (Распутница «К/К1»);
Београд Ранжирна «Б» - Распутница «Р» - Распутница «А» - (Ресник);
(Београд Ранжирна «Б») - Распутница «Р» – Раковица;
Београд Ранжирна «А» - Распутница «Т» – Раковица;
Београд Ранжирна «Б» - Распутница «Т» - (Раковица)
везни колосек на подручју Распутнице «К/К1»: (Распутница «Б») - скретица «К» - скретница «К1» - (Јајинци)
(Распутница Панчевачки мост) - Распутница Карађорђев парк - Распутница Дедиње-(Распутница Г);
Инђија – Голубинци;
Нови Сад - Нови Сад Ранжирна - Распутница Сајлово;
обилазни колосек станице Мала Крсна: (Колари) - одвојна скретница 1 - одвојна скретница 28 - (Осипаоница);
Распутница Лапово Варош - Лапово ранжирна – Лапово;
Трупале - Ниш ранжирна – Међурово;
Црвени крст - Ниш ранжирна;
Ниш - Распутница мост - (Ниш ранжирна)
Регионалне пруге:

1. Топчидер Путничка (km 4 + 195) – Распутница „Г“ – Раковица;
2. Нови Сад - Оџаци – Богојево:
 електрифицирана на деоници Нови Сад – Сајлово
3. Сталаћ - Краљево – Пожега:
 електрифицирана на деоници Краљево – Пожега
4. спојни колосек станице Пожега: (Узићи) - одвојна скретница број 53 - одвојна скретница број 54 - (Драгачево);
5. Смедерево – Распутница Језава – Радинац – Мала Крсна;
6. Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац):
 електрифицирана на деоници Мала Крсна - Пожаревац
Локалне пруге:
1. Нови Сад - Нови Сад ложионица:
 електрифицирана на деоници Нови Сад - Блок 3 Нови Сад
2. Панчево Варош - Панчево Војловица

- 14 -

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

Број 55

Прилог 2. Одлуке о трећим изменама и допунама Изјаве о мрежи 2020. за ред вожње за 2019/2020. годину
Прилог 5.1. Преглед железничких пруга на којима је могућ саобраћај возова поседнутих само машиновођом
Саобраћај возова само са машиновођом у вучном возилу, без возопратног особља (МВ - без), може се обављати на
следећим пругама:
− Београд Центар -Стара Пазова – Шид - државна граница - (Tovarnik);
− (Београд Центар) - Стара Пазова -Нови Сад - Суботица - државна граница – (Kelebia);
− Београд Центар - Распутница Г – Младеновац – Лапово – Ниш - Прешево - државна граница - (Табановци);
− (Београд Центар) – Раковица – Јајинци - Мала крсна - Велика Плана;
− Београд Центар - Панчево Варош - (Вршац);
− (Београд Центар) – Ресник – Пожега –Врбница – државна граница- (Бијело Поље)
 деоница Ресник – Пожега – Ужице;
− Инђија - Голубинци;
− Нови Сад – Нови Сад Ражирна - Распутница Сајлово;
− Београд Центар – Нови Београд;
− Београд Центар - Распутница Г – (Раковица);
− Београд Ранжирна „А“ – Остружница - Батајница;
− Београд Ранжирна „Б“- Остружница;
− Београд Ранжирна „А“- Распутница „Б“- Распутница „К/К1“- Ресник;
− Остружница – Распутница „Б“ – (Распутница “К/К1“);
− Београд Ранжирна „Б“ – Распутница „Р“- Распутница „А“-( Ресник);
− (Београд Ранжирна „Б“) – Распутница „Р“ –Раковица;
− Београд Ранжирна „А“ – Распутница „Т“ – Раковица;
− Београд Ранжирна „Б“ – Распутница „Т“ – (Раковица);
− Везни колосек на подручју Распутнице „К/К1“: (Распутница „Б“) – скретница „К“ – скретница „К1“ – (Јајинци);
− Топчидер Путничка (km 4+195) – Распутница „Г“ – (Раковица);
− (Распутница Панчевачки мост) – Распутница Карађорђев парк – Распутница Дедиње – (Распутница Г);
− Обилазни колосек станице Мала Крсна: (Колари) – одвојна скретница 1 – одвојна скретница 28 – (Осипаоница);
− Распутница Лапово Варош – Лапово Ранжирна – Лапово;
− Трупале – Ниш Ранжирна – Међурово;
− Црвени крст – Ниш Ранжирна;
− Ниш – Распутница мост – (Ниш Ранжирна);
− Мала Крсна – Пожаревац – (Бор);
− Панчево Варош – Панчево Војловица;
− Смедерево – Распутница Језава - Радинац - Мала Крсна;
− Нови Сад Ранжирна – Распутница Сајлово.
На осталим пругама, у појединим случајевима, може се обављати саобраћај возова са поседом МВ – без у складу са
условима утврђеним у Прилогу II Саобраћајног правилника – Правилник 2 ( „Сл. гласник ЗЈЖ“, бр.3/94, 4/94,5/94,4/96
и 6/03).
Прилог 3. Одлуке о трећим изменама и допунама Изјаве о мрежи 2020. за ред вожње за 2019/2020. годину
Прилог 5.2. Преглед пруга које испуњавју услове за вожњу возова у једнопоседу
Списак пруга које не испуњавају услове за управљање вучним возилом у једнопоседу (остале пруге испуњавају
услове):
− (Београд Центар) – Ресник – Пожега –Врбница – државна граница- (Бијело Поље)
 деоница Ужице – Врбница.
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Прилог 4. Одлуке о трећим изменама и допунама Изјаве о мрежи 2020. за ред вожње за 2019/2020. годину
Прилог 8. Преглед перона и уређених површина у службеним местима
Димензије

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

Висина Ширина
(m)
(m)

МАГИСТРАЛНЕ ПРУГЕ
101. Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik)

БЕОГРАД ЦЕНТАР

НОВИ БЕОГРАД

Тошин бунар

ЗЕМУН

ЗЕМУНСКО ПОЉЕ

БАТАЈНИЦА

НОВА ПАЗОВА

СТАРА ПАЗОВА

ГОЛУБИНЦИ
ПУТИНЦИ
Kраљевци

РУМА

ВОГАЊ

уз 3. колосек

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

10,00

између 4. и 5. колосека

0+155-0+00-0+300

перон

455,00

0,55

10,00

између 6. и 7. колосека

0+155-0+00-0+300

перон

455,00

0,55

10,00

између 8. и 9. колосека

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

10,00

уз 10. колосек

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

7,00

уз 1. колосек

4+797,8-5+273,5

перон

476,40

0,35

5,75

између 1. и 2. колосека*

4+797,8-5+273,5

перон

476,40

0,35

4,00

између 2. и 3. колосека

4+797,8-5+273,5

перон

476,40

0,35

10,60

између 3. и 4. колосека*

4+797,8-5+273,5

перон

476,40

0,35

4,00

између 4. и 5. колосека

4+797,8-5+273,5

перон

476,40

0,35

10,60

уз 5. колосек

4+797,8-5+273,5

перон

476,40

0,35

5,75

уз десни колосек

7+067,5-7+175

перон

107,50

0,35

3,30

уз леви колосек

7+060-7+170

перон

110,00

0,35

3,30

уз 1. колосек

9+866,50-10+345

перон

478,50

0,40

6,00

између 1. и 2. колосека

9+952-10+345

перон

393,00

0,85

6,00

између 3. и 4. колосека

9+952-10+345

перон

393,00

0,85

6,00

између 6. и 7. колосека

9+963,50-10+268

перон

304,50

0,85

6,00

између 8. и 9. колосека

9+890-10+268

перон

378,00

0,85

6,00

између 1. и 2. колосека

13+799-13+998

перон

199,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

13+797-13+998

перон

201,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

20+510-20+768

перон

258,00

0,35

1,90

између 2. и 3. колосека

20+543-20+722,5

перон

179,50

0,35

1,90

између 3. и 4. колосека

20+598-20+722,5

перон

124,50

0,35

1,60

између 4. и 5. колосека

20+598-20+722,5

перон

124,50

0,35

1,60

уз 1. колосек

27+014,69-27+124,69

перон

110,00

0,35

3,00

између 2. и 3. колосека

27+030,03-27+280,03

перон

250,00

0,35

1,60

између 4. и 5. колосека

27+030,03-27+280,03

перон

250,00

055

7,91

уз 1. колосек

35+003,51-35+223,51

перон

220,00

0,55

3,00

између 2. и 3. колосека

35+014,23-35+264,23

перон

250,00

0,55

3,76

између 5. и 6. колосека

35+014,23-35+264,23

перон

250,00

0,55

6,16

између 2. и 3. колосека

45+767-45+914

перон

147,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

45+767-45+914

перон

147,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

53+611,93-53+691,91

перон

79,98

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

53+611,93-53+691,91

перон

79,98

0,35

1,60

уз десни колосек

59+982,18-60+062,18

перон

80,00

0,55

4,00

уз леви колосек

59+985,29-60+065,29

перон

80,00

0,55

4,00

између 2. и 3. колосека

64+733-64+973

перон

240,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

64+733-64+973

перон

240,00

0,35

1,60

између 4. и 5. колосека

65+821-64+937

перон

116,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

73+368-73+518

уређена површ.

150,00

0,00

2,00

између 3. и 4. колосека

73+368-73+518

уређена површ.

150,00

0,00

2,00
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Димензије

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

СРЕМСКА
МИТРОВИЦА

између 2. и 3. колосека

81+563-81+763

перон

200,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

81+563-81+763

перон

200,00

0,35

1,60

Лаћарак

између десног и левог колосека

86+109,30-86+159,30

перон

50,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

94+059-94+159

перон

100,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

94+131-94+141

перон

10,00

0,35

1,60

КУКУЈЕВЦИЕРДЕВИК

између 2. и 3. колосека

104+935-104+985

перон

50,00

0,45

1,60

између 3. и 4. колосека

104+990-105+040

перон

50,00

0,45

1,60

Бачинци

уз десни колосек

109+070-109+097

перон

27,00

0,35

1,60

МАРТИНЦИ
Кузмин

НЕМА

Гибарац
ШИД

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА
између 1. и 2. колосека

116+300-116+490

уређена површ.

190,00

0,10

2,50

између 2. и 3. колосека

116+300-116+665

перон.

365,00

0,45

1,60

између 3. и 4. колосека

116+300-116+677

перон

377,00

0,45

1,60

102. Београд Центар – Распутница „Г“ – Раковица - Младеновац - Лапово - Ниш - Прешево - државна граница (Табановце)

БЕОГРАД ЦЕНТАР

РАКОВИЦА

Кнежевац
Кијево

РЕСНИК

уз 3. колосек

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

10,00

између 4. и 5. колосека

0+155-0+00-0+300

перон

455,00

0,55

10,00

између 6. и 7. колосека

0+155-0+00-0+300

перон

455,00

0,55

10,00

између 8. и 9. колосека

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

10,00

уз 10. колосек

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

7,00

уз 2. колосек десно

8+460-8+786

перон

326,00

0,55

6,10

између 3. и 4. колосека

8+637-8+868

перон

231,00

0,55

6,10

између 5. и 6. колосека

8+545-8+865

перон

320,00

0,55

6,20

уз десни колосек

10+645-10+758

перон

113,00

0,55

1,55

уз леви колосек

10+645-10+758

перон

113,00

0,55

1,55

уз десни колосек

11+626-11+731

перон

105,00

0,55

1,55

уз леви колосек

11+713-11+819

перон

106,00

0,55

1,55

уз 1. колосека

14+080-14+240

уређена површ.

160,00

0,55

4,00

између 1. и 2. колосека

14+080-14+240

перон

160,00

0,35

1,55

између 3. и 4. колосека

13+943-14+238

перон

295,00

0,55

6,20

ПИНОСАВА
Рипањ Колонија
РИПАЊ

КЛЕЊЕ
РИПАЊ ТУНЕЛ
РАЉА
СОПОТ КОСМАЈСКИ

НЕМА
уз пругу лево

20+080-20+180

перон

100,00

0,35

1,00

између 1. и 2. колосека

21+324,00-21+356,40

перон

32,40

0,35

1,00

између 2. и 3. колосека

21+265,70-21+361,20

перон

95,50

0,35

1,55

између 3. и 4. колосека

21+265,70-21+361,20

перон

95,50

0,35

1,55

између 1. и 2. колосека

24+743,40-24+804,00

перон

60,60

0,35

1,00

између 2. и 3. колосека

24+743,40-24+804,00

перон

60,60

0,35

1,00

између 1. и 2. колосека

29+565-29+615

перон

50,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

34+695-34+774

перон

79,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

34+695-34+774

перон

79,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

41+454-41+544

перон

90,00

0,40

1,60
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Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

4

5

6

7

ВЛАШКО ПОЉЕ

између 2. и 3. колосека

47+684-47+784

перон

100,00

0,40

1,60

МЛАДЕНОВАЦ

између 3. и 4. колосека

53+002-53+189

перон

187,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

59+954-60+109

перон

155,00

0,40

1,60

КОВАЧЕВАЦ
Рабровац
КУСАДАК
Ратаре
ГЛИБОВАЦ
ПАЛАНКА
МАЛА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА

Старо Село
Ново Село
МАРКОВАЦ
Лапово Варош
Лапово ранжирна
ЛАПОВО
Брзан
Милошево
БАГРДАН
Ланиште
Буковче

Висина Ширина
(m)
(m)

између 2. и 3. колосека

59+907-60+056

перон

149,00

0,40

1,60

уз пругу лево

62+909-63+045

перон

136,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

67+497-67+650

перон

153,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

67+453-67+600

перон

147,00

0,40

1,60

уз пругу лево

70+821-70+931

перон

110,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

73+941-74+041

перон

100,00

0,50

1,50

између 2. и 3. колосека

73+978-74+078

перон

100,00

0,50

1,50

између 1. и 2. колосека

78+476-78+586

перон

110,00

0,50

1,50

између 2. и 3. колосека

78+476-78+586

перон

110,00

0,50

1,50

између 3. и 4. колосека

78+476-78+586

перон

110,00

0,50

1,50

између 2. и 3. колосека

85+505-85+605

перон

100,00

0,50

1,50

између 1. и 2. колосека

90+350-90+400

перон

50,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

90+289-90+430

перон

141,00

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

90+370-90+510

перон

140,00

0,40

1,60

између 4. и 5. колосека

90+360-90+464

перон

104,00

0,40

1,60

уз десни колосек

94+008-94+055

перон

47,00

0,40

1,60

уз леви колосек

94+008-94+055

перон

47,00

0,40

1,60

уз десни колосек

97+660-97+706

перон

46,00

0,40

1,60

уз леви колосек

97+660-97+706

перон

46,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

100+400-100+450

перон

50,00

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

100+350-100+452

перон

102,00

0,40

1,60

између 4. и 5. колосека

100+350-100+448

перон

98,00

0,40

1,60

уз десни колосек

106+250-106+310

перон

60,00

0,35

1,60

уз леви колосек

106+250-106+310

перон

60,00

0,35

1,60

уз десни колосек

108+350-108+400

перон

50,00

0,35

1,60

уз леви колосек

108+340-108+390

перон

50,00

0,35

1,60

уз 1. колосек

109+460-109+510

перон

50,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

109+560-109+680

перон

120,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

109+560-109+680

перон

120,00

0,35

1,60

уз десни колосек

114+140-114+190

перон

50,00

0,35

1,60

уз леви колосек

114+140-114+190

перон

50,00

0,35

1,60

уз десни колосек

116+940-116+990

перон

50,00

0,35

1,60

уз леви колосек

116+940-116+990

перон

50,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

120+229-120+330

перон

101,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колoсека

120+268-120+390

перон

122,00

0,35

1,60

уз десни колосек

126+920-126+970

перон

50,00

0,35

1,60

уз леви колосек

126+920-126+970

перон

50,00

0,35

1,60

уз десни колосек

131+229-131+279

перон

50,00

0,35

1,60

уз леви колосек

131+229-131+279

перон

50,00

0,35

1,60
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

ЈАГОДИНА
Гиље
ПАРАЋИН
Сикирица - Ратари
Дреновац
ЋИЋЕВАЦ
Лучина
СТАЛАЋ

између 1. и 2. колосека
између 2. и 3. колосека
између 3. и 4. колосека
уз десни колосек
уз леви колосек
између 3. и 4. колосека
између 4. и 5. колосека
уз десни колосек
уз леви колосек
уз десни колосек
уз леви колосек
између 2. и 3. колосека
између 3 и 4. колосека
уз десни колосек
уз леви колосек
између 2. и 3. колосека
између 4. и 5. колосека
између 6. и 7. колосека

СТЕВАНАЦ
БРАЉИНА
Церово Ражањ
СТАРО ТРУБАРЕВО
ЂУНИС
Витковац
Доњи Љубеш
Горњи Љубеш
КОРМАН
Трњани
АДРОВАЦ
АЛЕКСИНАЦ
Нозрина
Лужане

између 2. и 3. колосека
између 3. и 4. колосека
уз пругу лево
између 1. и 2. колосека
између 2. и 3. колосека
између 3. и 4. колосека
уз десни колосек
уз леви колосек
уз десни колосек
уз леви колосек
уз десни колосек
уз леви колосек
између 2. и 3. колосека
између 3. и 4 колосека
уз десни колосек
уз леви колосек
уз 1. колосек
између 1. и 2. колосека
између 2. и 3. колосека
између 2. и 3. колосека
између 3. и 4. колосека
уз десни колосек
уз леви колосек
уз десни колосек

135+192-135+342
135+122-135+364
135+182-135+416
140+550-140+670
140+550-140+670
155+081-155+184
155+065-155+166
163+560-163+610
163+565-163+615
166+605-166+655
166+605-166+655
171+550-171+640
171+550-171+640
173+625-173+674
173+625-173+674
176+222-176+425
176+222-176+425
176+270-176+378
НЕМА
186+443-186+563
186+443-186+563
190+320-190+370
192+150-192+220
194+882-195+003
194+882-195+003
199+160-199+210
199+160-199+210
201+175-201+225
201+175-201+225
203+560-203+610
203+560-203+610
205+565-205+675
205+545-205+665
208+087-208+186
208+087-208+186
210+445-210+530
210+432-210+521
210+440-210+562
214+067-214+277
214+067-214+277
217+400-217+500
217+400-217+500
218+705-218+790

Број 55
Димензије

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

4

5

6

7

перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон

150,00
242,00
234,00
120,00
120,00
103,00
101,00
50,00
50,00
50,00
50,00
90,00
90,00
49,00
49,00
203,00
203,00
108,00

0,20
0,20
0,20
0,55
0,55
0,35
0,20
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,28
0,28
0,28

1,90
1,90
1,90
3,00
3,00
1,60
1,90
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
6,40
1,60
5,30

перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон
перон

120,00
120,00
50,00
70,00
121,00
121,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
110,00
120,00
99,00
99,00
85,00
89,00
122,00
210,00
210,00
100,00
100,00
85,00

0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,28
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35
0,35

1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
5,00
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60
1,60

Висина Ширина
(m)
(m)
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

уз десни колосек

222+062-222+164

перон

102,00

0,35

1,60

Тешица
ГРЕЈАЧ
Суповачки Мост
Мезграја
Вртиште
ТРУПАЛЕ
ЦРВЕНИ КРСТ

НИШ

Висина Ширина
(m)
(m)

уз леви колосек

222+062-222+164

перон

102,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

224+656-224+758

перон

102,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

224+656-224+708

перон

52,00

0,35

1,60

уз десни колосек

228+087-228+155

перон

68,00

0,35

1,60

уз леви колосек

228+091-228+159

перон

68,00

0,35

1,60

уз десни колосек

229+306-229+416

перон

110,00

0,35

1,60

уз леви колосек

229+306-229+416

перон

110,00

0,35

1,60

уз десни колосек

232+544-232+631

перон

87,00

0,35

1,60

уз леви колосек

232+544-232+631

перон

87,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

234+893-234+994

перон

101,00

0,40

1,60

између 4. и 5. колосека

234+893-234+994

перон

101,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

240+842-240+994

перон

152,00

0,40

1,60

уз 1. колосек

243+410-243+763

перон

353,00

0,40

5,80

између 2. и 3. колосека

243+410-243+813

перон

403,00

0,40

8,00

између 4. и 5. колосека

243+410-243+771

перон

361,00

0,40

8,00

између 1б. и 1. колосека

243+643-243+763

перон

120,00

0,40

5,80

уз 1а. колосек

243+660-243+763

перон

103,00

0,40

1,60

МЕЂУРОВО

НЕМА

БЕЛОТИНЦЕ

између 1. и 2. колосека

253+906-253+987

перон

81,00

0,40

1,60

Чапљинац

уз пругу лево

255+443-255+493

перон

50,00

0,40

1,60

Малошиште

уз пругу лево

257+890-257+940

перон

50,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

261+419-261+527

перон

108,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

261+419-261+526

перон

107,00

0,40

1,60

уз пругу десно

263+218-263+263

перон

45,00

0,40

1,10

уз пругу десно

263+274-263+287

перон

13,00

0,40

1,10

уз пругу десно

265+833-265+862

перон

29,00

0,40

1,60

уз пругу десно

265+870-265+897

перон

27,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

267+906-267+971

перон

65,00

0,40

1,60

уз пругу лево

270+819-270+844

перон

25,00

0,40

1,10

уз пругу лево

270+850-270+887

перон

37,00

0,40

1,10

ПЕЧЕЊЕВЦЕ

између 2. и 3. колосека

275+522-275+596

перон

74,00

0,40

1,60

Живково

уз пругу десно

278+820-278+865

перон

45,00

0,40

1,10

Прибој Лесковачки

уз пругу десно

280+440-280+480

перон

40,00

0,40

1,30

ДОЉЕВАЦ
Кочане
Пуковац
БРЕСТОВАЦ
Липовица

ВИНАРЦИ
ЛЕСКОВАЦ

НЕМА
између 1. и 2. колосека

287+460-287+679

перон

219,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

287+507-287+630

перон

123,00

0,40

1,60

ЂОРЂЕВО
ГРДЕЛИЦА
Палојска Росуља

НЕМА
између 2. и 3. колосека

301+841-301+886

перон

45,00

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

301+841-301+886

перон

45,00

0,40

1,60

уз пругу лево

308+614-308+629

перон

15,00

0,40

1,60
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

ПРЕДЕЈАНЕ

између 1. и 2. колосека

312+675-312+750

перон

75,00

0,40

1,60

ЏЕП

између 2. и 3. колосека

319+629-319+710

перон

81,00

0,40

1,60

МОМИН КАМЕН

уз пругу лево

322+900-322+930

перон

30,00

0,40

1,60

Шелинце

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА

ВЛАДИЧИН ХАН

између 1. и 2. колосека

329+472-329+676

перон

204,00

0,40

1,60

СУВА МОРАВА

уз 1. колосек

334+043-334+095

перон

52,00

0,40

1,60

Лепенички мост

НЕМА

Стубал

НЕМА

ПРИБОЈ ВРАЊСКИ

НЕМА

ВРАЊСКА БАЊА
ВРАЊЕ

између 1. и 2. колосека

347+958-348+080

перон

122,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

354+080-354+260

перон

180,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

354+125-354+242

перон

117,00

0,40

1,60

Нерадовац
РИСТОВАЦ
БУЈАНОВАЦ

НЕМА
између 1. и 2. колосека

365+666-365+768

перон

102,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

365+666-365+768

перон

102,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

373+665-373+720

перон

55,00

0,40

1,60

перон

101,00

0,40

1,60

Летовица

НЕМА

БУКАРЕВАЦ
ПРЕШЕВО

НЕМА
између 1. и 2. колосека

392+256-392+357

103. (Београд Центар) - Раковица - Јајинци - Мала Крсна - Велика Плана
уз 2. колосек десно

8+460-8+786

перон

326,00

0,55

6,10

између 3. и 4. колосека

8+637-8+868

перон

231,00

0,55

6,10

између 5. и 6. колосека

8+545-8+865

перон

320,00

0,55

6,20

између 2. и 3. колосека

16+240-16+337

перон

97,00

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

16+240-16+351

перон

111,00

0,40

1,60

Зуце стај.

