ГОДИНА XLII БРОЈ 4
1. фебруар 2022.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ РОБЕ „СРБИЈА КАРГО”
Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 31.1.2022. године)
Број: 4/2022-1283-320
На основу 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
31.1.2022. године донео:

ОДЛУКУ
1. Доноси се Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима.
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
На основу измена и допуна одредби Општег Уговора за коришћење теретних кола ОУК, које су ступиле на снагу
дана 1.1.2022. године појавила се потреба за изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима
(„Службени гласник ЖС“, бр. 26/20 и 4/21).
На основу наведеног донета је одлука као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 31.1.2022. године)
Број: 4/2022-1283-320
На основу 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) и Упутства за рад прегледача кола са теретним колима
(„Службени гласник ЖС“, бр. 26/20 и 4/21), Одбор директора „Србија Карго“ а.д. је, на седници одржаној дана 31.1.2022.
године донео:
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УПУТСТВО
о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима
Члан 1.
У Упутству за рад прегледача кола са теретним колима („Службени гласник ЖС“, бр. 26/20 и 4/21) у члану 37. у
табели, за колски део „Лежиште осовинског склопа“, шифра 0181, у колони 3 додаје се трећа алинеја која гласи:“-осим
типова кућишта лежишта без поклопца“.
Члан 2.
У члану 38. у табели за колски део „Огибљење обртног постоља Y25 и типова изведених из њега“, шифра 256, речи
у колони 3:
„Свежи трагови наседања (трења) између кућишта лежишта осовинског склопа и рама обртног постоља
-растојање мање од 8 mm“
замењују се речима:
„Недовољан ход опруге:
Вертикално растојање између кућишта лежишта осовинског склопа и оквира постоља мање од 8 mm
-скорашњи трагови контакта између кућишта лежишта осовинског склопа и рама обртног постоља“.
Члан 3.
У члану 41. у табели за колски део „Веза између обртног постоља и постоља кола“, у колони 2, уместо шифре „461“
уписује се шифра: „4611“.
У табели за колски део „Веза између обртног постоља и постоља кола“, после шифе „4611“ додаје се нови ред означен
као „Неисправност-оштећење“, шифра 4612 која гласи:

Колски део
1
Веза
између
обртног
постоља и
постоља
кола

Шифра

Неисправност-оштећење

Поступак

2

3

4

4612

Уређај за осигурање сворњака окретне
шоље недостаје или није ефикасан или
сворњак недостаје

Услови
отпреме до
радионице
(ван места
искључења
5

Искључење

У табели, за колски део „Бочни клизач“, шифра 483, у колони 3. после речи: „Причвршћење некомплетно (вијак,
матица)“ додају се речи: „или лабав бочни клизач“.
Члан 4.
У члану 42. у табели за колски део „Сударна чаура одбојника“, уместо реда означеног шифром 533, додају се два нова
реда означена шифрама 5331 и 5332 која гласе:

Колски део
1
Сударна
чаура
одбојника

Шифра
2
5331

5332

Неисправност-оштећење
3
Неправилно функционисање
Уздужна пукотина која не осигурава
сигурно вођење вођичне чауре
Неправилно функционисање
Више од 2 бразде које су распоређене
по обиму, дубине > 2 mm, оштрих ивица
дужине > 60 mm

Поступак
4

Услови отпреме
до радионице
(ван места
искључења
5

Искључење
-задња у возу
Искључење
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У табели за колски део „Вођична чаура одбојника“, уместо реда означеног шифром 543, додају се два нова реда
означена шифрама 5431 и 5432 која гласе:

Колски део

Шифра

Неисправност-оштећење

Поступак

Услови отпреме
до радионице
(ван места
искључења

1

2

3

4

5

Сударна
чаура
одбојника

5431

Неправилно функционисање
Уздужна пукотина која не осигурава
сигурно вођење сударне чауре

5432

Неправилно функционисање
Више од 2 бразде које су распоређене
по обиму, дубине > 2 mm, оштрих ивица
дужине > 60 mm