уз пругу десно

20+305-20+363

перон

58,00

0,40

1,60

ЗУЦЕ

између 1. и 2. колосека

21+180-21+287

перон

107,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

24+824-24+932

перон

108,00

0,40

1,60

РАКОВИЦА
ЈАЈИНЦИ
БЕЛИ ПОТОК

ВРЧИН

НЕМА

између 2. и 3. колосека

24+824-24+934

перон

110,00

0,40

1,60

Касаповац

уз пругу лево

27+840-27+938

перон

98,00

0,40

1,60

ЛИПЕ

између 1. и 2. колосека

31+208-31+316

перон

108,00

0,40

1,60

МАЛА ИВАНЧА
Брестови
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
Дражањ-Шепшин
УМЧАРИ
Живковац

уз 1. колосек

36+858-36+925

перон

67,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

36+863-36+925

перон

62,00

0,40

1,60

уз пругу лево

39+208-39+305

перон

97,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

41+250-41+356

перон

106,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

41+250-41+358

перон

108,00

0,40

1,60

уз пругу десно

43+114-43+219

перон

105,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

47+730-47+839

перон

109,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

47+730-47+837

перон

107,00

0,40

1,60

уз пругу лево

52+290-52+340

перон

50,00

0,40

1,60
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Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

4

5

6

7

ВОДАЊ

између 2. и 3. колосека

55+130-55+229

перон

99,00

0,40

1,60

КОЛАРИ

између 1. и 2. колосека

60+558-60+656

перон

98,00

0,40

1,60

Раља Смедеревска

уз пругу лево

66+573-66+605

перон

32,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

69+030-69+175

перон

145,00

0,40

1,90

између 2. и 3. колосека

69+030-69+175

перон

145,00

0,40

1,90

између 3. и 4. колосека

69+042-69+184

перон

142,00

0,40

1,90

између 4. и 5. колосека

69+080-69+230

перон

150,00

0,40

1,90

уз пругу лево

71+981-72+015

перон

34,00

0,40

1,60

МАЛА КРСНА

Скобаљ
Осипаоница стај.
ОСИПАОНИЦА
Лугавчина

Висина Ширина
(m)
(m)

уз пругу лево

74+749-74+784

перон

35,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

76+168-76+231

перон

63,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

76+177-76+229

перон

52,00

0,40

1,60

уз пругу десно

77+867-77+904

перон

37,00

0,40

1,30

Сараорци

НЕМА

ЛОЗОВИК-САРАОРЦИ

између 2. и 3. колосека

82+710-82+812

перон

102,00

0,40

1,60

Милошевац

уз пругу лево

85+500-85+602

перон

102,00

0,40

1,60

КРЊЕВО-ТРНОВЧЕ

између 2. и 3. колосека

90+248-90+348

перон

100,00

0,40

1,60

ВЕЛИКО ОРАШЈЕ

између платоа испред ст.
зграде и 2. колосека

94+626,50-94+658,50

перон

32,00

0,40

1,6

између 2. и 3. колосека

94+586,50-94+689,50

перон

103,00

0,40

1,6

између 1. и 2. колосека

90+350-90+400

перон

50,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

90+289-90+430

перон

141,00

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

90+370-90+510

перон

140,00

0,40

1,60

између 4.и 5. колосека

90+360-90+464

перон

104,00

0,40

1,60

ВЕЛИКА ПЛАНА

104. (Јагодина) – Распутница Ћуприја – Ћуприја – Параћин
ЋУПРИЈА
ПАРАЋИН

између 1. и 2. колосека

0+516-0+641

перон

125,00

0,20

1,60

између 2. и 3. колосека

0+516-0+641

перон

125,00

0,30

1,60

између 3. и 4. колосека

155+081-155+184

перон

103,00

0,35

1,60

између 4. и 5. колосека

155+065-155+166

перон

101,00

0,20

1,90

105. (Београд Центар) - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница - (Kelebia)
СТАРА ПАЗОВА

ИНЂИЈА

уз 1. колосек

35+003,51-35+223,51

перон

220,00

0,55

3,00

између 2. и 3. колосека

35+014,23-35+264,23

перон

250,00

0,55

3,76

између 5. и 6. колосека

35+014,23-35+264,23

перон

250,00

0,55

3,76

између 1. и 2. колосека

42+840-42+970

перон

130,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

42+783-42+928

перон

145,00

0,40

1,60

ИНЂИЈА ПУСТАРА
БЕШКА
ЧОРТАНОВЦИ

НЕМА
између 1. и 2. колосека

52+864-53+042

перон

178,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

52+864-53+042

перон

178,00

0,40

1,60

уз 1. колосек

56+520-56+557

перон

37,00

0,30

7,00

Чортановци Дунав
КАРЛОВАЧКИ
ВИНОГРАДИ

НЕМА
уз 1. колосек

62+338-62+365

перон

27,00

0,25

7,00

уз 1. колосек

62+365-62+449

перон

84,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

62+338-62+449

перон

111,00

0,40

1,60
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Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

4

5

6

7

СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ

између 1. и 2. колосека

66+501-66+698

перон

197,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

66+501-66+700

перон

199,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

71+834-71+986

перон

152,00

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

71+822-71+991

перон

169,00

0,40

2,80

уз 11. колосек

77+836-77+950

перон

114,00

0,40

3,00

између 11. и 10. колосека

77+822-77+950

перон

128,00

0,40

3,72

између 10. и 1. колосека

77+835-77+887

перон

52,00

0,40

4,20

уз 1. колосек

77+835-78+250

перон

415,00

0,40

4,208,90

између 2. и 4. колосека

77+843-78+181

перон

338,00

0,40

8,75

између 12. и 1. колосека

78+104-78+250

перон

146,00

0,40

8,90

између 14. и 13. колосека

78+104-78+249

перон

145,00

0,40

6,46

91+349-91+414

перон

65,00

0,33

1,40

ПЕТРОВАРАДИН

НОВИ САД

САЈЛОВО
КИСАЧ

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА
између 1. и 2. колосека

Степановићево

уз пругу десно

98+040-98+080

перон

40,00

0,35

1,60

ЗМАЈЕВО

између 2. и 3. колосека

103+505-103+570

перон

65,00

0,34

1,40

између 2. и 3. колосека

116+702-116+770,30

перон

68,00

0,35

1,40

између 3. и 4. колосека

116+702-116+770,30

перон

68,00

0,35

1,40

између 2. и 3. колосека

128+098-128+158

перон

60,00

0,19

1,90

ВРБАС
ЛОВЋЕНАЦ
Мали Иђош

НЕМА

МАЛИ ИЂОШ ПОЉЕ
БАЧКА ТОПОЛА

НЕМА
између 1. и 2. колосека

144+096-144+248

перон

152,00

0,15/0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

144+093-144+241

перон

148,00

0,25

1,60

Мали Београд

НЕМА

ЖЕДНИК

између 2. и 3. колосека

157+792-157+862

перон

70,00

0,20

1,90

Верушић

уз пругу лево

162+950-162+985

перон

35,00

0,30

1,60

НАУМОВИЋЕВО

између 1. и 2. колосека

166+144-166+214

перон

70,00

0,30

1,60

Александрово
предграђе

уз пругу десно

45,00

0,05

0,60

54,00

0,05

1,70

СУБОТИЦА

171+938-171+983

уређена површ.

између 1. и 2. колосека

176+360-176+414

уређена површ.

између 1. и 2. колосека

176+414-176+487

перон

73,00

0,25

1,60

између 1. и 2. колосека

176+487-176+838

уређена површ.

351,00

0,05

1,70

између 2. и 3. колосека

176+322-176+838

уређена површ.

516,00

0,05

1,70

између 3. и 4. колосека

176+335-176+573

уређена површ.

238,00

0,05

1,70

106. Ниш - Димитровград - државна граница - (Драгоман)

НИШ

Палилулска рампа

уз 1. колосек

243+410-243+763

перон

353,00

0,40

5,80

између 2. и 3. колосека

243+410-243+813

перон

403,00

0,40

8,00

између 4. и 5. колосека

243+410-243+771

перон

361,00

0,40

8,00

између 1б. и 1. колосека

243+643-243+763

перон

120,00

0,40

5,80

уз 1а. колосек

243+660-243+763

перон

103,00

0,40

1,60

уз пругу лево

1+669-1+769

перон

100,00

0,40

1,60

уз пругу лево

1+809-1+875

перон

66,00

0,40

1,60

перон

80,00

0,40

1,60

Војна Болница
ЋЕЛЕ КУЛА

НЕМА
између 2. и 3. колосека

5+422-5+502
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

ЕИ Ниш

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА

НИШКА БАЊА
Просек

између 2. и 3. колосека

10+450-10+558

перон

108,00

0,40

1,60

уз пругу десно

14+712-14+731

перон

19,00

0,40

1,60

уз пругу десно

14+740-14+770

перон

30,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

22+475-22+529

перон

54,00

0,40

1,60

СИЋЕВО

НЕМА

ОСТРОВИЦА
Мајдан Островица

НЕМА

Радов Дол

уз пругу лево

29+494-29+520

перон

26,00

0,40

1,60

ДОЛАЦ

између 2. и 3. колосека

31+640-31+739

перон

79,00

0,40

1,60

Црвени Брег

уз пругу лево

34+262-34+292

перон

30,00

0,40

1,60

ЦРВЕНА РЕКА

између 2. и 3. колосека

36+393-36+451

перон

58,00

0,40

1,60

Белановац

уз пругу лево

39+691-39+761

перон

70,00

0,40

1,60

БЕЛА ПАЛАНКА

између 2. и 3. колосека

44+907-44+977

перон

70,00

0,40

1,60

Црквица

НЕМА

ЧИФЛИК

НЕМА

Сињац

НЕМА

Ђурђево Поље

НЕМА

Црвенчево

НЕМА

СТАНИЧЕЊЕ

НЕМА

Сопот

НЕМА

ПИРОТ

између 1. и 2. колосека

72+901-72+989

перон

87,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

72+868-73+021

перон

153,00

0,40

1,60

Божурат

НЕМА

Велики Јовановац

НЕМА

СУКОВО

НЕМА

Чиниглавци

уз пругу лево

90+465-90+471

перон

6,00

0,40

1,60

уз пругу лево

90+485-90+491

перон

6,00

0,40

1,60

Срећковац

НЕМА

ДИМИТРОВГРАД

уз 14. колосек

97+126-97+267

перон

141,00

0,40

2,50

између 1. и 2. колосека

97+316-97+717

перон

401,00

0,40

3,20

107. Београд Центар – Панчево Главна - Вршац - државна граница - (Stamora Moravita)

БЕОГРАД ЦЕНТАР

Карађорђев парк

уз 3. колосек

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

10,00

између 4. и 5. колосека

0+155-0+00-0+300

перон

455,00

0,55

10,00

између 6. и 7. колосека

0+155-0+00-0+300

перон

455,00

0,55

10,00

између 8. и 9. колосека

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

10,00

уз 10. колосек

0+120-0+00-0+300

перон

420,00

0,55

7,00

између колосека
(уз леви банатски)

1+123-1+215

перон

92,00

0,55

7,00

између колосека
(уз десни банатски)

1+222-1+314

перон

92,00

0,55

7,00
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

између колосека

2+754,13-2+829,13
(стац. по левом)
2+850,52-2+925,52
(стац. по десни)

централни
перон

75,00

0,95

18,60

између колосека
(уз десни банатски)

2+785,52-2+850,52

бочни перон
ка Центру

65,00

0,95

3,50

између колосека
(уз десни банатски)

2+925,52-3+010,52

бочни перон
ка мосту

85,00

0,95

3,50

између колосека
(уз леви банатски)

2+689,13-2+754,13

бочни перон ка
Центру

65,00

0,95

3,50

између колосека
(уз леви банатски)

2+829,13-2+914,13

бочни перон
ка мосту

85,00

0,95

3,50

уз 1. колосек

4+590-4+741

перон

151,00

0,90

4,94

ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ

уз 2. колосек

4+694-4+845

перон

151,00

0,90

4,94

уз пругу десно

10+500-10+600

дунавски перон

100,00

0,35

1,60

Крњача мост

између левог и десног
колосека

7+003,50-7+223,50

перон

220,00

0,60

7,00

уз 4. колосек

8+165,06-8+385,06

перон

220,00

0,55

3,00

уз 1. колосек

8+182,24-8+402,24

перон

220,00

0,55

3,00

уз леви банатски

9+975,05-10+085,05

перон

110,00

0,60

3,10

уз десни банатски

9+975,05-10+085,05

перон

110,00

0,60

3,10

уз 1. колосека

12+537,60-12+757,60

перон

220,00

0,55

4,00

између 4. и 5. колосека

12+537,60-12+757,60

перон

220,00

0,55

6,10

између 1. и 2. колосека

15+913-16+033

перон

120,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

16+090-16+210

перон

120,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

15+913-16+210

перон

297,00

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

15+987-16+137

перон

150,00

0,40

1,60

Вуков споменик

КРЊАЧА
Себеш
ОВЧА

ПАНЧЕВО ГЛАВНА

ПАНЧЕВО ВАРОШ
БАНАТСКО НОВО
СЕЛО
ВЛАДИМИРОВАЦ
АЛИБУНАР
БАНАТСКИ
КАРЛОВАЦ

уз 1. колосек

18+131-18+223

станични плато

92,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

18+105-18+345

перон

240,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

18+100-18+364

перон

264,00

0,40

1,60

54,00

0,30

0,50

33+981-34+035

између 1. и 2. колосека

45+806-45+906

уређена површ.

100,00

0,00

1,30

између 2. и 3. колосека

45+806-45+906

уређена површ.

100,00

0,00

1,30

између 1. и 2. колосека

53+503-53+603

уређена површ.

100,00

0,00

1,30

између 2. и 3. колосека

53+503-53+603

уређена површ.

100,00

0,00

1,30

између 2. и 3. колосека
НЕМА
између 2. и 3. колосека

Влајковац
ВРШАЦ

уређена површ.

између 2. и 3. колосека

Николинци
УЉМА

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА
између 1. и 2. колосека

82+807,5-82+902,5

перон

95,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

82+807,5-82+902,5

перон

95,00

0,40

1,60

108. (Београд Центар) - Ресник - Пожега - Врбница - државна граница - (Бијело Поље)
РЕСНИК

уз 1. колосека

14+080-14+240

уређена површ.

160,00

0,55

4,00

између 1. и 2. колосека

14+080-14+240

перон

160,00

0,35

1,55

између 3. и 4. колосека

13+943-14+238

перон

295,00

0,55

6,20
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

БЕЛА РЕКА

између 1. и 2. колосека

7+538-7+648

перон

110,00

0,35

1,60

Ненадовац

уз пругу лево

12+077-12+127

перон

50,00

0,35

1,60

БАРАЈЕВО

између 2. и 3. колосека

15+654-15+764

перон

0,35

1,60

Барајево Центар

уз пругу лево

17+895-18+003

перон

108,00

0,35

1,60

ВЕЛИКИ БОРАК

између 1. и 2. колосека

23+039-23+151

перон

112,00

0,35

1,60

Лесковац Колубарски

уз пругу десно

27+720-27+770

перон

50,00

0,35

1,60

СТЕПОЈЕВАЦ

између 2. и 3. колосека

30+572-30+682

перон

110,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

37+150-37+300

перон

150,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

37+150-37+300

перон

150,00

0,35

1,60

између 1. и 2. колосека

45+311-45+462

перон

151,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

45+311-45+462

перон

151,00

0,35

1,60

између 1. и 2. колосека

52+547-52+697

перон

150,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

52+527-52+697

перон

170,00

0,35

1,60

између 1. и 2. колосека

58+899-59+052

перон

153,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

58+899-59+052

перон

153,00

0,35

1,60

ВРЕОЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
СЛОВАЦ
Млађево

110,00

Висина Ширина
(m)
(m)

уз пругу десно

63+958-64+035

перон

77,00

0,35

1,60

између 1. и 2. колосека

67+043-67+213

перон

170,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

67+043-67+213

перон

170,00

0,35

1,60

Лукавац Колубарски

уз пругу десно

69+165-69+265

перон

100,00

0,35

1,60

Иверак

уз пругу десно

72+725-72+825

перон

100,00

0,35

1,60

уз 1. колосек

77+550-77+851

перон

301,00

0,35

5,4

ДИВЦИ

ВАЉЕВО

између 2. и 3. колосека

77+562-77+863

перон

301,00

0,35

7,55

ВАЉЕВСКИ ГРАДАЦ

уз пругу десно

84+560-84+610

перон

50,00

0,35

1,60

Лесковице

уз пругу лево

91+605-91+655

перон

50,00

0,35

1,60

ЛАСТРА

између 2. и 3. колосека

93+985-94+131

перон

146,00

0,35

1,60

САМАРИ

између 2. и 3. колосека

103+118-103+168

перон

50,00

0,40

1,60

Дреновачки Кик

уз пругу десно

107+700-107+750

перон

50,00

0,40

1,60

РАЖАНА

између 3. и 4. колосека

111+284-111+430

перон

146,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

118+748-118+948

перон

200,00

0,40

1,60

између 4. и 5. колосека

118+748-118+948

перон

200,00

0,40

1,60

Тубићи

уз пругу лево

123+446-123+496

перон

50,00

0,35

1,60

КАЛЕНИЋИ

између 3. и 4. колосека

129+772-129+918

перон

146,00

0,35

1,60

Отањ

уз пругу десно

133+600-133+710

перон

110,00

0,40

1,50

Глумач

уз пругу десно

135+807-135+863

перон

56,00

0,40

1,60

КОСЈЕРИЋ

уз 1. колосек

140+720-140+975

перон

255,00

0,45

10,00

између 2. и 3. колосека

146+675-140+984

перон

309,00

0,45

6,20

уз пругу десно

145+618-145+650

перон

32,00

0,40

1,00

између 1. и 2. колосека

149+125-149+255

перон

129,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

149+255-149+389

перон

134,00

0,40

1,60

Злакуса

уз пругу десно

151+536-151+566

перон

30,00

0,40

1,60

Буковичка Рампа

уз пругу десно

154+141-154+161

перон

20,00

0,40

1,60

ПОЖЕГА
Расна
УЗИЋИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- 26 -

Број 55
Димензије

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

СЕВОЈНО

између 1. и 2. колосека

156+882-157+082

перон

200,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

161+795-161+995

перон

200,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

161+813-161+953

перон

140,00

0,40

1,60

уз 1. колосек

163+645-163+900

перон

255,00

0,40

3,00

између 2. и 3. колосека

163+626-163+881

перон

255,00

0,60

5,10

између 1. и 2. колосека

170+590-170+710

перон

120,00

0,40

1,60

уз пругу лево

173+412-173+425

перон

13

0,40

1,60

уз пругу десно

173+426-173+464

перон

38

0,40

1,60

Трипкова

уз пругу десно

176+045-176+095

перон

50

0,40

1,60

СУШИЦА

између 2. и 3. колосека

178+251-178+371

перон

120,00

0,40

1,60

уз 1. колосек

185+181-185+291

перон

110,00

0,40

5,50

између 1. и 2. колосека

185+181-185+291

перон

110,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

185+181-185+291

перон

110,00

0,40

1,60

ЗЛАТИБОР

између 2. и 3. колосека

193+234-193+404

перон

170,00

0,40

1,60

Рибница Златиборска

уз пругу лево

200+350-200+400

перон

50,00

0,40

1,60

ЈAБЛАНИЦА

између 3. и 4. колосека

204-405-204+550

перон

145,00

0,40

1,60

Голеш

уз пругу десно

211+590-211+616

перон

26,00

0,40

1,00

ШТРПЦИ

између 2. и 3. колосека

214-755-214-900

перон

145,00

0,40

1,60

УЖИЦЕ ТЕРЕТНА
УЖИЦЕ
СТАПАРИ
Ристановића Поље

БРАНЕШЦИ

Рача
ПРИБОЈ

Висина Ширина
(m)
(m)

уз пругу десно

219+515-219+536

перон

21,00

0,40

1,00

између 2. и 3. колосека

225+227-225+490

перон

263,00

0,50

5,10

између 6. и 7. колосека

225+137-225+237

перон

100,00

0,50

3,00

Пољице

уз пругу десно

228+110-228+190

перон

80,00

0,40

1,60

Прибојска Бања

уз пругу десно

232+867-232+899

перон

32,00

0,40

1,00

БИСТРИЦА НА ЛИМУ

између 2. и 3. колосека

241+208-241+352

перон

144,00

0,40

1,60

Џурово

уз пругу десно

246+300-246+328

перон

28,00

0,40

1,00

уз 1. колосек

252+396-252+705

перон

309,00

0,40

4,60

између 2. и 3. колосека

252+396-252+705

перон

309,00

0,40

7,00

ПРИЈЕПОЉЕ
ТЕРЕТНА

између 2. и 3. колосека

255+789-255+982

перон

187,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

255+789-255+982

перон

187,00

0,35

1,60

Велика Жупа

уз пругу десно

259+605-259+624

перон

19,00

0,40

1,00

ЛУЧИЦЕ

између 2. и 3. колосека

264+581-264+714

перон

133,00

0,35

1,60

ПРИЈЕПОЉЕ

БРОДАРЕВО
ВРБНИЦА

између 2. и 3. колосека

273+255-273+404

перон

149,00

0,30

1,60

између 1. и 2. колосека

285+205-285+255

перон

50,00

0,30

1,60

између 2. и 3. колосека

285+112-285+256

перон

144,00

0,30

1,60

109. Лапово - Краљево - Лешак - Косово Поље - Ђенерал Јанковић - државна граница - (Волково)
између 2. и 3. колосека

109+560-109+680

перон

120,00

0,35

1,60

ЛАПОВО

између 3. и 4. колосека

109+560-109+680

перон

120,00

0,35

1,60

уз 1. колосек

109+460-109+510

перон

50,00

0,35

1,60

БАТОЧИНА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

3+374,70-3+421,90

перон

47,20

0,12

1,30

Градац

лeвa стрaнa

8+243,40-8+292,90

перон

49,50

0,30

1,05

БАДЊЕВАЦ

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

12+264,50-12+311,50

перон

47,00

0,14

1,80
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

Ресник Крагујевачки

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА

Милатовац

дeснa стрaнa

18+206,90-18+253,70

перон

46,80

0,33

1,10

Цветојевац

дeснa стрaнa

20+381-422,20

перон

41,20

0,25

1,20

ЈОВАНОВАЦ

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

22+308-22+352

перон

44,00

0,22

1,75

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

28+726-28+918,70

перон

192,70

0,24

1,20

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

28+752-28+907

перон

155,00

0,24

1,80

дeснa стрaнa

31+280,50-31+288,25

перон

7,75

0,10

0,50

КРАГУЈЕВАЦ
Завод
ГРОШНИЦА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

34+062,80-34+104,30

перон

41,50

0,22

1,50

ДРАГОБРАЋА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

39+529-39+565

перон

36,00

0,20

1,20

Вучковица

дeснa стрaнa

44+513-44+538

перон

25,00

0,30

1,20

КНИЋ

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

47+560-47+607

перон

47,00

0,30

1,40

ГРУЖА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

53+458-53+505,5

перон

47,50

0,22

1,40

ГУБЕРЕВАЦ

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

60+567-60+614

перон

47,00

0,20

1,55

Томића Брдо

дeснa стрaнa

64+795-64+822,50

перон

27,50

0,35

1,00

ВИТКОВАЦ

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

66+309-66+353

перон

44,00

0,25

1,25

Милавчићи

лeвa стрaнa

70+141,80-70+172,80

перон

31,00

0,35

1,40

ВИТАНОВАЦ

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

73+904,30-73+948,70

перон

44,40

0,22

1,40

Шумарице

лeвa стрaнa

79+111-79+128,4

перон

17,40

0,25

0,50

Сирча

дeснa стрaнa

82+006-82+069

перон

63,00

0,35

1,90

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

84+649-84+733

перон

84,00

0,33

1,60

КРАЉЕВО

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

84+649-84+748

перон

99,00

0,33

1,60

МАТАРУШКА БАЊА

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

93+895-93+940

перон

45,00

0.20

1,80

Прогорелица

лeвa стрaнa

97+352-97+386

перон

34,00

0,25

1,40

БОГУТОВАЧКА БАЊА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

100+868-100+919

перон

51,00

0,22

1,80

ДОБРЕ СТРАНЕ
ПОЛУМИР

НЕМА
измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

118+291-118+344

перон

53,00

0,26

1,50

Пусто Поље

лeвa стрaнa

123+555-123+589

перон

34,00

0,25

1,00

УШЋЕ

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

127+223-127+281

перон

58,00

0,34

1,50

Лозно

дeснa стрaнa

132+832-132+866

перон

34,00

0,22

0,50

ЈОШАНИЧКА БАЊА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

136+102-136+152

перон

50,00

0,25

1,45

Пискања

лeвa стрaнa

138+842-138+884

перон

42,00

0,21

1,00

БРВЕНИК

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

143+481-143+528

перон

47,00

0,32

1,50

Рвати

лeвa стрaнa

148+258-148+304

перон

46,00

0,22

1,00

РАШКА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

152+236-152+353

перон

117,00

0,32

1,80

Казновићи

лeвa стрaнa

157+700-157+740

перон

40,00

0,23

1,00

РУДНИЦА

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

161+970-162+022

перон

48,00

0,25

1,55

уз пругу лево

168+865-168+935

уређена површ.

70,00

0,20

1,60

између 1. и 2. колосека

172+294-172+394

перон

100,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

172+294-172+394

перон

100,00

0,35

1,60

Доње Јариње
Јерина
ЛЕШАК
Дрен

НЕМА

НЕМА
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

ЛЕПОСАВИЋ

између 1. и 2. колосека

182+675-182+775

перон

100,00

0,35

1,60

перон

40,00

0,35

1,00

Придворица
Сочаница

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА
уз пругу лево

190+000-190+040

ИБАРСКА СЛАТИНА

НЕМА

Пландиште

НЕМА

БАЊСКА

НЕМА

Валач

између 1. и 2. колосека

208+170-208+230

уређена површ.

60,00

0,35

1,00

ЗВЕЧАН

уз 1. колосек

210+900-211+000

перон

100,00

0,35

1,60

Косовска Митровица
Север

уз пругу лево

213+390-213+440

перон

50,00

0,35

1,60

110. Суботица - Богојево - државна граница - (Erdut)
БОГОЈЕВО

НЕМА

СОНТА

НЕМА

ПРИГРЕВИЦА

између 1. и 2. колосека

58+619-58+649

перон

30,00

0,30

1,55

између 2. и 3. колосека

58+619-58+649

перон

30,00

0,30

1,57

БУКОВАЧКИ
САЛАШИ

НЕМА
између 1. и 2. колосека

73+417-73+477

перон

60,00

0,31

1,61

између 1. и 2. колосека

73+584-73+612

уређена површ.

28,00

0,05

1,50

између 1. и 2. колосека

73+673-73+823

уређена површ.

150,00

0,05

1,50

између 2. и 3. колосека

73+417-73+477

перон

60,00

0,38

1,61

између 2. и 3. колосека

73+584-73+612

уређена површ.

28,00

0,05

1,50

између 3. и 4. колосека

73+584-73+701

уређена површ.

117,00

0,05

1,50

СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ

између 2. и 3. колосека

83+340-83+397

перон

56,70

0,30

1,68

АЛЕКСА ШАНТИЋ

између 2. и 3. колосека

97+500-97-556

перон

55,61

0,24

1,90

БАЈМОК

између 2. и 3. колосека

105+138-105+193

перон

55,00

0,23

1,90

перон

50,00

0,30

1,80

СОМБОР

Скендерево
ТАВАНКУТ

НЕМА
између 2. и 3. колосека

Љутово

НЕМА

ШЕБЕШИЋ
Суботица предграђе

СУБОТИЦА

115+350-115+400
НЕМА

уз пругу лево

128+229-128+270

перон

41,00

0,25

1,60

између 1. и 2. колосека

176+360-176+414

уређена површ.

54,00

0,05

1,70

између 1. и 2. колосека

176+414-176+487

перон

73,00

0,25

1,60

између 1. и 2. колосека

176+487-176+838

уређена површ.

351,00

0,05

1,70

између 2. и 3. колосека

176+322-176+838

уређена површ.

516,00

0,05

1,70

између 3. и 4. колосека

176+335-176+573

уређена површ.

238,00

0,05

1,70

111. Београд Ранжирна „А“ - Остружница - Батајница
БЕОГРАД РАНЖИРНА
А

НЕМА

ОСТРУЖНИЦА

НЕМА

СУРЧИН

БАТАЈНИЦА

НЕМА
између 1. и 2. колосека

20+510 - 20+768

перон

258,00

0,35

1,90

између 2. и 3. колосека

20+543 – 20+722

перон

179,00

0,35

1,90

између 3. и 4. колосека

20+598 – 20+722

перон

124,00

0,35

1,60

између 4. и 5. колосека

20+598 – 20+722

перон

124,00

0,35

1,60
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

Висина Ширина
(m)
(m)

112. Београд Ранжирна „Б“ - Остружница
БЕОГРАД РАНЖИРНА Б

НЕМА

ОСТРУЖНИЦА

НЕМА
113. Београд Ранжирна „А“ - Распутница „Б“ - Распутница „К/К1“ - Ресник
НЕМА

БЕОГРАД РАНЖИРНА А
РЕСНИК

уз 1. колосека

14+080-14+240

уређена површ.

160,00

0,55

4,00

између 1. и 2. колосека

14+080-14+240

перон

160,00

0,35

1,55

између 3. и 4. колосека

13+943-14+238

перон

295,00

0,55

6,20

114. Остружница - Распутница „Б“ - (Распутница „К/К1“)
НЕМА

ОСТРУЖНИЦА

115. Београд Ранжирна „Б“ - Распутница „Р“ - Распутница „А“ - (Ресник)
НЕМА

БЕОГРАД РАНЖИРНА Б

116. (Београд Ранжирна „Б“) - Распутница „Р“ - Раковица
РАКОВИЦА

уз 2. колосек десно

8+460-8+786

перон

326,00

0,55

6,10

између 3. и 4. колосека

8+637-8+868

перон

231,00

0,55

6,10

између 5. и 6. колосека

8+545-8+865

перон

320,00

0,55

6,20

117. Београд Ранжирна „А“ - Распутница „Т“ - Раковица
НЕМА

БЕОГРАД РАНЖИРНА А
РАКОВИЦА

уз 2. колосек десно

8+460-8+786

перон

326,00

0,55

6,10

између 3. и 4. колосека

8+637-8+868

перон

231,00

0,55

6,10

између 5. и 6. колосека

8+545-8+865

перон

320,00

0,55

6,20

118. Београд Ранжирна „Б“ - Распутница „Т“ - (Раковица)
НЕМА

БЕОГРАД РАНЖИРНА Б

119. везни колосек на подручју Распутнице „К/К1“: (Распутница „Б“) - скретица „К“ - скретница „К1“ - (Јајинци)
120. (Распутница Панчевачки мост) - Распутница Карађорђев Парк - Распутница Дедиње - (Распутница Г)
Карађорђев парк

између колосека
(уз леви банатски)

1+123-1+215

перон

92,00

0,55

7,00

између колосека
(уз десни банатски)

1+222-1+314

перон

92,00

0,55

7,00

перон

130,00

0,40

1,60

121. Инђија - Голубинци
ИНЂИЈА
Инђија Село
ГОЛУБИНЦИ

између 1. и 2. колосека

42+840-42+970

између 2. и 3. колосека

42+783-42+928

перон

145,00

0,40

1,60

уз пругу десно

1+540-1+590

перон

50,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

45+767,00-45+914,00

перон

147,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

45+767,00-45+914,00

перон

147,00

0,35

1,60

122. Нови Сад - Нови Сад Ранжирна - Распутница Сајлово

НОВИ САД

уз 11. колосек

77+836-77+950

перон

114,00

0,40

3,00

између 11. и 10. колосека

77+822-77+950

перон

128,00

0,40

3,72

између 10. и 1. колосека

77+835-77+887

перон

52,00

0,40

4,20

уз 1. колосек

77+835-78+250

перон

415,00

0,40

4,208,90

између 2. и 4. колосека

77+843-78+181

перон

338,00

0,40

8,75
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

између 12. и 1. колосека

78+104-78+250

перон

146,00

0,40

8,90

између 14. и 13. колосека

78+104-78+249

перон

145,00

0,40

6,46

НОВИ САД
РАНЖИРНА

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА

123. обилазни колосек станице Мала Крсна: (Колари) - одвојна скретница број 1 - одвојна скретница број 28 (Осипаоница)
124. Распутница Лапово Варош - Лапово Ранжирна - Лапово
Лапово Варош

уз десни колосек

106+250-106+310

перон

60,00

0,35

1,60

уз леви колосек

106+250-106+310

перон

60,00

0,35

1,60

ЛАПОВО РАНЖИРНА
ЛАПОВО

НЕМА
између 2. и 3. колосека

109+560-109+680

перон

120,00

0,35

1,60

између 3. и 4.колосека

109+560-109+680

перон

120,00

0,35

1,60

уз 1. колосек

109+460-109+510

перон

50,00

0,35

1,60

125. Трупале - Ниш Ранжирна - Међурово
ТРУПАЛЕ
НИШ РАНЖИРНА

између 2. и 3. колосека

234+893-234+994

перон

101,00

0,40

1,60

између 4. и 5. колосека

234+893-234+994

перон

101,00

0,40

1,60

уз 1a. колосек

238+216-238+289

перон

73,00

0,40

2,20

МЕЂУРОВО

НЕМА
126. Црвени Крст - Ниш Ранжирна

ЦРВЕНИ КРСТ

између 2. и 3. колосека

240+842-240+994

перон

152,00

1,60

0,40

НИШ РАНЖИРНА

уз 1a. колосек

238+216-238+289

перон

73,00

0,40

2,20

127. Ниш - Распутница Мост - (Ниш Ранжирна)

НИШ

уз 1. колосек

243+410-243+763

перон

353,00

0,40

5,80

између 2. и 3. колосека

243+410-243+813

перон

403,00

0,40

8,00

између 4. и 5. колосека

243+410-243+771

перон

361,00

0,40

8,00

између 1б. и 1. колосека

243+643-243+763

перон

120,00

0,40

5,80

уз 1а. колосек

243+660-243+763

перон

103,00

0,40

1,60

128. Спојни колосек станице Ниш: (Црвени Крст) - одвојна скретница број 2 - одвојна скретница број 4 - (Ћеле кула)
РЕГИОНАЛНЕ ПРУГЕ
201. Суботица - Хоргош - државна граница - (Rӧszke)
између 1. и 2. колосека

176+360-176+414

уређена површ.

54,00

0,05

1,70

између 1. и 2. колосека

176+414-176+487

перон

73,00

0,25

1,60

између 1. и 2. колосека

176+487-176+838

уређена површ.

351,00

0,05

1,70

између 2. и 3. колосека

176+322-176+838

уређена површ.

516,00

0,05

1,70

између 3. и 4. колосека

176+335-176+573

уређена површ.

238,00

0,05

1,70

Суботица јавна
складишта

уз пругу десно

2+283-2+392

перон

109,00

0,21

1,60

ПАЛИЋ

између 1. и 2. колосека

7+601-7+711

перон

110,00

0,26

1,60

СУБОТИЦА

Хајдуково

уз пругу лево

11+703-11+813

перон

110,00

0,24

1,60

Бачки Виногради

између 2. и 3. колосека

15+371-15+481

перон

110,00

0,23

1,60

између 1. и 2. колосека

155+792-155+838

перон

46,00

0,22

1,90

између 2. и 3. колосека

155+793-155+838

перон

45,00

0,22

1,90

ХОРГОШ
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

између 1. и 2. колосека

15+913-16+033

перон

120

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

16+090-16+210

перон

120

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

15+913-16+210

перон

297

0,40

1,60

између 3. и 4. колосека

15+987-16+137

перон

150

0,40

1,60

перон

50

1,6

0,35

ПАНЧЕВО ГЛАВНА

ЈАБУКА

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА

КАЧАРЕВО

између 1. и 2. колосека

26+784-26+834

ЦРЕПАЈА

НЕМА

ДЕБЕЉАЧА

НЕМА

КОВАЧИЦА

између 1. и 2. колосека

УЗДИН

НЕМА
НЕМА

ТОМАШЕВАЦ
ОРЛОВАТ
СТАЈАЛИШТЕ

између 1. и 2. колосека

61+920-61+970

перон

50

1,6

0,35

између 2. и 3. колосека

61+920-61+970

перон

50

1,6

0,35

између 1. и 2. колосека

64+025-64+075

перон

50

1,6

0,35

перон

71

1,3

0,55

ЛУКИЋЕВО

НЕМА

ЗРЕЊАНИН ФАБРИКА

НЕМА
уз 1. колосек

ЗРЕЊАНИН

88+705-88+776

између 1. и 2. колосека

НЕМА

између 2. и 3. колосека

НЕМА

ЕЛЕМИР

НЕМА

МЕЛЕНЦИ

између 2. и 3. колосека

НЕМА

КУМАНЕ

НЕМА

НОВИ БЕЧЕЈ

НЕМА

БАНАТСКО
МИЛОШЕВО ПОЉЕ

НЕМА

БАНАТСКО
МИЛОШЕВО

уз 1. колосек

НЕМА

између 1. и 2. колосека

НЕМА

између 2. и 3. колосека

НЕМА

Дерић

НЕМА

КИКИНДА

уз 1. колосек

160+030-160+166

перон

136,00

0,19

3,304,40

између 1. и 2. колосека

160+064-160+190

уређена површ.

126,00

0,00

1,50

БАНАТСКО ВЕЛИКО
СЕЛО

НЕМА

203. Београд Доњи Град (km 7+041) - Београд Дунав - Распутница Панчевачки мост
БЕОГРАД ДОЊИ ГРАД
БЕОГРАД ДУНАВ
ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ

НЕМА
између 2. и 3. колосека

9+866-10+136

перон

277,0

0,40

7,00

уз пругу десно

10+500-10+600

дунавски перон

100

0,35

1,60

уз 1. колосек

4+590-4+741

перон

151

4,94

0,90

уз 2. колосек

4+694-4+845

перон

151

4,94

0,90

204. Топчидер Путничка (km 4+195) – Распутница „Г“ – (Раковица)
ТОПЧИДЕР

уз 1. колосек (лево)

4+978-5+218,50

перон

240,50

0,30

1,30

уз 3. колосек (лево)

4+960-5+234

перон

274,00

0,70

1,60

између 3. и 4. колосека

4+950-5+253,70

перон

303,70

0,70

1,60
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

перон

45,00

0,17

1,90

Висина Ширина
(m)
(m)

205. Банатско Милошево - Сента - Суботица
БАНАТСКО
МИЛОШЕВО

уз 1. колосек

НЕМА

између 1. и 2. колосека

НЕМА

између 2. и 3. колосека

НЕМА

Бочар

између 1. и 2. колосека

НЕМА

Естер
ПАДЕЈ
Остојићево
ЧОКА
СЕНТА

НЕМА
између 1. и 2. колосека

НЕМА

између 2. и 3. колосека

НЕМА

између 1. и 2. колосека

НЕМА

између 1. и 2. колосека

НЕМА

између 2. и 3. колосека

НЕМА

између 3. и 4. колосека

НЕМА

између 1. и 2. колосека

102+905-102+950

Горњи Брег

НЕМА

БОГАРАШ

НЕМА

Долине

НЕМА

ОРОМ

НЕМА

Габрић

НЕМА

Биково

НЕМА

СУБОТИЦА

између 1. и 2. колосека

176+360-176+414

уређена површ

54,00

0,05

1,70

између 1. и 2. колосека

176+414-176+487

перон

73,00

0,25

1,60

између 1. и 2. колосека

176+487-176+838

уређена површ

351,00

0,05

1,70

између 2. и 3. колосека

176+322-176+838

уређена површ

516,00

0,05

1,70

између 3. и 4. колосека

176+335-176+573

уређена површ

238,00

0,05

1,70

206. Панчево Варош - Распутница 2а - (Јабука)
ПАНЧЕВО ВАРОШ

уз 1. колосек

18+131-18+223

станични плато

92,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

18+105-18+345

перон

240,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

18+100-18+364

перон

264,00

0,40

1,60

207. Нови Сад - Оџаци - Богојево

НОВИ САД

уз 11. колосек

77+836-77+950

перон

114,00

0,40

3,00

између 11. и 10. колосека

77+822-77+950

перон

128,00

0,40

3,72

између 10. и 1. колосека

77+835-77+887

перон

52,00

0,40

4,20

уз 1. колосек

77+835-78+250

перон

415,00

0,40

4,208,90

између 2. и 4. колосека

77+843-78+181

перон

338,00

0,40

8,75

између 12. и 1. колосека

78+104-78+250

перон

146,00

0,40

8,90

између 14. и 13. колосека

78+104-78+249

перон

145,00

0,40

6,46

Ветерник

НЕМА

ФУТОГ

НЕМА

ПЕТРОВАЦ-ГЛОЖАН

НЕМА

Бачки Маглић

НЕМА

ГАЈДОБРА

НЕМА

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

Параге

НЕМА

РАТКОВО

НЕМА

ОЏАЦИ

НЕМА

Оџаци Калварија

НЕМА

КАРАВУКОВО

НЕМА

Богојево Село

НЕМА

БОГОЈЕВО

- 33 Димензије

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

4

5

Висина Ширина
(m)
(m)
6

7

1,6

0,35

НЕМА
208. (Нови Сад) - Распутница Сајлово - Римски Шанчеви - Орловат Стајалиште

ГОРЊЕ САЈЛОВО

НЕМА

РИМСКИ ШАНЧЕВИ

НЕМА

КАЋ

НЕМА

Будисава

НЕМА

ШАЈКАШ

НЕМА

Вилово-Гардиновци

НЕМА

Лок

НЕМА

ТИТЕЛ

НЕМА

Доњи Тител

НЕМА

Книћанин

НЕМА

ПЕРЛЕЗ

НЕМА

ФАРКАЖДИН

НЕМА

ОРЛОВАТ

НЕМА

ОРЛОВАТ
СТАЈАЛИШТЕ

између 1. и 2. колосека

64+025-64+075

перон

50,00

209. Нови Сад Ранжирна (Теретна) - Сајлово Распутница
НОВИ САД
РАНЖИРНА

НЕМА
210. Орловат - Распутница 1а - (Лукићево)

ОРЛОВАТ

НЕМА
211. Рума - Шабац - Распутница Доња Борина - државна граница - (Зворник Нови)

РУМА

између 2. и 3. колосека

64+733-64+973

перон

240,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

64+733-64+973

перон

240,00

0,35

1,60

између 4. и 5. колосека

65+821-64+937

перон

116,00

0,35

1,60

БУЂАНОВЦИ

између 1. и 2. колосека

11+324,00-11+355,00

перон

31,00

0,35

1,60

Никинци

уз пругу лево

16+657,70-16+688,70

перон

31,00

0,35

1,60

ПЛАТИЧЕВО

између 1. и 2. колосека

21+293,00-21+323,00

перон

30,00

0,35

1,60

Кленак

уз пругу десно

28+873,15-28+904,15

перон

31,00

0,35

1,60

ШАБАЦ

између 1. и 2. колосека

32+684,00-32+738,00

перон

54,00

0,40

1,00

Мајур

уз пругу лево

3+975-4+025

перон

50,00

0,35

ШТИТАР

између 1. и 2. колосека

7+713,70-7+735,70

перон

22,00

0,35

Дубље Мачванско

НЕМА

ПЕТЛОВАЧА

НЕМА

Рибари

НЕМА

ПРЊАВОР
МАЧВАНСКИ

НЕМА

Подринско Ново Село

НЕМА

1,60
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Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