Искључење
-задња у возу
Искључење

Члан 5.
У члану 43. у табели за колски део „Завојно квачило“, уместо реда означеног шифром 561, додају се два нова реда
означена шифрама 5611 и 5612 која гласе:

Колски део

Шифра

1

2

Завојно
квачило

Неисправност-оштећење
3

5611

5612

Поступак

Услови отпреме
до радионице
(ван места
искључења

4

5

Неупотребљиво
Оштећење или део који недостаје

Користити друго завојно
квачило или отклонити квар,
искључење у крајњој станици

Неупотребљиво
Недостатак средства за подмазивање и
заглављеност

Користити друго завојно
квачило или отклонити квар,
искључење у крајњој станици

Члан 6.
У члану 44. у табели за колски део „Натписи и ознаке са обе стране кола недостају, непотпуно видљиви, нетачни,
нечитки, на погрешном месту, исцртани графитима“, шифра 6115, речи у колони 3: „Кочна маса ручне кочнице“ замењују
се речима: „Кочна сила паркирне кочнице“ и поред постојећег додаје се следећи пиктограм:

У табели за колски део „Кола са аутоматским истоваром помоћу гравитације“, шифра 6661 и 6662, речи у колонама 2,
3, 4 и 5 се замењују и додају два нова реда под шифрама 6663 и 6664 тако да све сада гласи:
Колски део

Шифра

Неисправност-оштећење

Поступак

1

2

3

4

Кола са
аутоматским
истоваром
(помоћу
гравитације)

Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани
-празна кола са аксијалним поклопцем (клизач)

Затворити и блокирати,
ако није могуће искључење у
крајњој станици

6662

Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани
-товарена кола са аксијалним поклопцем (клизач)

Затворити и блокирати,
ако није могуће искључење

6663

Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани
-празна кола са бочним поклопцем (клизач)

Затворити и блокирати,
ако није могуће искључење

6664

Отвори за истовар нису затворени и/или блокирани
-товарена кола са бочним поклопцем (клизач)

Затворити и блокирати,
ако није могуће искључење

6661

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК „ЖЕЛЕЗНИЦA СРБИЈЕ“

-4-

Број 4

Члан 7.
У Прилогу 9. Техничко колске прегледне станице „Србија Карго“, у табели за прегледну станицу Димитровград у
колони „Мобилни телефон (службени)“, број телефона „064/816-28-89“ замењује се новим бројем телефона „064/81628-98“.
У Прилогу 9. Техничко колске прегледне станице „Србија Карго“, у табели за прегледну станицу Табановце (Северна
Македонија) у колони „Мобилни телефон (службени)“, број телефона „064/816-27-66“ замењује се новим бројем
телефона „064/846-27-66“.
У Прилогу 9. Техничко колске прегледне станице „Србија Карго“, у табели за прегледну станицу Бор, поред речи:
„Бор“ додаје се реч: „Теретна“, а у колони „Мобилни телефон (службени)“, поред броја телефона „064/894-73-80“ додаје
се и број телефона „064/810-67-36“.
Члан 8.
У табели „Измене и допуне, исправке и тумачења“ уписати следеће речи:
Редни број
измена, допуна
и исправки

2

Предмет

Објављено

-члан 37 (шифра у табели 0181)
-члан 38 (шифра у табели 256)
-члан 41 (шифре у табели 4611, 4612, 483)
-члан 42 (шифре у табели 5331, 5332, 5431, 5432)
-члан 43 (шифре у табели 5611, 5612)
-члан 44 (шифре у табели 6115, 6661, 6662, 6663, 6664)
-Прилог 9

Важи од

данa доношења

Члан 9.
Ово Упутство ступа на снагу даном доношења.
Члан 10.
Упутство о изменама и допунама Упутства за рад прегледача кола са теретним колима објавити у Службеном гласнику
„Железнице Србије“.

Одлука Одбора директора
„Србија Карго“ а.д.
(од 31.1.2022. године)
Број: 4/2022-1284-320
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 31.1.2022. 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,