4

5

6

7

ЛЕШНИЦА

између 1. и 2. колосека

34+900,00-35+025,00

перон

125,00

2,40

0,55

Јадарска Стража

уз пругу десно

38+860,00-38+940,00

перон

80,00

0,35

1,60

перон

43,00

0,35

1,60

Липница

НЕМА

ЛОЗНИЦА

НЕМА

Лозница фабрика
КОВИЉАЧА

НЕМА
између 1. и 2. колосека

Горња Ковиљача
БРАСИНА
Доња Борина

Висина Ширина
(m)
(m)

56+170,00-56+213,00
НЕМА

између 2. и 3.колосека

65+212-65+354

перон

142,00

0,35

3,20

уз пругу десно

68+650-68+750

перон

100,00

0,35

1,60

212. (Платичево) - Распутница 1 - Распутница 3 - (Штитар)
213. Сталаћ - Краљево - Пожега
СТАЛАЋ
Мрзеница

између 2. и 3. колосека

176+222-176+425

перон

203,00

0,28

6,40

између 4. и 5. колосека

176+222-176+425

перон

203,00

0,28

6,40

између 6. и 7. колосека

176+270-176+378

перон

108,00

0,28

5,30

дeснa стрaнa

3+868-3+910

перон

42,00

0,35

2,00

Макрешане

НЕМА

ДЕДИНА

НЕМА

КРУШЕВАЦ

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

14+451-14+626

перон

175,00

0,35

2,84

измeђу 3 и 4 кoлoсeкa

14+490,3-14+610,3

перон

120,00

0,35

1,60

Читлук

НЕМА

КОШЕВИ

НЕМА

Глободер

НЕМА

СТОПАЊА

НЕМА

Доња Почековина

НЕМА

ПОЧЕКОВИНА

НЕМА

Трстенички Оџаци

НЕМА

ТРСТЕНИК

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

42+400-42+500

перон

102,00

0,35

1,80

ВРЊАЧКА БАЊА

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

49+136-49+241

перон

105,00

0,35

1,60

Липова

НЕМА

Томинац

НЕМА

ПОДУНАВЦИ

НЕМА

Вранеши

НЕМА

Врба

НЕМА

РАТИНА
КРАЉЕВО

НЕМА
између 1. и 2. колосека

84+641,9-84+774,9

перон

133

0,30

1,60

између 2. и 3. колосека

84+644,4-84+773

перон

128,6

0,30

1,60

Сирча

лeвa стрaнa

68+880,70-68+940,40

перон

59,70

0,35

1,60

АДРАНИ

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

78+622,20-78+657,20

перон

35,00

0,35

1,60

Мрсаћ

лeвa стрaнa

81+513-81+553

перон

40,00

0,33

0,50

лeвa стрaнa

88+610-88+658

перон

48.00

0.37

1,00

САМАИЛА
Горичани

НЕМА
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Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

4

5

6

7

МРШИНЦИ

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

92+241-92+279

пeрoн

38.00

0.35

1,00

Кукићи

НЕМА

ЗАБЛАЋЕ

НЕМА

Балуга

НЕМА

Висина Ширина
(m)
(m)

лeвo oд 1.кoл

105+500-105+590

перон

90,00

0,44

6,50

измeђу 1 и 2 кoлoсeкa

105+494-105+628

перон

134,00

0,37

1,60

измeђу 2 и 3 кoлoсeкa

105+494-105+615

перон

121,00

0,38

1,60

Трбушани

уз пругу лево

110+240-110+263

перон

23,00

0,40

1,60

ПРИЈЕВОР

између 2. и 3. колосека

112+820-113+070

перон

250,00

0,40

1,60

уз пругу десно

120+450-120+550

перон

100,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

120+450-120+652

перон

202,00

0,35

1,60

Јелен До

уз пругу десно

127+180-127+230

перон

50,00

0,40

1,60

Драгачево

између 2. и 3. колосека

128+295-128+405

перон

110,00

0,40

1,60

ЧАЧАК

ОВЧАР БАЊА

Гугаљ

НЕМА

Борачко
ПОЖЕГА

НЕМА
уз 1. колосек

140+720-140+975

перон

255,00

0,45

10,00

између 2. и 3. колосека

146+675-140+984

перон

309,00

0,45

6,20

214. спојни колосек станице Краљево: (Матарушка Бања) - одвојна скретница број 72 - одвојна скретница број 73 (Адрани)
215. спојни колосек станице Пожега: (Узићи) - одвојна скретница број 53 - одвојна скретница број 54 - (Драгачево)
216. Смедерево – Распутница Језава – Радинац - Мала Крсна
СМЕДЕРЕВО
Годомин
РАДИНАЦ
Враново
МАЛА КРСНА

између 1. и 2. колосека

0+000-0+103

перон

103,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

0+000-0+105

перон

105,00

0,40

1,60

уз пругу лево

3+303-3+350

перон

47,00

0,40

1,60

уз 1. колосек

6+650-6+800

перон

150,00

0,50

2,20

између 2. и 3. колосека

6+650-6+800

перон

150,00

0,60

6,20

уз пругу лево

9+475-9+537

перон

62,00

0,40

1,90

између 1. и 2. колосека

69+030-69+175

перон

145,00

0,40

1,90

између 2. и 3. колосека

69+030-69+175

перон

145,00

0,40

1,9

између 3. и 4. колосека

69+042-69+184

перон

142,00

0,40

1,90

између 4. и 5. колосека

69+080-69+230

перон

150,00

0,40

1,90

217. Распутница Језава – Смедерево Теретна – Смедерево Лука
218. Мала Крсна - Бор - Распутница 2 - (Вражогрнац)
МАЛА КРСНА

између 1. и 2. колосека

69+030-69+175

перон

145,00

0,40

1,90

између 2. и 3. колосека

69+030-69+175

перон

145,00

0,40

1,90

између 3. и 4. колосека

69+042-69+184

перон

142,00

0,40

1,90

између 4. и 5. колосека

69+080-69+230

перон

150,00

0,40

1,90

Љубичевски мост
ПОЖАРЕВАЦ

НЕМА
између 1. и 2. колосека

87+703-87+826

перон

123,00

0,40

1,80

између 2. и 3. колосека

87+712-87+816

перон

104,00

0,40

1,60

Југовићево

уз колосек лево

89+078-89+094

перон

16,00

0,50

1,00

Сопот Пожаревачки

уз колосек десно

90+082-90+107

перон

24,00

0,40

1,60

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

- 36 -

Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

1

2

3

БУБУШИНАЦБРАТИНАЦ

НЕМА

Баре-Касидол

НЕМА

СТИГ

Број 55
Димензије

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

4

5

6

7

перон

71,00

0,40

1,60

Висина Ширина
(m)
(m)

између 1. и 2. колосека

102+693-102+764

СИРАКОВО

између 1. и 2. колосека

109+026-109+079

перон

53,00

0,40

1,60

ЉУБИЊЕ

између 1. и 2. колосека

116+381-116+444

перон

63,00

0,40

1,60

Чешљева Бара

уз пругу лево

122+138-122+200

перон

62,00

0,40

1,60

РАБРОВО-КЛЕЊЕ

између 1. и 2. колосека

126+007-126+067

перон

60,00

0,40

1,60

перон

61,00

0,40

1,60

Мајиловац

НЕМА

Мустапић

НЕМА

Мишљеновац

НЕМА

ЗВИЖД

НЕМА

Кучевска Турија

НЕМА

КАОНА

НЕМА

КУЧЕВО

НЕМА

Нересница

НЕМА

Нересница (тов.)

НЕМА

Волуја
БРОДИЦА

НЕМА
између 2. и 3. колосека

Босиљковац

164+515-164+576
НЕМА

Благојев Камен

НЕМА

МАЈДАНПЕК

између 2. и 3. колосека

178+769-178+920

перон

151,00

0,35

1,60

Дебели Луг

уз пругу лево

181+300-181+318

перон

18,00

0,35

1,60

ЛЕСКОВО

између 2. и 3. колосека

187+660-187+722

перон

62,00

0,35

1,60

Јасиково

уз пругу лево

191+810-191+890

уређена површ

80,00

0,09

1,60

Влаоле Село

уз пругу десно

194+740-194+780

уређена површ

40,00

0,20

1,60

ВЛАОЛЕ

између 2. и 3. колосека

197+163-197+224

перон

61,00

0,35

1,60

Горњане

уз пругу десно

200+288-200+386

уређена површ

98,00

0,35

1,60

207+905-207+995

уређена површ

90,00

0,35

1,60

ЦЕРОВО
Кривељски мост

НЕМА
уз пругу десно

Кривељски поток

уз пругу лево

211+873-211+913

уређена површ

40,00

0,35

1,60

МАЛИ КРИВЕЉ

између 1. и 2. колосека

215+171-215+206

перон

35,00

0,35

1,60

Брезоник

уз пругу лево

217+490-217+540

перон

50,00

0,35

1,60

БОР
БОР ТЕРЕТНА

уз 1. колосек

221+369-221+452

перон

83,00

0,35

8,00

између 2. и 3. колосека

221+352-221+452

перон

100,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

224+320-224+375

перон

55,00

0,35

1,60

перон

80,00

0,35

1,60

152,00

0,40

1,60

БОРСКА СЛАТИНА

НЕМА

ЗАГРАЂЕ

НЕМА

РГОТИНА

између 1. и 2. колосека

ЦРВЕНИ КРСТ

између 2. и 3. колосека

244+658-244+738

219. (Ниш) - Црвени Крст - Зајечар - Прахово Пристаниште
240+842-240+994

перон
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

Пантелеј

уз пругу лево

7+455-7+507

перон

52,00

0,35

1,60

перон

50,00

0,35

1,60

МАТЕЈЕВАЦ

НЕМА

Горња Врежина

НЕМА

Јасеновик

НЕМА

ГРАМАДА

између 1. и 2. колосека

Хаџићево
СВРЉИГ

30+232-30+282

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА
између 1. и 2. колосека

39+925-40+075

перон

150,00

0,35

1,60

Нишевац

уз пругу десно

46+002-46+018

перон

16,00

0,35

1,60

ПАЛИЛУЛА

између 1. и 2. колосека

49+307-49+357

перон

50,00

0,35

1,60

перон

50,00

0,35

1,60

Сврљишки Миљковац
ПОДВИС

НЕМА
између 1. и 2. колосека

Ргоште

60+853-60+903
НЕМА

КЊАЖЕВАЦ

између 1. и 2. колосека

68+299-68+449

перон

150,00

0,35

1,60

Горње Зуниче

уз пругу десно

72+080-72+142

перон

62,00

0,35

1,60

Доње Зуниче

уз пругу десно

74+988-75+076

перон

88,00

0,35

1,60

МИНИЋЕВО

између 1. и 2. колосека

81+830-81+930

перон

100,00

0,35

1,60

МИНИЋЕВО

између 2. и 3. колосека

81+930-81+975

перон

45,00

0,35

1,60

Селачка Река

уз пругу десно

84+450-84+500

уређена површ

50,00

0,35

1,60

Мали Извор

уз пругу десно

88+180-88+230

перон

50,00

0,35

1,60

Вратарница

између 1. и 2. колосека

96+048-96+098

перон

50,00

0,35

1,60

ГРЉАН

између 1. и 2. колосека

102+955-103+105

перон

150,00

0,35

1,60

Тимок

уз пругу лево

107+320-107+380

уређена површ

60,00

0,35

1,60

између 1. и 2. колосека

111+622-111+820

перон

198,00

0,35

1,60

између 2. и 3. колосека

111+662-111+815

перон

153,00

0,35

1,60

између 3. и 4. колосека

111+651-111+803

перон

152,00

0,35

1,60

ВРАЖОГРНАЦ

између 1. и 2. колосека

118+760-118+910

перон

150,00

0,35

1,60

ТРНАВАЦ

између 1. и 2. колосека

124+593-124+668

перон

75,00

0,35

1,60

Чокоњар

уз пругу лево

128+500-128+550

перон

50,00

0,35

1,60

Соколовица

уз пругу десно

131+100-131+125

перон

25,00

0,35

1,60

ЗАЈЕЧАР

ТАБАКОВАЦ

између 1. и 2. колосека

136+170-136+223

перон

53,00

0,35

1,60

Табаковачка река

уз пругу десно

138+740-138+790

перон

50,00

0,35

1,60

БРУСНИК

између 1. и 2. колосека

145+616-145+696

перон

80,00

0,35

1,60

Тамнич

уз пругу десно

148+420-148+480

перон

60,00

0,35

1,60

Црномасница

уз пругу десно

151+323-151+364

перон

41,00

0,35

1,60

Рајац

уз пругу десно

154+430-154+505

перон

75,00

0,35

1,60

РОГЉЕВО

између 1. и 2. колосека

156+795-156+875

перон

80,00

0,35

1,60

Вељково

НЕМА

Мокрања

НЕМА

Кобишница

НЕМА

НЕГОТИН

између 2. и 3. колосека

174+049-174+199

перон

150,00

0,35

1,60

ПРАХОВО

између 2. и 3. колосека

181+974-182+054

перон

80,00

0,35

1,60
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

ПРАХОВО
ПРИСТАНИШТЕ

Висина Ширина
(m)
(m)

НЕМА
220. (Рготина) - Распутница 3 - Распутница 1 - (Трнавац)
221. (Барлово) - Распутница 1 - Куршумлија

КУРШУМЛИЈА

НЕМА
222. Куршумлија - Кастрат

КУРШУМЛИЈА

НЕМА
223. Дољевац - Кастрат – Мердаре - Косово Поље

ДОЉЕВАЦ

између 1. и 2. колосека

261+419-261+527

перон

108

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

261+419-261+526

перон

107

0,40

1,60

перон

52,00

0,40

1,60

Шајиновац

НЕМА

Топлички Бадњевац

НЕМА

Јасеница

НЕМА

ЖИТОРАЂА

НЕМА

Житорађа Центар

уз пругу лево

10+925-10+977

Речица

НЕМА

Лукомир

НЕМА

Подина

НЕМА

Бабин Поток

уз пругу десно

18+726-18+774

перон

48,00

0,40

1,60

ПРОКУПЉЕ

између 1. и 2. колосека

22+257-22+370

перон

113,00

0,40

1,60

Горња Драгaња

уз пругу лево

24+990-25+027

перон

37,00

0,40

1,60

ТОПЛИЧКА МАЛА
ПЛАНА

НЕМА

Бресничићи

НЕМА

БЕЛОЉИН

НЕМА

Топлица Милан

НЕМА

ПЛОЧНИК

НЕМА

БАРЛОВО

НЕМА

Новоселске Ливаде

НЕМА

Пепељевац

НЕМА

Распутница Кастрат

НЕМА

Висока

НЕМА

Љуша

НЕМА

РУДАРЕ

НЕМА

Дешишка

НЕМА

КОСАНИЧКА РАЧА

НЕМА

Косаница

НЕМА

КОСАНЧИЋ ИВАН

НЕМА

Васиљевац

НЕМА

Мердаре

НЕМА
224. Косово Поље - Метохија – Пећ**
225. Косово Поље Теретна - Распутница 1 - (Дреница) **
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

54,00

0,05

1,70

Висина Ширина
(m)
(m)

ЛОКАЛНЕ ПРУГЕ
301. Суботица - Суботица Фабрика - ПРУГА ВАН ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ
302. Суботица - Суботица Болница

СУБОТИЦА

између 1. и 2. колосека

176+360-176+414

уређена површ

између 1. и 2. колосека

176+414-176+487

перон

73,00

0,25

1,60

између 1. и 2. колосека

176+487-176+838

уређена површ

351,00

0,05

1,70

између 2. и 3. колосека

176+322-176+838

уређена површ

516,00

0,05

1,70

између 3. и 4. колосека

176+335-176+573

уређена површ

238,00

0,05

1,70

303. Нови Сад - Нови Сад Ложионица

НОВИ САД

уз 11. колосек

77+836-77+950

перон

114,00

0,40

3,00

између 11. и 10. колосека

77+822-77+950

перон

128,00

0,40

3,72

између 10. и 1. колосека

77+835-77+887

перон

52,00

0,40

4,20

уз 1. колосек

77+835-78+250

перон

415,00

0,40

4,208,90

између 2. и 4. колосека

77+843-78+181

перон

338,00

0,40

8,75

између 12. и 1. колосека

78+104-78+250

перон

146,00

0,40

8,90

између 14. и 13. колосека

78+104-78+249

перон

145,00

0,40

6,46

304. (Подбара) - Распутница 3 - Распутница 2 - (Каћ)
305. (Римски Шанчеви) - Распутница 1 - Распутница 3 - (Подбара)
306. Римски Шанчеви - Бечеј
РИМСКИ ШАНЧЕВИ

НЕМА

Бачки Јарак

НЕМА

ТЕМЕРИН

НЕМА

ГОСПОЂИНЦИ

НЕМА

ЖАБАЉ

НЕМА

ЧУРУГ

НЕМА

Бачко Градиште

НЕМА

Бечеј предграђе

НЕМА

БЕЧЕЈ

НЕМА
307. Врбас - Сомбор
између 2. и 3. колосека

116+702-116+770,3

перон

68,00

0,35

1,40

између 3. и 4. колосека

116+702-116+770,3

перон

68,00

0,35

1,40

КУЛА

између 2. и 3. колосека

47+626-47+667

перон

41,00

0,25

1,52

ЦРВЕНКА

између 1. и 2. колосека

54+956-54+986

перон

30,00

0,15

1,56

ВРБАС

СИВАЦ

НЕМА

Нови Сивац

НЕМА

КЉАЈИЋЕВО

између 1. и 2. колосека

75+417-75+456

перон

39,00

0,15

1,38

Чонопља

између 1. и 2. колосека

79+692-79+722

перон

30,00

0,15

1,31

између 1. и 2. колосека

73+417-73+477

перон

60,00

0,31

1,61

између 1. и 2. колосека

73+584-73+612

уређена површ

28,00

0,05

1,50

између 1. и 2. колосека

73+673-73+823

уређена површ

150,00

0,05

1,50

између 2. и 3. колосека

73+417-73+477

перон

60,00

0,38

1,61

између 2. и 3. колосека

73+584-73+612

уређена површ

28,00

0,05

1,50

између 3. и 4. колосека

73+584-73+701

уређена површ

117,00

0,05

1,50

СОМБОР
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Службено место

Локација

km положај почетка и
краја перона

Перон/
уређена
површина

Дужина
(m)

1

2

3

4

5

6

7

Висина Ширина
(m)
(m)

308. (Брасина) - Распутница Доња Борина - Зворник Град
ЗВОРНИК ГРАД

НЕМА
309. Панчево Варош - Панчево Војловица

ПАНЧЕВО ВАРОШ

уз 1. колосек

18+131-18+223

станични плато

92,00

0,40

1,60

између 1. и 2. колосека

18+105-18+345

перон

240,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

18+100-18+364

перон

264,00

0,40

1,60

Панчево Стрелиште

уз пругу лево

1+290-1+400

перон

110,00

0,40

1,60

ПАНЧЕВО
ВОЈЛОВИЦА

између 3. и 4. колосека

2+632-2+852

перон

220,00

0,40

1,60

уз 4. колосек

2+645-2+965

перон

220,00

0,40

1,60

310. спојни колосек станице Сента: (Чока) - одвојна скретница број 22 - одвојна скретница број 23 - (Ором)
311. Марковац – Свилајнац – Деспотовац – (Ресавица)
МАРКОВАЦ

између 2. и 3. колосека

100+400-100+450

перон

50

0.4

1.6

између 3. и 4. колосека

100+350-100+452

перон

102

0.4

1.6

између 4. и 5. колосека

100+350-100+448

перон

92

0.4

1.6

312. Метохија - Призрен**
МАНИПУЛАТИВНЕ ПРУГЕ
401. Вршац - Вршац Вашариште
ВРШАЦ

између 1. и 2. колосека

82+807,5-82+902,5

перон

95,00

0,40

1,60

између 2. и 3. колосека

82+807,5-87+902,5

перон

95,00

0,40

1,60

402. Кикинда - Метанолско сирћетни комплекс (km 6+413)
КИКИНДА

уз 1. колосек

160+030-160+166

перон

136,00

0,19

3,304,40

између 1. и 2. колосека

160+064-160+190

уређена површ

126,00

0,00

1,50

403. Богојево - Дунавска Обала ПРУГА ЗАТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ
404. Параћин - Стари Поповац ПРУГА ЗАТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ
405. Сурчин - Јаково Бечмен
СУРЧИН

НЕМА
406. Шид - Сремска Рача Нова - државна граница - (Бијељина)

ШИД

између 1. и 2. колосека

116+300-116+490

уређена површ.

190,00

0,10

2,50

између 2. и 3. колосека

116+300-116+665

перон.

365,00

0,45

1,60

између 3. и 4. колосека

116+300-116+677

перон

377,00

0,45

1,60

Адашевци

НЕМА

МОРОВИЋ

између 1. и 2. колосека

12+360-12+390

перон

30,00

0,35

1,60

ВИШЊИЋЕВО

између 1. и 2. колосека

19+633-19+655

перон

22,00

0,35

1,60

СРЕМСКА РАЧА
НОВА

између 1. и 2. колосека

24+169-24+205

перон

36,00

0,35

1,60

ДВОРОВИ

између 1. и 2. колосека

37+244-37+276

перон

32,00

0,35

1,60

44+491-44+547

перон

56,00

0,35

1,60

Распутница Рача

БИЈЕЉИНА

НЕМА

407. Овча - Падинска Скела ПРУГА ЗАТВОРЕНА ЗА САОБРАЋАЈ

* нису намењени за манипулацију путника
** Пруге на територији Косова и Метохије су привремено под надзором UNMIK-а према Привременом Споразуму
између ЖТП Београд и UNMIK железнице од 31.5.2002. године (деловодни број 300/2002 - 153 од 31.5.2002.)
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Образложење

На основу члана 19. став 5. Закона о железници („Службени
гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1. тачка 9) Статута
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени
гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 17.12.2019. године, донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о,
додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возова, чији су
основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2019-1550/567 од
20.11.2019. године и сматра се Анексом 1. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Превозник „NCL NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. и
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су закључили
Уговор о коришћењу јавне железничке инфраструктуре
који се примењује у периоду од 15.12.2019. године
до 12.12.2020. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/20191550/567 дана 20.11.2019. године.
Након закључења предметног Уговора, Превозник „NCL
NEO CARGO LOGISTIC“ д.о.о. је дана 16.12.2019. године
поднео ad hoc захтеве за доделу траса, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеванe ad hoc трасe возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2019/2020
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2020. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Р.б.

Број
воза

Релација саобраћаја

Врста Серија Маса
вуче
лок.
(t)

L
(m)

Календар
саобраћаја

Цена трасе
[РСД]

1.

74140

Нови Сад ранжирна-Нови
Сад ложионица

дизел

661

112

19

17.12.20.12.2019.

4.041,95

2.

74141

Нови Сад ложионица-Нови
Сад ранжирна

дизел

661

112

19

17.12.20.12.2019.

4.041,95

Напомене

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 17.12.2019. године)
Број: 4/2019-1888-436

јавне железничке инфраструктуре са превозником Pannon
Rail Doo, и доставе га генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

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, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 17.12.2019. године, донеo

Образложење

ОДЛУКУ
1. Превознику Pannon Rail Doo, додељују се на
коришћење трасе возова, чији је списак са основним
елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој
инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да
сачине предлог текста Анекса 2. Уговора о коришћењу

Превозник Pannon Rail Doo, обратио се „Инфраструктурa
железнице Србије“ а.д. ванредним захтевима за доделу
траса возова заведеним под бројевима 16/2019-910, 911,
912 и 16/2019-913 од 11.12.2019. године, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване трасе могуће доделити
превознику у складу са Редом вожње 2019/2020 и Изјавом
о мрежи за ред вожње за 2020. годину, одлучено је као у
диспозитиву.
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Прилог 1:
Број
воза

Релација саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса
воза
(t)

L (m)

Kалендар
саобраћаја

1.

48622

Суботица-државна
граница (Kelebia)

електро

MAV-HU

2080

535

Ф

2.

48623

(Kelebia) државна
граница- Суботица

електро

MAV-HU

2080

550

Ф

3.

27148

Суботица-државна
граница (Kelebia)

електро

MAV-HU

80

20

Ф

4.

27149

(Kelebia) државна
граница- Суботица

електро

MAV-HU

80

20

Ф

Редни
број

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 17.12.2019. године)
Број: 4/2019-1894-436
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, („Службени гласник
РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 17.12.2019.
године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство за руковање мобилним уређајем
међусигналне зависности у станици Стара Пазова на прузи
Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна граница
- (Tovarnik).
2. Упутство из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ступањем на снагу овог упутства престају да се
примењују одредбе Упутства за руковање електро-релејним
уређајима у станици Стара Пазова (Упутство деловодни
број 8597/72 од 18.12.1972. године, регистарски број
303, „ЖТП-а Београд“) и Упутства за руковање електрорелејним сигнално сигурносним уређајима система
SIEMENS-Ei са системом за управљање и надзор типа C7
- 300 преко Профибус-ДП повезаног са рачунаром који се
налази у станичној поставници (Упутство деловодни број
8/2010-81 од 1.3.2010. године, регистарски број 44, ЈП
„Железнице Србије“).
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
На основу одредаба члана 13. став девети Комерцијалног
уговора о модернизацији и реконструкцији мађарско-

напомене

српске железничке пруге на територији Републике
Србије, деоница: Београд Центар - Стара Пазова, који је
у „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. заведен под
бројем: 1/2016-4517 од 5.11.2016. године и тачке 5.1.5.3.9
Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација
(Књига 5/1.7.) Одбор директора је донео Упутство за
руковање мобилним уређајем међусигналне зависности
у станици Стара Пазова на прузи Београд Центар - Стара
Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik).
Ово упутство представља прилог Упутства о организацији радова и регулисању саобраћаја за време извођења
радова на реконструкцији и изградњи деонице Батајница
- Стара Пазова на прузи Београд Центар - Стара Пазова Шид - државна граница - (Tovarnik), (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 40/19).
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 17.12.2019. године)
Број: 4/2019-1894-436
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“ брoj 60/15, 73/15 и Службени гласник
„Железнице Србије“, број 14/17), члана 6. тачка 36.
Сигналног правилника („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
4/96, 5/96 и 1/97), члана 1. тачка 7. и члана 13. тачка 5.
Саобраћајног правилника („Службени гласник ЗЈЖ”,
број 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), Одбор директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници
одржаној 17.12.2019. године, донео
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УПУТСТВО

за руковање мобилним уређајем међусигналне зависности
у станици Стара Пазова на прузи Београд Центар - Стара
Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik)

1. Уводне одредбе
Уводне напомене
Члан 1.
У оквиру извођења радова на реконструкцији и изградњи
дела пруге Београд Центар - Стара Пазова у станици
Стара Пазова се трајно искључује из употребе досадашњи
електрорелејни сигнално-сигурносни уређај система
“Simens-Ei”. Док се не изврши уградња, испитивање и
пуштање у рад новог електронског уређаја, у станици Стара
Пазова користиће се уређај међусигналне зависности.
Док трају радови на реконструкцији и изградњи, станица
Стара Пазова ће привремено бити осигурана мобилним
уређајем међусигналне зависности (у даљем тексту МУМЗ),
који ће обезбеђивати само међусобну зависност улазних
сигнала, а неће постојати зависност показивања сигнала и
положаја скретница.
Међусобна зависност улазних сигнала подразумева да
уређај не дозвољава да се више од једног улазног сигнала
постави да показује сигнални знак за дозвољену вожњу.
До момента искључења постојећих сигнално-сигурносних уређаја у станици Стара Пазова настале су промене
које се односе на расположивост појединих инфраструктурних капацитета дела пруге Београд Центар - Стара
Пазова у смислу да се на овом делу пруге због извођења
радова на левом пружном колосеку деонице Батајница Стара Пазова саобраћај возова организује једноколосечно
по десном колосеку.
Искључење постојећег и уградња новог уређаја осигурања
захтева да се изради, објави и примењује ово упутство, јер ће
се тиме обезбедити функција саобраћаја, односно обезбедиће
се услови за уредан и безбедан саобраћај возова и кретање
маневарских састава и пружних возила на подручју станице у
условима извођења радова.
Предмет Упутства
Члан 2.
Овим упутством се даје опис и прописује редован начин
употребе уређаја међусигналне зависности у станици
Стара Пазова на прузи Београд - Стара Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik).
Овим упутством се прописује и начин извршења саобраћаја
на подручју станице у условима сметњи или кварова на неком
од елемената уређаја међусигналне зависности.
Подручје примене
Члан 3.
Ово упутство је интерни акт “Инфраструктура железнице Србије“ а.д. који се примењује при регулисању
саобраћаја возова на подручју станице Стара Пазова
само током извођења радова I фазе (радови на левом
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пружном колосеку и на левој страни станице), што је
детаљније прописано одредбама Упутства о организацији
радова и регулисању саобраћаја за време извођења радова на
реконструкцији и изградњи деонице Батајница - Стара Пазова
на прузи Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна
граница - (Tovarnik) („Службени гласник ЖС“ бр. 40/19).
Почетком радова II фазе (радови на десном пружном
колосеку и на десној страни станице) у станици Стара
Пазова ће се променити расположивост инфраструктурних
постројења, те ће благовремено бити израђено и објављено
ново упутство, док ће ово бити стављено ван снаге.
Ово упутство се односи на ограничени део инфраструктурних капацитета јавне железничке инфраструктуре
којом управља “Инфарструктура железнице Србије“ а.д. и
примењује се у домену регулисања и обезбеђења саобраћаја
возова и кретања пружних возила и маневарских састава
на подручју станице Стара Пазова у условима извођења
радова I фазе.
Опште одредбе
Члан 4.
Сви они послови и поступци који нису посебно
прописани одредбама овог упутства морају се организовати и извршавати на начин како је то наведено
одредбама општих саобраћајно-техничких прописа који
се примењују на подручју “Инфраструктура железнице
Србије” а.д. и осталим упутствима и наређењима који су
издати од стране “Инфраструктура железнице Србије” ад.
и наредбама шефа станице.
Са одредбама овог упутства морају на доказан начин
бити упознати отправници возова и скретничари који
службу обављају у станици Стара Пазова, запослени
који обављају послове у вези организовања и регулисања
саобраћаја возова и кретања пружних возила или
маневарских састава на делу пруге Батајница - Стара
Пазова - Голубинци, запослени који обављају послове
одржавања грађевинских и електротехничких постројења
на овом делу пруге, као и запослени који обављају послове
надзора, процесне и унутрашње контроле.
Са одредбама овог упутства морају на доказан начин
бити упознати и запослени у стручним службама у оквиру
делатности инфарструктуре и превоза који обављају
послове планирања и организовања саобраћаја на овом
делу пруге.
Осим тога, са одредбама овог упутства морају бити
упознати и представници Извођача који обављају радове у
станици Стара Пазова у оквиру послова реконструкције и
изградње дела пруге Батајница - Стара Пазова.
Обављање службе отправника возова и скретничара у
станици Стара Пазова и самостално руковање уређајем
међусигналне зависности у време примене одредаба овог
упутства, могу обављати само они запослени који су
упознати са одредбама овог упутства и својим потписом то
потврдили и дали потписану изјаву да су оспособљени за
самостално вршење службе.
Ни једним прописом, па ни овим упуством, не могу
се предвидети сви могући случајеви и за њих прописати
поступци, те је потребно да сваки запослени поступа у
складу с одредбама општих саобраћајно-техничких прописа и одредбама овог упутства, односно да учини оно
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што је у интересу очувања безбедности и редовитости
саобраћаја возова.

2. Техничко - технолошке карактеристике уређаја
међусигналне зависности у станици Стара Пазова
Основни подаци о уређају међусигналне зависности
Члан 5.
На подручју станице Стара Пазова у садашњим условима
извођења радова, када је досадашњи електрорелејни
сигнално-сигурносни уређај система “Siеmens-Ei” са
свим припадајућим елементима искључен и ван употребе,
привремено је у употреби мобилни уређај међусигналне
зависности (МУМЗ).
Уређај МУМЗ уграђен у станици Стара Пазова је
типа m2SCD производ Института „Михаило Пупин“ из
Београда. Уређај је изведен тако да постоји међусобна
зависност улазних сигнала из оба смера. Зависност је
таква да се два или више улазних сигнала (у каснијој
фази извођења радова) не могу истовремено поставити
да показују сигналне знаке за дозвољену вожњу, већ се
у једном тренутку само један од улазних сигнала може
поставити да показује такав сигнални знак.
Путем овог уређаја не може се вршити контрола положаја
и стања скретница, тако да сигнални уређај нема зависност
показивања улазних сигнала са положајем скретница.
Излазни сигнали код овог уређаја не постоје.
Руковање уређајем МУМЗ врши се путем поставнице,
што је у надлежности унутарњег отправника возова
станице Стара Пазова, док се скретницама, које су
опремљене скретничким бравама, рукује на лицу места
од стране спољњег отправника возова који ће привремено
поседати блок 1 и скретничара који ће поседати блок 2 и
који ће по наређењу унутарњег отправника возова вршити
обезбеђење пута вожње.
Уређај МУМЗ, којим је опремљена станица Стара
Пазова састоји се из спољашњих уређаја и унутрашњег
релејног уређаја.
Спољашње уређаје чине:
− светлосни улазни сигнали и ликовни предсигнали
− кабловска мрежа за повезивање елемената осигурања
са кабловским прибором
− сензори најаве доласка воза и сензори за аутоматско
разрешење пута вожње.
Унутрашњи релејни уређај састављен је од три технолошке целине:
− станичне поставнице са тастерима
− релејног уређаја са напојним уређајем смештеним у
металном орману
− АКУ батерија за резервно напајање код нестанка
мрежног напајања
Током I фазе радова уређај МУМЗ уграђен у станици
Стара Пазова користиће се за образовање зависности између
два улазна сигнала уграђена поред десног шидског колосека:
Hu – од стране станице Нова Пазова
Gu – од стране станице Голубинци
Уређај МУМЗ омогућава само успостављање зависности
улазних сигнала, што значи да док један улазни сигнал
показује сигнални знак за дозвољену вожњу, није могуће
поставити други улазни сигнал да показује сигнални знак
за дозвољену вожњу.
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Уређај не обезбеђује зависност сигнала и положаја скретница,
тако да је преко скретничког подручја, сходно одредбама чл. 36
тач. 2 Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”,
бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) највећа допуштена брзина
возова (пружних возила, маневарских састава) до 50 km/h.
Командовање уређајем обавља се са станичне поставнице на
којој није приказана колосечна слика.
Уређај МУМЗ је сигнални уређај који подразумева
само руковање улазним сигналима, што је у надлежности
унутарњег отправника возова, док се скретницама, које су
опремљене скретничким бравама, рукује на лицу места од
стране спољњег отправника возова и скретничара. Спољњи
отправник возова и скретничар рукују скретницама по
наређењу унутарњег отправника возова у оквиру обезбеђења
наређеног пута вожње.
Код овог уређаја не постоји контрола положаја
скретница, нити се може приказати на поставници код
унутарњег отправника возова, већ се положај скретница
контролише само путем кључева скретничких брава. Не
постоји контрола слободности и заузетости скретница,
као ни контрола слободности односно заузетости
колосека, како оних на подручју станице, тако и оних на
међустаничним подручјима.
Уређај уграђен у станици Стара Пазова омогућава да
се улазни сигнали аутоматски постављају да показују
сигнални знак за забрањену вожњу по проласку воза.
Гажењем прве осовине воза на сензор најаве воза који је
уграђен на 100 m испред улазног сигнала добија се најава
наиласка воза, а гажењем сензора за разрешење пута
вожње који је уграђен на 50 m иза улазног сигнала, врши
се аутоматско постављање улазног сигнала да показује
сигнални знак “Стој”. Напуштањем сензора за разрешење,
пут вожње воза се аутоматски разрешава.
Не постоји никаква зависност уређаја МУМЗ са
сигнално-сигурносним уређајима суседних службених
места, већ се при регулисању саобраћаја мора поступати
као на пругама које нису опремљене уређајима АПБ,
ТК или МЗ, у складу са одредбама чл. 39 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03), а при обезбеђењу путева вожњи на
подручју станице поступа се у складу са одредбама одсека
II Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“
број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01)
које важе за осигуране (притврђене) скретнице.
Уређај омогућава регулисање степена осветљености
улазних сигнала.

Спољна постројења и уређаји
Улазни сигнали и предсигнали
Члан 6.
Уредбом о категоризацији железничких пруга које
припадају јавној железничкој инфраструктури („Службени
гласник РС“, број 50/19.) извршено је укидање пруге Београд
- Стара Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik) и
уведена је нова пруга Београд Центар - Стара Пазова - Шид
- државна граница - (Tovarnik). У пројектној документацији
за извођење радова на делу пруге Батајница (укљ.) - Стара
Пазова (укљ.) стационаже су дате тако да се за почетну
тачку пруге рачуна станица Београд Центар.
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Како ће се преобележавање километарских и хектометарских ознака на овом делу пруге извршити тек по
завршетку радова, а на терену су још увек „старе“ сигналне
ознаке, у даљем тексту овог упутства стационаже улазних
сигнала и предсигнала станице Стара Пазова приказане су
по постојећем стању на терену.
Станица Стара Пазова опремљена је светлосним
улазним сигналима који се налазе:
- од стране станице Нова Пазова улазни сигнал Hu уграђен
је са десне стране десног колосека у km 34+385, чији се
сигнални знаци предсигналишу посебним предсигналом
локалног типа PHu, који је уграђен са исте стране у km
33+685, односно на удаљености од 700 m испред улазног
сигнала Hu
- од стране станице Голубинци улазни сигнал Gu уграђен је
са десне стране десног шидског колосека (са леве стране
у смеру вожње воза) у km 36+399, чији се сигнални знаци
предсигналишу посебним предсигналом локалног типа
PGu, који је уграђен са исте стране у km 37+350, односно
на удаљености од 951 m испред улазног сигнала Gu (зато
што ће се током радова на десном шидском колосеку
због великих радијуса скретница улазни сигнал касније
померити у km 36+650).
Стубови наведених улазних сигнала су обојени црно - бело
што, сходно одредбама чл. 6 тач. 5 Сигналног правилника
1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97), значи
да поменути сигнали показују сигналне знаке једнозначне
сигнализације.
Излазни сигнали код уређаја МУМЗ не постоје. Излазни
сигнали који су се употребљавали код досадашњег релејног
уређаја су неосветљени и док се не изврши њихова демонтажа
на стубовима ових сигнала биће постављена сигнална ознака
210:“Сигнал не важи“.
Улазни сигнали могу показивати следеће сигналне знаке:
− сигнални знак 4: “Стој”
− сигнални знак 5б: “Слободно”
Улазни сигнали редовно показују сигнални знак за
забрањену вожњу односно сигнални знак 4: “Стој“.
На пружном колосеку ка суседним станицама Нова
Пазова и Голубинци уграђени су нови предсигнали локалног типа PHu у km 33+685 и PGu у km 37+350, чији је
изглед приказан на слици бр. 1.
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Предсигнал локалног типа конципиран је у складу са
одредбама чл. 1 тач. 7 Сигналног правилника 1 („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97) и састоји се од следећих
елемената:
- предсигналне опоменице којом се даје сигнална
ознака 202: “Означавање места предсигнала“
- стуба који одговара стубу предсигнала
- жутог сигналног котура лагане вожње којим се даје
сигнални знак 97а: “Лагано“
- натписне таблице за означавање сигнала
Овај предсигнал локалног типа у ноћним условима се не
осветљава, али се поједини делови изводе у рефлектујућој
материји у складу са одговарајућим стандардом.
Предсигнал локалног типа показује само сигнални знак
13: “Очекуј стој”. За употребу овог предсигнала локалног
типа постоји сагласност дата Решењем I-02-I број 3404763-2/20147 од 29.8.2014. године Дирекције за железнице.
Код ових предсигнала поступа се сходно одредбама чл. 7
тач. 15 Сигналног правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”,
бр. 4/96, 5/96 и 1/97), односно на начин који је прописан за
поступање код сигналног знака 13: “Очекуј стој“ - вожњу
треба подесити тако да се воз безусловно заустави испред
главног сигнала који показује сигнални знак “Стој“.
За време примене одредаба овог упутсва предсигнали
улазних сигнала станице Стара Пазова су изведени тако да
не могу показати сигнални знак 14: “Очекуј слободно“.
Сензори најаве доласка воза и разрешења пута вожње
Члан 7.
Испред оба улазна сигнала станице Стара Пазова уграђени
су сензори који служе да најаве долазак воза у станицу:
- испред улазног сигнала Hu од стране станице Нова Пазова сензор најаве доласка воза AFI h1 уграђен је на
растојању од 100 m у km 34+285
- иза улазног сигнала Gu (у смеру раста стационаже)
од стране станице Голубинци (испред сигнала у смеру кретања воза) сензор најаве доласка воза AFI g1
уграђен је на растојању од 80 m у km 36+479
Иза оба улазна сигнала станице Стара Пазова на растојању од 50 m уграђени су сензори који служе за аутоматско
постављање улазног сигнала да показује сигнални знак
“Стој” и аутоматско разрешење пута вожње воза (маневарског
састава, пружних возила):
- иза улазног сигнала Hu од стране станице Нова Пазова
сензор разрешења пута вожње AFI h2 уграђен је у km
34+435
- испред улазног сигнала Gu од стране станице Голубинци (иза сигнала у смеру кретања воза) сензор разрешења пута вожње AFI g2 уграђен је у km 36+349.
Опремљеност скретничких блокова
Члан 8.

Слика 1: Предсигнал локалног типа

У циљу формирања и обезбеђења пута вожње у станици
Стара Пазова на блоку 1 са десне стране десног колосека
у равни кућице путног прелаза у km 34+695 и на блоку 2 у
km 35+630 са десне стране на крају 1. колосека за потребе
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скретничког особља постављени су контејнери (кућице)
са спроведеним осветљењем и грејањем и са обезбеђеним
доказним споразумевањем са отправником возова. У непосредној близини контејнера постављени су мобилни тоалети.
Спољни отправник возова који поседа блок 1 станице
Стара Пазова осим дужности скретничара. обавља и
дужности чувара прелаза, те ово радно место мора бити
опремљено сигналним средствима у складу са одредбама
Прилога 2 тач. 14 Сигналног правилника 1 („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97).
Радно место скретничара који поседа блок 1 станице
Стара Пазова опремљено је средствима за пријем звоновних сигналних знакова.
На радном месту скретничара који поседа блок 1
станице Стара Пазова, сходно одредбама чл. 58 тач. 14
Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”,
бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) мора се налазити видно
истакнут извод из реда вожње.
Осигурање скретница у станици Стара Пазова
Члан 9.
На подручју станице Стара Пазова скретницама се
рукује на лицу места. Скретнице су опремљене механичким
кретним механизмом са тегом (ђулетом) и скретничким
бравама, те се морају закључавати на лицу места. Скретнице
су, сходно одредбама чл. 10 тач. 5 под в) Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94,
4/96 и 6/03), притврђене.
Сходно одредбама чл. 18 тач. 5 став 5 Саобраћајног
упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83,
2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) у станици Стара
Пазова се дозвољава да скретничар обавља и послове
надзорног скретничара, тј. има право чувања скретничких
кључева.
Уникати кључева скретничких брава налазе се код
станичног особља које поседа блок 1 и блок 2 станице
Стара Пазова. На зиду контејнера на блоку 1 и на блоку
2 постављене су табле на којима је у шематској форми
приказана скретничка ситуација блока 1 и блока 2 и на
којима су предвиђене одговарајуће закачке за чување
скретничких кључева.
Дупликати кључева скретничких брава чувају се
пломбирани у канцеларији унутарњег отправника возова
под чијим су непрекидним надзором.
У време важења одредаба овог упутства (током извођења
радова I фазе) са потребе саобраћаја возова у станици
Стара Пазова у употреби су 1 (први), 2. (други) и 3. (трећи)
станични колосек са припадајућим скретницама.
У циљу одвајања десне стране станице Стара Пазова
на којој се организује саобраћај возова од леве на којој
се изводе радови, скретнице преко којих се организује
саобраћај возова су опремљене скретничким бравама и
стално закључане:
на блоку 1:
једном бравом и закључане у правац: 2
једном бравом и закључане у скретање: /
са две браве: 4 и 6
ван функције: 1, 3 и 5
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на блоку 2:
једном бравом и закључане у правац: 12, 14, 16, 17,
једном бравом и закључане у скретање: 20
са две браве: 10 и 22
ван функције: 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19 и 21
Обавеза шефа станице Стара Пазова је да у вези
привремено уграђених скретничких брава Наредбом
шефа станице детаљније пропише поступке са кључевима
привремено уграђених скретничких брава. Наредба шефа
станице мора бити у складу са одредбама овог упутства.
Ова наредба има статус привремених измена Пословног
реда станице I део, чува се као прилог овог упутства, а са
њеним одредбама морају на доказан начин бити упознати
сви заинтересовани радници који службу обављају у
станици Стара Пазова.

Унутрашња постројења и уређаји
Напојни делови уређаја међусигналне зависности
Члан 10.
Унутрашњи део уређаја међусигналне зависности
смештен је у посебном малом металном орману који се
налази у канцеларији унутарњег отправника возова станице
Стара Пазова.
Унутрашњи део уређаја састоји се од релејног (логичког)
и напојног дела.
Редовно напајање уређаја МУМЗ врши се из јавне
електродистрибутивне мреже напона 230 V, 50 Hz на коју
је прикључена станица Стара Пазова.
У случајевима нестанка напајања из јавне електродистрибутивне мреже, напајање уређаја МУМЗ аутоматски прелази
на рад са АКУ батеријама које представљају помоћно
напајање. Овакво напајање може трајати до 8 сати.
Акумулаторске батерије смештене су у истом простору са
унутрашњим делом уређаја. Уређај међусигналне зависности
уграђен у станици Стара Пазова нема резервног напајања.
Уређај нема могућност меморисања и протоколисања
података у вези функционисања и рада сваког од уређаја,
односно нема могућност меморисања датих команди.

Поставница уређаја међусигналне зависности
Командни елементи поставнице
Члан 11.
Поставница уређаја МУМЗ смештена је у канцеларији
унутарњег отправника возова станице Стара Пазова. На
поставници се налазе командни и контролни елементи
уређаја.
На средишњем делу таблоа поставнице, делови
пружног колосека у подручјима улазних сигнала су
шематски приказани као хоризонталне линије, а подручје
станице, односно колосеци и припадајуће скретничко
подручје представљени су правоугаоником без посебног
приказивања стварне колосечне ситуације. Одговарајући
тастери старта и циља за руковање улазним сигналима
постављени су на шематском приказу.
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Остали командни и контролни елементи, налазе се
изнад шематског приказа пружног колосека и станичног
подручја. Сви бројачи употребе тастера улазних сигнала
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налазе се на горњој средишњој страни таблоа поставнице.
Шематски приказ поставнице станице Стара Пазова дат
је на слици 2:

Слика 2. – Изглед поставнице станице Стара Пазова
Поставницом сме руковати само дежурни унутарњи
отправник возова станице Стара Пазова.
Командни елементи поставнице су тастери и бравица на
таблоу поставнице.
Тастери су:
• групни тастери – тастери који се обавезно
употребљавају истовремено са још једним од тастера
са поставнице да би се извршила одређена команда
• појединачни тастери – тастери који се употребљавају
појединачно да би се извршила одређена команда.
Групни тастери су:
• TUH – тастер улазног сигнала Hu служи да се
истовременим притиском на њега и на циљни тастер
TGK улазни сигнал Hu из смера станице Нова Пазова
постави да показује сигнални знак за дозвољену
вожњу. Употреба овог тастера са тастером TGK
региструје се на бројачу тастера BrUH. Ако улазни
сигнал Hu показује сигнални знак за дозвољену вожњу
овај тастер служи да се једновременим притиском
на њега и тастер TSC улазни сигнал Hu постави да
показује сигнални знак за забрањену вожњу.
• TUG – тастер улазног сигнала Gu служи да се
истовременим притиском на њега и на циљни тастер
TGK улазни сигнал Gu из смера станице Голубинци
постави да показује сигнални знак за дозвољену
вожњу. Употреба овог тастера са тастером TGK
региструје се на бројачу тастера BrUG. Ако улазни
сигнал Gu показује сигнални знак за дозвољену вожњу

овај тастер служи да се једновременим притиском
на њега и тастер TSC улазни сигнал Gu постави да
показује сигнални знак за забрањену вожњу.
TGK – групни тастер улазних вожњи, служи да се
истовременим притиском на њега и тастер једног
од улазних сигнала тај сигнал постави да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу
• TSC – тастер постављања сигнала да показује
сигнални знак за забрањену вожњу, служи да се
истовременим притиском на њега и тастер улазног
сигнала тај сигнал постави да показује сигнални знак
4: “Стој“ чиме се врши разрешење улазног сигнала,
док пут вожње воза и даље остаје блокиран. Пут
вожње остаје блокиран, а нови пут вожње се може
формирати тек кад се изврши разрешење претходно
формираног пута вожње.
• TR – тастер присилног разрешења пута вожње, користи
се заједно са тастером одговарајућег улазног сигнала
TUH или TUG. Употреба овог тастера са тастером
улазног сигнала региструје се на бројачу BrR присилног
разрешења пута вожње. Тастер TR има исту функцију
као тастер TRPV код електрорелејног осигурања.
Појединачни тастери су:
• ТА – појединачни тастер искључења аларма, служи за
искључење звучног аларма који означава сметње или
кварове на улазним сигналима.
Притиском на тастер, прекида се звучни аларм док
остаје да светли црвена светлост на показивачу LA
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који се налази испод тастера ТА. Искључењем аларма
искључује се само звучно обавештење, али то не значи
да је сметња или квар отклоњен. Светлосни показивач
светли све време док траје сметња или квар.
• TD – појединачни тастер осветљености сигнала
“ДАН“, односно тастер за укључење јачег осветљења
сигнала у условима дневне видљивости. Служи за
постављање улазних сигнала да буду у стању већег
степена осветљености. Када је уређај на стању
осветљености сигнала за “ДАН“ показивач LD светли
мирном жутом светлошћу.
• TN – појединачни тастер осветљености сигнала
“НОЋ“, односно тастер за укључење слабијег
осветљења сигнала у условима ноћне видљивости.
Служи за постављање улазних сигнала да буду у
стању мањег степена осветљености. Када је уређај на
стању осветљености сигнала за “НОЋ“ показивач LN
светли мирном жутом светлошћу.
Бравица поставнице се налази на таблоу поставнице
у горњем левом углу (ознаке BP) и употребљава се за
закључавање, односно откључавање поставнице. Када је
поставница закључана њом се не може руковати.
У случајевима када је поставница закључана, њом није
могуће руковати осим употребе тастера TSC истовремено
са тастером једног од улазних сигнала, односно једино је
могуће постављање улазног сигнала да показује сигнални
знак за забрањену вожњу.
Бравица има два положаја:
• десни положај бравице – поставница је закључана
• леви положај бравице – поставница је откључана
Бравица је опремљена и светлосним показивачем стања
бравице који се налази испод бравице:
- aко светлосни показивач стања бравице светли жутом
мирном светлошћу – могуће је руковање свим тастерима
на поставници.
- aко светлосни показивач стања бравице не светли (угашен) – није могуће руковање поставницом, а присутне
су све постојеће индикације.
Поставница се редовно не закључава јер је у условима
употребе уређаја МУМЗ, станица Стара Пазова непрекидно
поседнута отправником возова.
У време када отправник возова станице Стара Пазова
напушта канцеларију, обавезан је да пре напуштања просторије
закључа поставницу, а кључ бравице да чува код себе.
Обавезно закључавање поставнице мора се вршити и у
случајевима настанка несрећа и незгода, када отправник
возова чува поставницу закључану са стањем у којем је била
у време настанка несреће или незгоде, до доласка истражне
комисије која после извршених увиђајних радњи дозвољава
откључавање поставнице и њену поновну употребу.
Контролни елементи поставнице
Члан 12.
Контролни елементи поставнице су: показивачи, бројачи
употребе појединих тастера и звучни аларм.
Стање улазних сигнала контролише се путем показивача
улазних сигнала који имају шематски облик сигнала, а
налазе се уз шематски приказ пружног колосека, према
следећем:
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- када на показивачу светли црвена мирна светлост
улазни сигнал показује сигнални знак 4: „Стој“
- када на показивачу светли зелена мирна светлост
улазни сигнал показује сигнални знак 5б: „Слободно“
- када на показивачу трепће црвена светлост улазни
сигнал показује сигнални знак 4: „Стој“, али је на
сијалици црвене светлости главно или помоћно
влакно прегорело
- када је показивач угашен улазни сигнал је таман, јер
су прегорела оба влакна на сијалици црвене светлости.
На поставници постоје светлосни показивачи:
(а) - блокирања сигнала
(б) - најаве воза и разрешења пута вожње
(в) - стања напојног уређаја
(г) - степена осветљености сигнала
(д) - сметњи или квара
(ђ) – бравице
(а) - показивачи блокирања сигнала
Стање блокирања сигнала контролише се путем показивача блокирања сигнала који се налазе у шематском приказу
пружних колосека испред показивача улазних сигнала и има
шематски облик стрелице (троугла), према следећем:

Слика 3.
када на показивачу светли жута мирна светлост значи да
је постављен пут вожње за показани смер и да је улазни
сигнал за тај смер вожње постављен да показује сигнални
знак за дозвољену вожњу, да је блокиран, тј. да се други
улазни сигнал не може поставити да показује сигнални знак
за дозвољену вожњу (слика 3).

Слика 4.
када је показивач угашен значи да није постављен пут вожње
за показани смер, да улазни сигнал није постављен да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу, да није блокиран, тј. да
се тај или други улазни сигнал може поставити да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу (слика 4).
Истовремено може светлети само један од показивача
блокирања сигнала.
(б) – показивачи најаве воза и разрешења пута вожње
Сензори најаве воза и сензори за разрешење пута вожње
су у овом уређају повезани одговарајућим индикаторима
на командном пулту и приказани су на пружном колосеку
у облику правоуглих квадратића - диоде сензора (слика 5).
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Слика 5. – Показивачи најаве воза и разрешења
пута вожње

Слика 6.
У случају наиласка воза на сензор најаве ако је притом
улазни сигнал постављен да показује сигнални знак за
дозвољену вожњу упалиће се жута диода сензора (слика 6).
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када на показивачу Р светли жута мирна светлост, а
показивач М је угашен уређај се напаја путем претварача
односно путем аку-батерија
када на показивачу I светли зелена мирна светлост, а
показивач Р је угашен аку-батерије су исправне и пуне
када на показивачу Р светли црвена мирна светлост, а
показивач I је угашен аку-батерије су празне или неисправне
Када се уређај напаја из батерија, пре него што показивач
Р почне да светли црвеном светлошћу, из ормана где је
смештен уређај чује се звучни сигнал (аларм) са инвентора,
који се не може угасити и који најављује скоро гашење
уређаја јер су батерије празне. Након извесног времена (30
до 60 минута) батерије ће се потпуно испразнити, те ће се
уређај угасити и неће бити могуће руковање.
У случају да се, док се уређај напаја из батерија, врати
мрежни напон уређај аутоматски прелази на напајање из
мреже када почиње и пуњење батерија.
(г) - показивачи степена осветљености сигнала
Стање осветљености сигнала контролише се путем
показивача осветљености сигнала LD и LN, који се налазе
изнад тастера TD, односно TN на горњој десној страни
таблоа поставнице (слика 9) према следећем:

Слика 7.
У случају наиласка воза на сензор најаве, а да притом
улазни сигнал није постављен да показује сигнални знак за
дозвољену вожњу упалиће се црвена диода сензора (слика 7).
Када воз наиђе на сензор разрешења ако је притом
улазни сигнал постављен да показује сигнални знак за
дозвољену вожњу упалиће се црвена диода сензора. У том
моменту долази до разрешења пута вожње при чему ће на
сигналу бити постављен сигнал „Стој“ и угасиће се жута
диода у облику стрелице која је означавала да је блокиран
пут вожње.
(в) – показивачи стања напојног уређаја
Стање напојног уређаја контролише се путем показивача
начина напајања М (мрежа) и Р (претварачи) и показивача
за стање батерија I (исправна, пуна) и Р (празна или
неисправна), који се налази у горњем десном углу таблоа
поставнице (слика 8) према следећем:

Слика 8
када на показивачу М светли жута мирна светлост, а показивач
Р је угашен уређај се напаја из електродистрибутивне мреже
230V, 50 Hz

Слика 9.
када на показивачу LD светли жута мирна светлост, а
показивач LN је угашен сигнали су на степену осветљености
“ДАН“ односно сигнали су са већим степеном осветљености
када је показивач LD угашен, а на показивачу LN светли жута
мирна светлост, сигнали су на степену осветљености “НОЋ“,
односно сигнали су са мањим степеном осветљености
(д) – показивачи сметњи или квара
Стање сметње или квара (аларма) контролише се на
уређају путем показивача аларма LA, који се налази испод
тастера ТА у горњем левом углу таблоа поставнице (слика
10) према следећем:

Слика 10.
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када на показивачу LA светли трепћућа црвена светлост
уређај је у стању сметње или квара, односно аларма, те је
потребна интервенција надлежне службе одржавања СС
постројења
када је показивач LA таман значи да су сви елементи
уређаја исправни, односно да је уређај у редовном стању,
нема сметње или квара уређаја
(ђ) – показивачи бравице
Светлосни показивач положаја бравице налази се
испод саме бравице и показује да ли је могуће руковање
поставницом и то:
- када показивач светли мирном жутом светлошћу значи
да је поставница откључана и њоме је могуће руковање
- када показивач не светли значи да није могуће руковање поставницом
Бројачи употребе тастера
Члан 13.
Употреба појединих тастера контролише се путем бројача
који се налазе на горњем средишњем делу таблоа поставнице:
• BrUH – бројач употребе тастера TUH одбројава број
поставља улазног сигнала Hu да показује сигнални
знак за дозвољену вожњу. Код постављања сигнала
на појам дозвољене вожње бројач се прекрене само
за “пола” цифре, а после враћања сигнала у редован
положај (на појам забрањене вожње), бројач се
прекрене за још “пола” цифре, односно тек тада се
види цео број на бројачу BrUH.
• BrUG – бројач употребе тастера TUG који одбројава
број постављања улазног сигнала Gu да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу. Код постављања
сигнала на појам дозвољене вожње бројач се прекрене
само за “пола” цифре, а после враћања сигнала у
редован положај (на појам забрањене вожње), бројач
се прекрене за још “пола” цифре, односно тек тада се
види цео број на бројачу BrUG.
• BrR – бројач употребе тастера TR који одбројава
број присилног разрешења пута вожње. Код употребе
тастера TR бројач се одмах окрене за један цео број.
На поставници није дат бројач употребе тастера TSC,
јер након његове употребе мора да следи и употреба
тастера TR – употребом тастера TSC само се улазни сигнал
постави да показује сигнални знак „Стој“ али пут вожње
остаје блокиран (види члан 11 став осми овог упутства).
Разрешење блокираног пута вожње врши се употребом
тастера TR.
Звучни аларм
Члан 14.
Звучни аларм се јавља се када настане неки квар на
сигналима. Истовремено са звучним алармом јавља се и
светлосни показивач оног елемента на којем је квар настао.
Искључење звучног аларма врши се притиском на тастер
ТА и тиме се врши само искључење звучног упозорења
настанка квара, али искључењем звучног аларма не

Број 55

отклања се квар. Квар остаје и даље, што се види на
одговарајућем показивачу, само је звучни аларм прекинут
и тиме је потврђено да је отправник возова који рукује
поставницом упознат са настанком квара. Квар се сматра
отклоњеним тек када је он отклоњен на лицу места, након
чега одговарајући показивачи покажу редовно стање.

3. Извршне одредбе
Одредбе у вези регулисања саобраћаја возова
Члан 15.
Пре почетка радова I фазе у станици Стара Пазова
извршиће се уградња и пуштање у рад уређаја МУМЗ и
искључење станичних и пружних сигнално-сигурносних
уређаја.
Искључењем сигнално-сигурносних уређаја у станици
Стара Пазова у смеру ка станици Нова Пазова неће доћи
ни до какве промене у начину регулисања саобраћаја
возова, јер је у станици Нова Пазова раније искључен
сигнално-сигурносни уређај, те ће се саобраћај возова и
даље регулисати као на једноколосечној прузи која није
опремљена уређајима АПБ, ТК или МЗ у станичним
просторним одсецима, сходно одредбама чл. 39
Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
Искључењем сигнално-сигурносних уређаја у станици
Стара Пазова у смеру ка станици Голубинци настаће
знатне промене у начину регулисања саобраћаја, које се
односе на:
а) затварање 4. (четвртог), 5. (петог), 6. (шестог) и 7.
(седмог) колосека уз искључење напона из постројења
контактне мреже и њихово предавање Извођачу да на
њима изводи радове
b) затварање левог шидског колосека на међустаничном
растојању Стара Пазова - Голубинци
c) организовање једноколосечног саобраћаја само по
десном шидском колосеку ка станици Голубинци
d) искључења дела пружних СС уређаја ка станици Голубинци
те ће се саобраћај возова и ка станици Голубинци регулисати
као на једноколосечној прузи која није опремљена
уређајима АПБ, ТК или МЗ у станичним просторним
одсецима, сходно одредбама чл. 39 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03).
До пуштања у рад пројектованих сигнално-сигурносних
уређаја, саобраћај возова организовати једноколосечно
у станичним просторним одсецима између поседнутих
службених места Нова Пазова - Стара Пазова - Голубинци.
У условима регулисања једноколосечног саобраћаја
у станичним просторним одсецима на делу пруге Нова
Пазова - Стара Пазова - Голубинци допуштења траже и
дају отправници возова на начин прописан одредбама чл.
39 тач. 6 Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
У станици Стара Пазова наређење за обезбеђење пута
вожње за воз даје искључиво унутарњи отправник возова, а
извршава га станично особље које непрекидно поседа блок
1 и блок 2.
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По добијеном наређењу за формирање пута вожње
скретничари који поседају блок 1 и блок 2 ће поставити
скретнице у правилан и исправан положај за намеравану
вожњу, скретничар блока 1 ће извршити обезбеђење
саобраћаја на путном прелазу у km 34+694, а потом
обавестити унутарњег отправника возова о извршеном
обезбеђењу пута вожње.
Извршење обезбеђења пута вожње и обавештавање
унутарњег отправника возова о извршеном обезбеђењу
пута вожње извршава скретничко особље у складу са
одредбама чл. 14 и чл. 15 Саобраћајног упутства 40
(“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88,
8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).
Тек по добијеном обавештењу од стране скретничара
који поседају блок 1 и блок 2 да је обезбеђен пут вожње,
унутарњи отправник возова ће за улаз воза у станицу
поставити светлосни улазни сигнал да показује сигнални
знак за дозвољену вожњу, односно ако је у питању излаз
воза отпремиће воз из станице.
На делу пруге Нова Пазова - Стара Пазова - Голубинци
авизирање возова врши се у складу са одредбама чл. 37
тач. 8 став други Саобраћајног правилника 2 („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), на начин
који је прописан одредбама чл. 39 тач. 17 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03).
У условима регулисања саобраћаја возова у станичним
просторним одсецима давање одјаве врши се у складу и
на начин прописан одредбама чл. 39 тач. 24 Саобраћајног
правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94,
5/94, 4/96 и 6/03).
У станици Стара Пазова отправник возова одјаве даје
суседним станицама на основу показивача на станичној
поставници да је улазни сигнал уређаја МУМЗ по проласку
воза постављен на показује силнални знак за забрањену
вожњу и по добијању извештаја од стране скретничара који
поседају блок 1 и блок 2 да је воз приспео цео и сместио се
унутар међика улазног колосека.
Руковање поставницом уређаја МУМЗ
Члан 16.
У време када нема саобраћаја возова оба улазна сигнала
станице Стара Пазова показују сигнални знак 4: “Стој”, а
њихови припадајући посебни предсигнали локалног типа
и иначе стално показују сигнални знак 13: “Очекуј стој”.
У време када нема саобраћаја возова скретнице се
морају налазити у редовном положају. Уникати кључева
скретничких брава на блоку 1 и на блоку 2 станице Стара
Пазова налазе се под надзором станичног особља (спољњег
отправника возова који врши дужности скретничара и
чувара путног прелаза у km 34+694 и скретничара).
У време саобраћаја возова, односно кретања пружних
возила или маневарских састава, унутарњи отправник
возова наређује обезбеђење пута вожње, на начин који
је прописан одредбама чл. 13 Саобраћајног упутства 40
(“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88,
8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01).
Скретничари на лицу места врше обезбеђење наређеног
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пута вожње. При обезбеђењу наређеног пута вожње,
осим постављања скретница у правилан и исправан
положај, обавезно врше и визуелну проверу слободности
тог колосека. По извршеном обезбеђењу пута вожње
скретничари су у обавези да изврше и проверу стања
кључева скретничких брава, према одредбама чл. 14 тач. 6
став други Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник
ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91,
2/94 и 2/01), те да се и на тај начин увере да је извршено
обезбеђење наређеног пута вожње.
Осим одредаба наведених претходном ставом, скретничар
који врши обезбеђење наређеног пута вожње на блоку 1
станице Стара Пазова у склопу обезбеђења наређеног пута
вожње врши и обезбеђење саобраћаја на путном прелазу у
km 34+694.
Обезбеђење наређеног пута вожње скретничари чине на
начин који је прописан одредбама чл. 14 под б) Саобраћајног
упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83,
2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) за службена места са
осигураним скретницама.
По извршеном обезбеђењу пута вожње, скретничари
обавештавају отправника возова су извршили обезбеђење
наређеног пута вожње и то чине на начин који је
прописан одредбама чл. 15 под б) Саобраћајног упутства
40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84,
4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01) за службена места са
осигураним скретницама.
Када је од скретничара блока 1 и блока 2 добио фонограм
да је извршено обезбеђење улазног пута вожње, унутањи
отправник возова станице Стара Пазова врши постављање
одговарајућег улазног сигнала да показује сигнални знак 5б:
“Слободно”. То се чини истовременим притиском тастера
одговарајућег улазног сигнала (тастер улазног сигнала
TUH или TUG као стартни тастер) и тастера TGK (циљни
тастер) при чему се ова употреба тастера региструје на
бројачу употребе тастера односног сигнала (BrUH или
BrUG). Регистровање броја на бројачу употребе тастера
се врши тако што број на бројачу одскочи само за “пола”
цифре. Постављањем одговарајућег улазног сигнала да
показује сигнални знак за дозвољену вожњу на поставници
се укључује показивач блокирања тог улазног сигнала.
Одмах по постављању одговарајућег улазног сигнала
да показује сигнални знак за дозвољену вожњу, сходно
одредбама чл. 39 тач. 4 став четврти Саобраћајног упутства
40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84,
4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01), унутарњи отправник
возова је у обавези да у рубрици “Примедбе” Саобраћајног
дневника (С-14а) за односни воз евидентира број са бројача
односног улазног сигнала тако што ће уписати текст:
“BrUH...(број који се види на бројачу)” или “BrUG...(број
који се види на бројачу)” зависно од тога којим улазним
сигналом је руковано.
Забрањено је постављање улазног сигнала да показује
сигнални знак за дозвољену вожњу ако претходно није
извршено обезбеђење пута вожње за долазећи воз, тј. ако
није примљено обавештење од скретничара блока 1 и
блока 2 о извршеном обезбеђењу пута вожње.
Наиласком воза (пружног возила, маневарског састава)
на сензор најаве воза, који је уграђен на 80 м, односно на
100 m испред улазног сигнала, долази до блокирања пута
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вожње (најава воза), што се на поставници уочава тако
што показивач испред улазног сигнала почиње да светли
црвеном мирном светлошћу.
Наиласком воза (пружног возила, маневарског састава)
на сензор разрешења пута вожње, који је уграђен на 50 m
иза улазног сигнала, улазни сигнал се аутоматски поставља
да показује сигнални знак за забрањену вожњу, показивач
поред ознаке улазног сигнала почиње да светли црвеном
мирном светлошћу, чијим напуштањем се постављени пут
вожње аутоматски разрешава.
По аутоматском разрешењу пута вожње и постављању
односног улазног сигнала да показује сигнални знак за
забрањену вожњу, број на бројачу употребе тастера ће
одскочити још за “пола”, те ће се на бројачу улазног сигнала
видети цео број.
У случајевима када воз (маневарски састав, пружно возило),
код кога је руковано улазним сигналом још није извршио
вожњу, а јави се потреба хитног заустављања воза пре доласка
у станицу, тј. јави се потреба да се само улазни сигнал мора
поставити да показује сигнални знак за забрањену вожњу,
отправник возова то чини истовременим притиском тастера
улазног сигнала којим је руковано и тастера TSC (тастер
сигнала „Стој“), при чему и даље остаје формиран пут вожње
за воз (маневарски састав, пружно возило).
У случајевима када воз (маневарски састав, пружно
возило) код кога је руковано улазним сигналом још није
извршио вожњу па се улазни сигнал, из било којих других
разлога у циљу очувања безбедности саобраћаја мора
поставити да показује сигнални знак за забрањену вожњу,
отправник возова то чини истовременим притиском
тастера улазног сигнала којим је руковано и тастера TR
(тастер присилног разрешења пута вожње) при чему се ова
употреба тастера региструје на бројачу употребе тастера
BrR. У овим случајевима подаци о употреби тастера TR
морају се у Саобраћајном дневнику уписати на начин
како је то прописано одредбама чл. 39 тач. 4 трећи став
Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број
6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01),
односно подаци се уписују у први слободан ред испод
последњих уписаних података за воз обзиром да се ради о
нередовној употреби тастера.
Кoд излазних вожњи, када је извршено обезбеђење пута
вожње за излаз воза из станице, у складу са одредбама
одсека II Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник
ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и
2/01) и када су испуњени други услови у смислу одредаба
чл. 47 тач. 3 Саобраћајног правилника 2 („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), за отпрему
воза нема посебних додатних услова.
Отправник возова станице Стара Пазова је у обавези да
редовно, у складу са Календаром осветљености из Прилога 1
Сигналног правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96,
5/96 и 1/97) води рачуна о степену осветљености улазних
сигнала, тако да се у условима ноћног осветљења обезбеђује
мањи степен светлости на сигналима, а у условима дневног
осветљења већи степен осветљености сигнала. Ово се чини
појединачним притиском на тастер TD за услове дневне
(веће) осветљењости сигнала, односно на тастер TN за услове
ноћне (мање) осветљености сигнала.
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Брзине возова
Члан 17.
Сходно одредбама чл. 6 Упутства о привременом регулисању саобраћаја возова на двоколосечним пругама за
време капиталног ремонта једног колосека („Службени
гласник ЗЈЖ”, бр. 9/83) током извођења радова I фазе на делу
пруге Батајница - Нова Пазова - Стара Пазова прописана је
највећа допуштена брзина по десном колосеку са 50 km/h
у оба смера, што одговара условима извођења радова на
левом колосеку наведеног дела пруге.
Сходно одредбама чл. 36 тач. 2 Саобраћајног правилника
2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03),
док је у станици Стара Пазова у употреби уређај МУМЗ,
највећа допуштена брзина вожње возова преко скретничког
подручја у правац и у скретање је Vmax=40 km/h.
Обезбеђење саобраћаја на путном прелазу
Члан 18.
Скретничар (спољни отправник возова) који поседа
блок 1 станице Стара Пазова осим дужности које се односе
на обезбеђење пута вожње за воз, маневарски састав или
пружно возило, вршиће и дужности чувара путног прелаза
у km 34+694.
Скретничар ће саобраћај на путном прелазу редовно
обезбеђивати употребом ЛОБ кључа, тј. путем локалног
постављача који се налази у кућишту на посебном стубичу
испред блок кућице путног прелаза. Кључ кућишта
(металне кутије са цилиндричном бравом) се чува код
скретничара блока 1 станице Стара Пазова.
Локални прекидач (ЛОБ) има два крајња положаја и то:
- горњи положај (основни положај) у коме је „ЛОБ“
искључен, односно када су путопрелазни полубраници
подигнути, уређај путног прелаза је искључен и
тада се не врши обезбеђење друмског саобраћаја.
Пребацивањем „ЛОБ“ постављача у доњи десни
положај уређај путног прелаза се одмах укључује и
непрекидно врши обезбеђење саобраћаја на путном
прелазу независно од кретања железничких возила.
- доњи положај (изведени положај) у коме је „ЛОБ“
активиран, односно када је уређај на путном прелазу
укључен, путопрелазни полубраници су спуштени и
врше обезбеђење друмског саобраћаја. Пребацивањем
„ЛОБ“ постављача у горњи положај уређај путног
прелаза се одмах искључује и путопрелазни полубраници се подижу.
У случају нестанка напајања уређаја путног прелаза,
обезбеђење саобраћаја на путном прелазу није могуће
вршити употребом „ЛОБ“ постављача. У таквим ситуацијама
скретничар ће обезбеђење саобраћаја вршити тако што ће
путопрелазним полубраницима руковати појединачним
спуштањем и подизањем полубраника помоћу курбле која
се поставља у поставну справу.
Када престане напајање уређаја путопрелазни полубраници
сами прелазе у доњи положај (обезбеђују саобраћај на
путном прелазу) и могу се подићи само механичким
руковањем, тј. употребом курбе која се поставља у поставну
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справу. Механичко постављање путопрелазних полубраника
(окретањем курбле) врши се појединачно постављањем
сваког путопрелазног полубраника посебно. После подизања,
путопрелазни полубраници се морају закључати у горњем
положају да се сами не би неконтролисано спустили. Пре
подизања путопрелазних полубраника потребно је откључати
катанац браве и окренути плочицу на поставној справи да
би се појавила осовина на коју се постави курбла. Курблу
је могуће закључати и онемогућити руковање њом кад су
полубраници у горњем положају.
У случају да појединачно руковање поставним справама из
било ког разлога није могуће, обезбеђење саобраћаја се врши
тако што скретничар блока 1 лично на путном прелазу врши
обезбеђење саобраћаја. То чини тако што зауставља друмска
возила, мотоциклисте, бициклисте и пешаке, у условима
добре видљивости подигнутом и испруженом руком са
дланом усмереним према долазећим возилима, а у условима
смањене видљивости махањем ручном сигналном светиљком
са црвеном светлошћу управно на уздужну осу пута.
Када се на овакав начин врши обезбеђење саобраћаја на
путном прелазу унутарњи отправник возова станице Стара
Пазова у зависности од смера вожње воза (пружног возила)
обавештава возно особље општим налогом или путем РДВ-а
да је уређај путног прелаза у km 34+694 у стању квара, али да
обезбеђење саобраћаја на путном прелазу врши скретничар
лично. У тим случајевима возови (пружна возила) путни
прелаз прелазе редовном брзином без заустављања.
Средства за споразумевање
Члан 19.
Редовно функционисање уређаја МУМЗ захтева постојање поуздане и функционалне телефонске или радио везе
између отправника возова и скретничког особља.
Основни систем за споразумевање отправника возова и
скретничара на подручју станице Стара Пазова је локална
радио мрежа радне фреквенције 445,575 MHz, те је станица
опремљена једном стабилном и са две преносне (ручне)
радио станице.
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Стабилна радио станица налази се на радном месту
унутарњег отправника возова, а ручне радио станице су
намењене станичном особљу које поседа блок 1 и блок 2 станице
Стара Пазова. Начин коришћења радио станица дефинисан
је оредбама чл. 13 тач. 80 до 101 Упутства о организацији
радова и регулисању саобраћаја за време извођења радова на
реконструкцији и изградњи деонице Батајница - Стара Пазова
на прузи Београд Центар - Стара Пазова - Шид - државна
граница - (Tovarnik) („Службени гласник ЖС“ бр. 40/19).
Сви разговори остварени путем локалне радио мреже
снимају се на регистрофону постављеним у канцеларији
шефа станице.
За остваривање комуникације неопходне за регулисање
саобраћаја унутарњи отправник возова станице Стара
Пазова у својој канцеларији има на располагању ТК пулт типа
„Temax“ Tm 1402-80. Коришћење ТК пулта врши се сходно
одредбама Упутства за коришћење телекомуникационих
диспечерских, станичних и пружних телефонских система
произвођача ,,SIMENS-Ei“ и ,,Temax“ (Упутство рег. бр. 100,
делов. бр. 20/2013-1139 од 19.06.2013. године, „Железнице
Србије“.) Сви разговори које отправник возова обавља са
ТК пулта снимају се на регистрофону уграђеном у станици.
За споразумевање машиновођа - отправник станице
Стара Пазова путем РДВ-а користи се канал „Ц25“ који
ради на фреквенцији 445,575 MHz.
У случајевима да настану ситуације неупотребљивости
постојећих средстава за споразумевање (кварови, прекиди
каблова због извођења радова и сл.), за доказно споразумевање
отправника возова станице Стара Пазова са отправницима
возова суседних станица обезбеђен је GSM GATEWAY уређај
повезан са регистрофоном.
GSM GATEWAY уређаји омогућавају да се у случају
прекида ОВ вода, споразумевање отправника возова при
регулисању саобраћаја возова врши позивом на број/
са броја службених мобилних телефона којима станице
располажу, при чему се ови разговори снимају. Преглед
телефонских прикључака мобилне телефонске мреже
оператера МТС, по службеним местима на делу пруге
Батајница - Стара Пазова дат је у табели 1.

Табела 1.
Преглед телефонских прикључака везаних на мобилну телефонску мрежу оператера МТС
Назив станице/
надлежног опер.
одељења

Радно место

Број телефонског
прикључка

Регистрофон

Батајница

отправник
возова

064/ 894 77 83

укључен

Нова Пазова

отправник
возова

066/ 840 4077

укључен

Стара Пазова

отправник
возова

064/ 829 03 94

укључен

Поступци при маневрисању
Члан 20.
Имајући у виду да се путни прелаз на блоку 1 станице Стара
Пазова налази у km 34+694, а сигнални знак 37: ,,Граница

маневарских вожњи“ у смеру ка станици Нова Пазова је
уграђен у km 34+585, на 109 m испред путног прелаза у смеру
раста стационаже, маневарски путеви вожње на подручју блока
1 угрожавају одвијање друмског саобраћаја на путном прелазу.
Преко путног прелаза у km 34+694 сме се маневрисати
тек пошто се претходно обезбеди саобраћај преко њега.
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У станици Стара Пазова маневарски пут вожње формирају
скретничари по наређењу унутарњег отправника возова.
Отправник возова када нареди скретничару блока 1 да обезбеди
маневарски пут вожње то значи да је у склопу маневарског пута
вожње наредио и обезбеђење саобраћаја на путном прелазу
у km 34+694. Наређење за обезбеђење маневарског пута
вожње отправник возова даје скретничарима фонограмом:
„Обезбедити пут вожње за маневарски састав бр. ___ са
____ колосека на ____ колосек (презиме отправника возова)“.
Скретничар блока 1 потврђује пријем наређења
отправнику возова речју „Разумео“ и својим презименом,
поставља скретнице у правилан и исправан положај за
маневарски пут вожње, а после тога укључује уређај путног
прелаза. Пошто се путопрелазни полубраници спусте у
доњи положај, скретничар блока 1 обавештава отправника
возова фонограмом:„Обезбеђен пут вожње за маневарски
састав бр. __ са ___ колосека (презиме скретничара)“.
Тек по добијеном фонограму од скретничара блока 1,
отправник возова станице Стара Пазова дозвољава маневарском особљу превозника/Извођача радова почетак
маневрисања на блоку 1.
Ако ће се маневрисање преко путног прелаза обављати
дуже време, сходно одредбама тач. 124 Упутства о
маневрисању 42 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/80, 6/83,
3/87, 4/88, 6/91 и 2/94), у одређеним периодима маневрисање
се обуставља ради пропуштања друмских возила и пешака.
Пословним редом станице Стара Пазова I део (Пословни ред
дел. бр. 15/2018-1145 од 20.09.2018. године) одређено је да
се након истека 10 минута, маневрисање обуставља да би
се омогућио прелаз друмских возила и пешака преко путног
прелаза.
То значи да ће у случају маневрисања које ће трајати
дуже од 10 минута, унутарњи отправник возова обавестити
скретничара блока 1 и руковаоца маневре превозника/
Извођача да ће се маневрисање на блоку 1 вршити са
прекидима како би се омогућио пролаз друмских возила,
бициклиста и пешака преко путног прелаза.
По истеку 10 минута од почетка маневрисања на блоку 1
скретничар блока 1 ће зауставити маневарски састав ван зоне
путног прелаза, потом искључити уређај путног прелаза да
би се омогућио прелаз друмских возила.
По проласку последњих кола маневарског састава преко
путног прелаза маневарском особљу даје сигнални знак 97б:
“Стој“. По заустављању маневарског састава ван зоне путног
прелаза, скретничар искључује уређај путног прелаза чиме
омогућује пролаз друмских возила. По извршеном проласку
друмских возила скретничар ће обавестити унутарњег
отправника возова да су друмска возила прешла преко
путног прелаза, након чега ће му отправник возова поново
дати наређење за обезбеђење маневарског пута вожње
фонограмом: “Обезбедити пут вожње за маневарски састав
бр. ___ на ____ колосек (презиме отправника возова)“.
Скретничар блока 1 потврђује пријем наређења
отправнику возова речју „Разумео“ и својим презименом, а
затим поставља скретнице у правилан и исправан положај,
после чега поново укључује уређај путног прелаза. Пошто
се путопрелазни полубраници спусте у доњи положај,
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маневарском особљу даје сигнални знак 85:“Напред“ или
сигнални знак 86: „Назад“ (у зависности од места где
се налази вучно возило), чиме се маневарском особљу
превозника/Извођача дозвољава наставак маневрисања.
Обавештавање станичног особља о променама у
саобраћају возова
Члан 21.
Обавеза унутарњег отправника возова станице Стара
Пазова је, у складу са одредбама чл. 12 тач. 8 Саобраћајног
упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83,
6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01), да скретничко
особље у станици обавести о свим променама насталим у
саобраћају возова.
Обавештење о променама у саобраћају возова унутарњи
отправник возова даје непосредно пре или истовремено с
давањем наређења за обезбеђење пута вожње. Скретничко
особље се мора благовремено обавестити о: промени улазног
колосека, о уласку на заузет колосек, о уласку на колосек на
коме изузетно није обезбеђен пут претрчавања, о изузетном
проласку или заустављању воза и др. при чему наређује које
се мере морају предузети у насталим условима.
Обавештење о насталим променама даје се фонограмом
истовремено блоку 1 и блоку 2 путем локалне радио мреже.
Пријем фонограма скретничари потврђују речју „Разумео“
и својим презименом.
Пријем обавештења о насталим променама скретничари
станице Стара Пазова не морају потврђивати давањем
броја из свог бележника, јер се сви раговори који се
обављају коришћењем радио везе снимају.
У случају да дође до квара регистрофона, о чему се
унутарњи отправник уверава путем алармне јединице
која се налази на његовом столу, пријем обавештења о
насталим променама унутарењи отправник и скретничари
станице Стара Пазова морају потврђивати давањем и
евидентирањем броја из свог бележника.
Поступци у случајевима настанка кварова и сметњи
Члан 22.
У случајевима када настане квар на улазним сигналима,
зависно од врсте квара или сметње поступа се према
одредбама чл. 6 тач. 37 до 40 Сигналног правилника 1
(„Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 4/96, 5/96 и 1/97).
Ако настану некаква оштећења или отуђења делова
предсигнала поступа се сходно одредбама чл. 7 тач. 24 до
26 Сигналног правилника 1 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
4/96, 5/96 и 1/97), односно обавезно се врши обавештавање
возног особља.
У случајевима када се због квара или сметње не може
руковати улазним сигналима или су из било којих разлога
неупотребљиви, поступа се у складу са одредбама чл. 61
тач. 11 Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
У условима оваквог стања уређаја МУМЗ, не може се
поступити према одредбама чл. 61 тач. 11 став четврти под
а) Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”,
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бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03) обзиром да не постоји
могућност давања сигналног знака 12а: “Опрезан улазак у
станицу са 10 km/h”.
Могуће је да се, у складу са одредбама чл. 61 тач. 11 став
четврти под б) Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник
ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03), даља вожња од улазног
сигнала дозвољава давањем одобрења путем РДВ-а, путем
умреженог службеног телефона или слањем скретничара који
ће возу показивати сигнални знак 85:“Напред“ или сигнални
знак 97б:“Лагано“ у случају да треба воз изузетно зауставити
у станици или када воз улази у станицу са нарочитом
опрезношћу.
У случајевима када настану сметње или кварови на
скретницама у свему се поступа према одредбама чл. 12
Саобраћајног правилника 2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр.
3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
У условима када постоје сметње или кварови на средствима
за споразумевање или на средствима за споразумевање
између станичног и возног особља поступа се на начин како
је то прописано одредбама чл. 79 Саобраћајног правилника
2 („Службени гласник ЗЈЖ”, бр. 3/94, 4/94, 5/94, 4/96 и 6/03).
На основу примљеног и евидентираног обавештења
унутарњи отправник возова врши евиденцију у Бележник
сметњи и кварова В-11 и о неисправности уређаја одмах
обавештава Извођача радова, који је дужан да настале
сметње и кварове отклони у што краћем року.

4. Остале одредбе
Вођење евиденција
Члан 23.
Почетком примене одредаба овог упутства на радном
месту унутарњег отправника возова станице Стара Пазова
по питању вођења евиденција једина промена у односу
на досадашње стање односи се на вођење Саобраћајног
дневника, док све остале евиденције остају непромењене.
Док траје примена одредаба овог упутства на радном
месту унутарњег отправника возова водиће се Саобраћајни
дневник за међустанице без потпуног електромеханичкогрелејног осигурања (С-14а), на начин који је прописан
одредбама чл. 16 Упутства о обрасцима саобраћајне службе
и начину њиховог вођења („Службени гласник ЗЈЖ“, бр.
9/84, 4/88, 6/91, 2/94).
На радном месту скретничара који поседају блок 1 и
блок 2 води се:
- Бележник фонограма о наређеном и извршеном обезбеђењу пута вожње за скретничко особље (С-46)
- Телеграфско – телефонски дневник (С-43)
Наведене евиденције водиће се сходно одредбама чл.
39 и чл. 47 Упутства о обрасцима саобраћајне службе и
начину њиховог вођења („Службени гласник ЗЈЖ“, бр.
9/84, 4/88, 6/91, 2/94).
У случају да регистрофон који снима разговоре на
ТК пулту отправника возова, у локалној радио мрежи и
на службеном мобилном телефону буде привремено ван
функције, споразумевање станичног особља при обезбеђењу
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пута вожње вршиће се у присуству сведока. Сведок ће
бити један од скретничара, који ће давањем „свог броја“
сведочити о тачности фонограма датим при формирању и
обезбеђењу наређених путева вожњи.
У случају привремене неупотребљивости регистрофона,
садржај фонограма уписиваће се у Телеграфско –
телефонски дневник уз евидентирање сва три броја: од
унутарњег отправника возова, скретничара блока 1 и
скретничара блока 2.
Евидентирање употребе тастера
Члан 24.
Евидентирање тастера чија се употреба региструје врши
се у евиденцијама према следећем:
- у Саобраћајном дневнику станице Стара Пазова
- у Књизи евиденције употребе тастера (С-49)
- у Евиденцији примопредаје службе отправника возова
У Саобраћајном дневнику евидентирање тастера чија се
употреба региструје врши се према следећем:
• употреба тастера који се редовно употребљавају за постављање улазних сигнала (TUH и TUG) евидентира
се на начин који је прописан одредбама чл. 39 тач. 4
став четврти Саобраћајног упутства 40 (“Службени
гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88,
9/90, 2/91, 2/94 и 2/01), односно у рубрици “Примедбе”
за односни воз
• употреба тастера који се редовно не употребљава у вези обезбеђења саобраћаја (тастер TR) евидентира се
на начин који је прописан одредбама чл. 39 тач. 4 став
трећи Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник
ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91,
2/94 и 2/01), односно у посебном новом реду испод
података за последњи уписани воз
Обзиром да се известан број тастера чија се употреба
региструје употребљава редовно при обезбеђењу саобраћаја на подручју станице у вези вођења података у
Књизи евиденције употребе тастера (С-49) поступа се
према следећем:
• морају се уписати подаци за оне тастере чија је евиденција
у саобраћајном дневнику извршена у први слободни
ред испод података за последњи воз (тастер TR), чија
је употреба у саобраћајном дневнику евидентирана на
начин који је прописан одредбама чл. 39 тач. 4 став трећи
Саобраћајног упутства 40 (“Службени гласник ЗЈЖ“ број
6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90, 2/91, 2/94 и 2/01)
• морају се уписати подаци за све тастере код вршења
примопредаје службе и исто се потписује од стране
онога ко предаје и ко прима службу
У вези евидентирања употребе тастера чија се употреба
региструје код уписивања података обавезно се мора
примањивати и следеће:
• пре броја са бројача употребе тастера мора се уписати
назив бројача
• мора се уписивати цео број који се види на бројачу (не
само скраћени број у смислу задње три или четири
цифре са бројача употребе тастера).
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Надзор над уређајима, редовно одржавање уређаја и
отклањање кварова
Члан 25.
Надзор над функционисањем уређаја међусигналне
зависности станице Стара Пазова врши дежурни унутарњи
отправник возова.
Сваку неправилност у функционисању уређаја или
неуредно стање, као и кварови или сметње на уређају
морају се одмах пријавити Извођачу који је задужен за
одржавање овог уређаја, а са насталом неправилношћу
мора бити упознат и шеф станице.
Пријављивање кварова и сметњи врши се пријављивањем
сметње/квара одговорном Извођачу радова Дејану Вулићу
на телефон бр. 066/ 888 5364, уз обавештавање надлежног
техничког диспечера.
Послове редовног одржавања уређаја међусигналне
зависности у станици Стара Пазова врши Извођач радова.
Надлежна служба Извођача радова обавезна је да
по примљеном обавештењу о неисправности уређаја
међусигналне зависности у станици Стара Пазова
предузме мере око отклањања квара.
По отклању кварова и довођењу уређаја у редовно стање
обавезно се мора поступати и према одредбама чл. 39 тач.
3 став четврти Саобраћајног упутства 40 (“Службени
гласник ЗЈЖ“ број 6/80, 3/83, 6/83, 2/84, 4/88, 8/88, 9/90,
2/91, 2/94 и 2/01).
Свака промена стања у вези напајања уређаја обавезно
мора бити евидентирана у Бележник сметњи и кварова
В-11 и о томе мора бити обавештен Извођач радова.

5. Прелазне и завршне одредбе
Прелазне одредбе
Члан 26.
Почетак примене овог упутства биће објављен посебним
телеграмом „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
Престанак примене, тј. престанак важења овог упутства
биће објављен посебним телеграмом „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д.
Завршне одредбе
Члан 27.
Поступак доношења измена и допуна овог упутства,
истоветан је поступку доношења основног текста упутства.
Ово упутство представља прилог Упутства о
организацији радова и регулисању саобраћаја за време
извођења радова на реконструкцији и изградњи деонице
Батајница - Стара Пазова на прузи Београд Центар - Стара
Пазова - Шид - државна граница - (Tovarnik) („Службени
гласник Железнице Србије“, број 40/19).
Ступањем на снагу овог упутства престају да се
примењују одредбе:
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- Упутства за руковање електро-релејним уређајима
у станици Стара Пазова (Упутство деловодни број
8597/72 од 18.12.1972. године, регистарски број 303,
„ЖТП-а Београд“)
- Упутства за руковање електро-релејним сигнално
сигурносним уређајима система SIEMENS-Ei са
системом за управљање и надзор типа C7 - 300 преко
Профибус-ДП повезаног са рачунаром који се налази
у станичној поставници (Упутство деловодни број
8/2010-81 од 1.3.2010. године, регистарски број 44, ЈП
„Железнице Србије“).
Упутство ступа на снагу даном доношења.
Ово упутство се објављује у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 17.12.2019. године)
Број: 4/2019-1895-436
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17
и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Aкционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије”, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије” а.д. је, на
седници одржаној 17.12.2019. године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”,
Београд, (Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
55/18, 67/18, 9/19,10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19,
25/19, 30/19, 33/19, 39/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19
и 54/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
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Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 17.12.2019. године)
Број: 4/2019-1895-436
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17
и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 18) Статута
Aкционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром “Инфраструктура железнице Србије”,
Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15, 73/15 и
Службени гласник „Железнице Србије”, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије” а.д. је, на
седници одржаној 17.12.2019. године, донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника о организацији
и систематизацији послова Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром
„Инфраструктура железнице Србије“, Београд
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за управљање јавном железничком
инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“,
Београд (Службени гласник „Железнице Србије“, бр. 55/18,
67/18, 9/19, 10/19, 11/19, 12/19, 14/19, 16/19, 23/19, 25/19,
30/19, 33/19, 43/19, 46/19, 48/19, 50/19, 52/19 и 54/19), мења
се Табеларни део Правилника у следећем:

1. СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ
1) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ
САД 1. ранг
ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ СУБОТИЦА
1.РАНГ
11303 – станица Суботица (Александрово предграђе,
Суботица фабрика, Хоргош, Кањижа, Палић и Бачки Виногради) 1. ранг
- Код послова под редним бројем 6 „Скретничар“, у
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колони 8 „Број извршилаца“, број „24“ замењује се
бројем „22“, остали услови остају непромењени.
11304 – станица Сомбор (Светозар Милетић, Чонопља, Купусина, Кљајићево и Апатин фабрика) 2. ранг
- Код послова под редним бројем 2 „Отправник возова“, у колони 8 „Број извршилаца“, број „10“ замењује
се бројем „13“, остали услови остају непромењени.
- Код послова под редним бројем 4 „Скретничар“, у
колони 8 „Број извршилаца“, број „10“ замењује се
бројем „12“, остали услови остају непромењени.
11312 – станица Бајмок (Алекса Шантић, Таванкут и
Шебешић) 3. ранг
- Код послова под редним бројем 3 „Скретничар“, у колони 8 „Број извршилаца“ број „2“ замењује се бројем
„4“, остали услови остају непромењени.
2) СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НИШ
1. РАНГ
ОЦ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ ЛАПОВО 1. РАНГ
10216 - станица Алексинац (Адровац, Корман,
Грејач) 3.ранг
- Код послова под редним бројем 2 „Отправник возова“, у колони 8 „Број извршилаца“, број „10“ замењује
се бројем „11“, остали услови остају непромењени.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 3.
Овај правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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ГОДИНА XL БРОЈ 2
23. јануар 2020.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 20.1.2020. године)
Број: 4/2020-939-243
На основу члана 24. Закона о раду („Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС,113/17 и
95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка 17) Статута
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд („Службени гласник РС“, број 60/2015 и
Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/2017),
Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници
одржаној 20.1.2020. године донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Правилник о изменама и допунама
Правилника о организацији и систематизацији послова
Акционарског друштва за железнички превоз робе „Србија
Карго“, Београд (Службени гласник „Железнице Србије“,
бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 ,33/19 39/19, 43/19, 47/19,
50/19 ,53/19 и 55/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

робе „Србија Карго“, Београд („Службени гласник РС“,
бр. 60/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
14/17), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је на седници,
одржаној 20 .1.2020. године донео

ПРАВИЛНИК

о изменама и допунама Правилника o организациј и
систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд
Члан 1.
Табеларни преглед Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички
превоз робе Србија Карго, Београд (Службени гласник
„Железнице Србије“, бр. 49/18, 68/18, 11/19 25/19 ,33/19
39/19, 43/19, 47/19, 50/19 ,53/19 и 55/19) мења се у следећем:
1) 13000 СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНИХ
СРЕДСТАВА
(1) 13100– Сектор ЗОВС, Управа сектора
- код послова под редним бројем 7 „главни координатор
за теретна кола“ у колони број извршилаца уместо
броја„4“ уписати број „6“, остали услови остају
непромeњени.
(2) 13305– Секција ЗОВС Београд, ОЈ за РОС и
теретна кола
- код послова под редним бројем 3 „контролор“ у
колони број извршилаца уместо броја„3“ уписати
број „2“, остали услови остају непромењени.
(3) 13502– Секција ЗОВС Нови Сад , ОЈ ЗОВС
Нови Сад

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 20.1.2020. године)
Број: 4/2020-939-243
На основу члана 24. Закона о раду ( „Службени гласник
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС,
113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 24. тачка
17) Статута Акционарског друштва за железнички превоз

- код послова под редним бројем 11 „електромеханичар за возна средства“ у колони број извршилаца
уместоброја„3“ уписати број „2“, остали услови
остају непромењени.
2) 14000 СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ
(1) 14010 -Управа сектора
- послови под редним бројем 8 „водећи организаторпословни секретар“ се бришу.
- послови под редним бројем 9 „водећи организатор
набавке“ се бришу.
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- под редним бројем 8 систематизују се послови
„главни контролор“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1340; у колони степен стручне спреме уписује се „4/6“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се
„ВШТС,ВШДС,СШДС, СШТС“; у колони број извршилаца уписује се „1.
- под редним бројем 9 систематизују се послови „водећи стручни сарадник за набавке“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1348;
у колони степен стручне спреме уписује се „4/6“; у
колони назив завршене школе или факултета уписује
се „ВШСС,ВШДС,СШСС, СШДС“; у колони број извршилаца уписује се „1.
3) 12000 СЕКТОР ЗА ВУЧУ ВОЗОВА И ТКП
(1) 12100 Управа Сектора
- под редним бројем 08 систематизују се послови „помоћник директора Сектора за ТКП“, са следећим условима: у колони шифра описа посла уписује се 1349;
у колони степен стручне спреме уписује се „7“; у колони назив завршене школе или факултета уписује се
„МФ,ЕТФ, ФТС“; у колони број извршилаца уписује
се „1“

Број 2

(2) 12301 Секција за вучу возова и ТКП Београд, ОЈ
за вучу возова и ТКП Београд
- код послова под редним бројем 3 „главни инжењер за
вучу возова и ТКП“ у колони број извршилаца уместо броја „2“ уписати број „1“, остали услови остају
непромењени
Члан 2.
Саставни део овог правилника чини Прилог 1.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Члан 4.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Прилог 1. Правилника о организацији и систематизацији послова Акционарског друштва за железнички превоз робе
„Србија Карго”, Београд, који се односи на описе послова, мења се у следећем:
1348 - водећи стручни сарадник за набавке - учествује у изради плана набавке и у комисијама за набавку свих услуга
за потребе сектора; прикупља и обрађује захтеве за набавку секција ст; прикупља и обрађује документацију у вези са
организацијом рада у секцијама и ОЈ; уско сарађује са сектором за набавке и сектором икт; контролише фактуре за
набавке у сектору; контролише рачуне за комуналне услуга за сектор; прати законске и подзаконске прописе и прописе
послодавца, и контролише њихову примену; обавештава руководиоца о свим уоченим неправилностима; ради у САП
програму све послове из домена секторске делатности; обавља и друге послове по налогу руководиоца
1349 - помоћник директора сектора за ТКП - помаже директору сектора у обављању задатака; организује послове
из облати техничко колских послова; прати примену прописа оук и даје потребна упутства из области примене истих;
анализира разлоге искључења и олиставања теретних кола; прати стање неисправних теретних кола, дефектажу,
оспособљавање у циљу ефикасне оправке истих; прописује техничке услове за отпрему неисправних теретних кола;
припрема податке за извештаје и анализе; учествује при решавању задатака од посебног интереса за друштво у области
техничко колских послова; учествује у раду стручних комисија; прати измене законских прописа и њихову примену;
обавља и друге послове у оквиру степена и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу руководиоца.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

Број 2
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АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА „СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз“ а.д.
(од 22.1.2020. године)
Број: 4/2020-1004-180
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, бр.60/15, Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
14/17 и 57/19), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 22.1.2020. године, донео

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
59/2017,71/2017,8/2018, 13/18, 23/18, 34/18, 35/18, 36/18,
37/18, 40/18, 44/18, 50/18, 53/18, 57/18, 58/18, 59/18, 60/18,
61/18,62/18,65/2018,67/2018,3/19,5/19,9/19,11/19,12/19,14/
19,16/19,19/19,20/19,21/19,26/19,28/19,29/19,31/19, 32/19,
34/19,45/19,47/19, 49/19, 51/19,53/19, 54/19 и 55/19).
2. Правилник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Број: 4/2020-1004-180
22.1.2020. године
На основу члана 24. Закона о раду (“Службени гласник
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и
члана 24. Статута Акционарског друштва за железнички
превоз путника „Србија Воз“, Београд („Службени гласник
РС“, бр.60/15, Службени гласник „Железнице Србије“, бр.
14/17 и 57/19), Одбор директора Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на
седници, одржаној 22.1.2020. 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“ Београд – текстуални и табеларни
део, у следећем:
СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНО
КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
У организационом делу 80700 – ОЈ за СКП Нови Сад
- Систематизују се послови под редним бројем 9
„самостални стручни сарадник за оперативне
послове“ са следећим условима: у колони шифра
посла уписати 7020, у колони степен стручне спреме
уписати 7, у колони школа или факултет уписати:
„ФТС,ЕФ“; у колони „у складу са Правилником 646
уписати „ДА“, у колони потребно радно искуство
уписати „3“, у колони број извршилаца уписати “1“.
- У текстуалном делу Правилника о организацији и
систематизацији послова Акционарског друштва за
железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд,
додају се послови под бројем 2333, „самостални
стручни сарадник за оперативне послове“ са следећим
описом посла:
- „обрада и дистрибуција информација из домена
оперативних и послова извршења реда вожње; у
случају поремећаја у саобраћају, предузима мере
и стара се о уредном и благовременом извршењу
путничког саобраћаја у складу са расположивим
ресурсима; надзор над пословима контроле извршења
реда вожње и ревизије путних листова; анализира
узроке неправилности у процесу извршења реда
вожње и предлаже мере за њихово отклањање; израда
анализа, извештаја, упутстава за рад и планских
докумената; организовање школовања запослених у
домену оперативних и послова контроле извршења
реда вожње; комплетирање документације за
подношење захтева за утврђивање одговорности и
накнаду штете“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања.
Члан 3.
Овај Правилник објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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Број 2

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.1.2020. године)
Број: 4/2020-1935-448
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, („Службени гласник
РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице
Србије“, број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 23.1.2020.
године, донео

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство о првим изменама и допунама
Упутства о начину организовања саобраћаја, вршењу саобраћајне службе и руковању уређајима телекоманде на
прузи (Београд) – Ресник – Пожега – Државна граница –
(Бијело Поље), („Службени гласник Железнице Србије“,
број 53/18).
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“.

Образложење
Због доношења прописа Уредбе о категоризацији
железничких пруга које припадају јавној железничкој
инфраструктури („Службени гласник РС“, број 50/19),
Правилника о евиденцијама које воде железнички превозник
и управљач железничке инфраструктуре („Службени
гласник РС“, број 56/19) и захтева Секције за СП Ужице
број: 15/2019-14-1206/1 од 31.12.2019. године за промену
статуса службених места на ТК прузи (Београд Центар)
– Ресник – Пожега – Државна граница – (Бијело Поље)
неопходно је извршити измене предметног упутства.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.1.2020. године)
Број: 4/2020-1935-448
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва за
управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник
РС“, бр. 60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице

Србије“, број 14/17), члана 13. тачка 5. Саобраћајног
правилника („Службени гласник ЗЈЖ“, бр. 3/94, 4/96, 5/94,
4/96 и 6/03) и члана 6. тачка 36. Сигналног правилника
(„Службени гласник ЗЈЖ“, бр. 4/96, 5/96 и 1/97), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 23.1.2020. године, донеo

УПУТСТВО

о првим изменама и допунама Упутства о начину
организовања саобраћаја, вршењу саобраћајне
службе и руковању уређајима телекоманде на
прузи (Београд) – Ресник – Пожега – Врбница –
Државна граница – (Бијело Поље)
Члан 1.
Мења се назив „Упутство о начину организовања
саобраћаја, вршењу саобраћајне службе и руковању уређајима телекоманде на прузи (Београд) – Ресник – Пожега
– Државна граница – (Бијело Поље)“, (Службени гласник
„Железнице Србије“, број 53/18), тако да гласи: „Упутство
о начину организовања саобраћаја, вршењу саобраћајне
службе и руковању уређајима телекоманде на прузи
(Београд Центар) – Ресник – Пожега – Државна граница –
(Бијело Поље)“.
Члан 2.
У целом тексту упутства „Упутство о начину организовања саобраћаја, вршењу саобраћајне службе и руковању
уређајима телекоманде на прузи (Београд) – Ресник –
Пожега – Државна граница – (Бијело Поље)“, изменити
број и назив пруге, уместо речи: „пруге број 107 (Београд)
– Ресник – Пожега – Државна граница – (Бијело Поље)“,
уписати речи: „пруга број 108 (Београд Центар) – Ресник
– Пожега – Државна граница – (Бијело Поље)“.
Члан 3.
У целом тексту упутства „Упутство о начину организовања саобраћаја, вршењу саобраћајне службе и руковању
уређајима телекоманде на прузи (Београд) – Ресник –
Пожега – Државна граница – (Бијело Поље)“, брисати
словне и бројчане ознаке саобраћајних образаца, тако да
остану само називи обрасца.
Члан 4.
У упутству „Упутство о начину организовања саобраћаја, вршењу саобраћајне службе и руковању уређајима
телекоманде на прузи (Београд) – Ресник – Пожега –
Државна граница – (Бијело Поље)“, члан 11. мења се и
гласи:
„1. Граничне ТК – станице на прузи су: Ресник, Вреоци,
Лазаревац, Лајковац, Ваљево, Косјерић, Пожега, Ужице
теретна, Ужице, Прибој, Пријепоље теретна и Врбница;
2. Повремено поседнуте ТК – станице на прузи су:
Пријепоље;
3. Непоседнуте ТК - станице на прузи су: Бела Река,
Барајево, Велики Борак, Степојевац, Словац, Дивци,
Ваљевски Градац, Ластра, Самари, Ражана, Каленић,
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Узићи, Севојно, Стапари, Сушица, Бранешци, Златибор,
јабланица, Штрпци, Бистрица на Лиму, Лучице, Бродарево.
Гранична станица Пожега је уједно одвојна ТК –
станица.“
Члан 5.
Упутство ступа на снагу даном доношења.
Члан 6.
Ово упутство се објављује у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.
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ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику „Pannon Rail“ Doo, додељуjу се на коришћење ad hoc трасe возова, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре број: 1/2019-1550/566 од
20.11.2019. године и сматра се Анексом 4. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.1.2020. године)
Број: 4/2020-1942-448
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,
број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 23.1.2020. године,
донеo

Превозник „Pannon Rail“ Doo и „Инфраструктура
железнице Србије“ а.д. су закључили Уговор о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре који се примењује у
периоду од 15.12.2019. године до 12.12.2020. године, а који
је код управљача јавне железничке инфраструктуре заведен
под бројем 1/2019-1550/566 дана 20.11.2019. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник
„Pannon Rail“ Doo је дана 22.1.2020. године поднео ad hoc
захтеве за доделу траса возова, чији су основни елементи
наведени у Прилогу 1. Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2019/2020.
и Изјавом о мрежи за Ред вожње за 2020. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:
Редни
број

Број
воза

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
локомотиве

Маса (t)

L (m)

Календар
саобраћаја

Цена
трасе
[РСД]

49880

(Erdut)-државна
граница-Богојево

дизел

742

514

330

27.1.30.1.2020.

337,53

53672

БогојевоСуботица-Бачка
Топола

дизел

742

514

330

27.1.30.1.2020.

19.645,19

89447

Богојево-државна
граница-(Erdut)

дизел

742

64

14

27.1.30.1.2020.

231,70

1.

2.

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.1.2020. године)
Број: 4/2020-1943-448
На основу члана 19. став 5. Закона о железници
(„Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 24. став 1.
тачка 9) Статута Акционарског друштва за управљање
јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура
железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр.
60/15, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“,

Напомене

број 14/17), Одбор директора „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д. је, на седници одржаној 23.1.2020. године,
донеo

ОДЛУКУ
о додели ad hoc трасе
1. Превознику KOMBINOVANI PREVOZ DOO PROKUPLJE, додељуjу се на коришћење ad hoc трасе возовa,
чији су основни елементи наведени у Прилогу 1. Одлуке.
2. Ова одлука је саставни део Уговора о коришћењу
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јавне железничке инфраструктуре број: 1/2019-1550-568
од 20.11.2019. године и сматра се Анексом 5. Уговора.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

Образложење
Превозник KOMBINOVANI PREVOZ DOO PROKUPLJE и „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. су
закључили Уговор о коришћењу јавне железничке
инфраструктуре који се примењује у периоду од 15.12.2019.
године до 12.12.2020. године, а који је код управљача јавне
железничке инфраструктуре заведен под бројем: 1/20191550-568 дана 20.11.2019. године.
Након закључења предметног Уговора Превозник

Број 2

KOMBINOVANI PREVOZ DOO PROKUPLJE је дана
22.1.2020. године поднео ad hoc захтеве за доделу траса
возова, чији су основни елементи наведени у Прилогу 1.
Одлуке.
С обзиром да је захтеване ad hoc трасе возова могуће
доделити превознику у складу са Редом вожње 2019/2020.
и Изјавом о мрежи за ред вожње за 2020. годину, као и да
су испуњени услови прописани чланом 19. став 5. Закона о
железници, одлучено је као у диспозитиву.

Прилог 1:

Редни
број

1.

2.

Број
воза

74122

53621

Релација саобраћаја

Панчево Главна
станица-Београд
Доњи Град

Београд Доњи ГрадПанчево Главна
станица

Врста
вуче

дизел

дизел

Серија
локомотиве

667

667

Маса
(t)

188

1938

L
(m)

37

530

Цена
трасе
[РСД]

Напомене

23.1-26.1.2020.

9.156,82

Потребно
поседање
станице
Београд
Доњи
Град

23.1-26.1.2020.

Потребно
поседање
станице
13.821,50
Београд
Доњи
Град

Календар
саобраћаја

Одлука Одбора директора
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.
(од 23.1.2020. године)
Број: 4/2020-1944-448

KOMBINOVANI PREVOZ DOO PROKUPLJE и доставе га
генералном директору на потпис.
3. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.

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, 73/15 и Службени гласник „Железнице Србије“, број 14/17), Одбор
директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на
седници одржаној 23.1.2020. године, донеo

Образложење

ОДЛУКУ
1. Превознику KOMBINOVANI PREVOZ DOO
PROKUPLJE, додељују се на коришћење трасе возова
са коригованим елементима, чији је списак са основним
елементима наведен у Прилогу 1. Одлуке.
2. Задужују се директор Сектора за приступ железничкој
инфраструктури и менаџер за саобраћајне послове да
сачине предлог текста Анекса 3. Уговора о коришћењу
јавне железничке инфраструктуре са превозником

Превозник
KOMBINOVANI
PREVOZ
DOO
PROKUPLJE, обратио се „Инфраструктурa железнице
Србије“ а.д. ванредним захтевима заведеним под
бројевима: 37/20-542/2 и 37/20-524/3 од 22.1.2020. године,
којима се тражи додела нових траса возова, чији су основни
елементи наведени у Прилогу 1.
С обзиром да је захтеване трасе могуће доделити
превознику у складу са Редом вожње 2019/2020 и Изјавом
о мрежи за 2020. годину, одлучено је као у диспозитиву.
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Прилог 1:
Редни
Број воза
број

Релација
саобраћаја

Врста
вуче

Серија
вучног
возила

Маса
састава
(t)

Маса
(t)

L (m)

Календар
саобраћаја

1.

53090

Панчево главна
станица -Београд
Доњи Град

дизел

647

800

872

530

Према
потреби

2.

53091

Београд Доњи
Град - Панчево
главна станица

дизел

667/647
+ пот
647

1750

1938

530

Према
потреби

Напомене
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