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„Железнице Србије“ ад 

Број: 1930/2018-19-11 

Дана: 29.05.2018. год. 

Б е о г р а д  

 

 

На основу члана 36. Статута „Железнице Србије“ акционарско друштво ("Службени 

гласник Железнице Србије", број 16/15-пречишћен текст), а у вези са чланом 12. 

Колективног уговора за „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник 

Железнице Србије“ број 26/18), Одбор директора „Железнице Србије“ акционарско 

друштво, Београд је на седници одржаној 29.05.2018. године, донео 

 

 

О Д Л У К У  
 

 

1. Доноси се План образовања кадрова "Железнице Србије" акционарско друштво, 

Београд у 2018. години. 

2. План образовања кадрова из тачке 1. саставни је део ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Колективним уговором „Железнице Србије“ акционарско друштво  ("Службени гласник 

"Железнице Србије", број 26/2018) у поглављу IV, уређено је образовање и стручно 

усавршавање запослених. Одредбама члана 12. Колективног уговора послодавац је дужан 

да запосленом омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање у складу са 

потребама процеса рада, начином и организацијом рада у циљу успешнијег извршавања 

послова који су им поверени. 

Реализацијом Плана образовања кадрова „Железнице Србије“акционарско друштво у 

2018. годину, постигли би се резултати предвиђени стратегијом пословања „Железнице 

Србије“ акционарско друштво.  

На основу изнетог, донета је Одлука као у диспозитиву. 
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П Л А Н   

образовања кадрова "Железнице Србије" ад 

у 2018. години 
 

 

Годишњи План образовања кадрова доноси се у складу са средствима планираним 

Програмом пословања за 2018. годину "Железнице Србије" ад.  

Одлуку о упућивању запосленог на образовање, стручно оспособљавање и усавршавање 

доноси Одбор директора или запослени кога он овласти, у складу са средствима 

планираним програмом пословања. 

У складу са мисијом и визијом друштва, садржај за  образовање  кадрова обухвата следећа 

подручја: 

 менаџмент (управљање људских ресурса,управљање променама,менаџерски алати у 

оптимизацији учинка организације, управљање пројектима ЕУ); 

 захтеви закона и прописа (надлежност и пословање корисника јавних средстава, јавне 

набавке, надлежност јавних извршитеља, примена рачуноводствених прописа, порески 

поступак, примена контног плана за буџетски систем и др.);  

 техничко-функционална знања (стицање одређених компетенција из области 

финансија, рачуноводства и економије); 

 обука за коришћење страних језика. 

План образовања кадрова "Железнице Србије" ад за 2018. годину сачињен је на основу 

исказаних потреба организационих делова "Железнице Србије" ад, а у складу са 

Програмом пословања за 2018. годину. 

Програмом пословања "Железнице Србије"ад су планирана средства у укупном износу од 

1.100.000,00 динара, и то:  

- трошкови стручног образовања запослених и едукације    1.100.000,00  динара 

Саставни део овог Плана је преглед свих курсева, обука и семинара, и то: 

 

- назив курса, обуке и семинара; 

- потенцијални извођачи; 

  



3 
 

- трајање; 

- очекивани период реализације;  

- структура полазника; 

- број полазника; 

- цена по полазнику и 

- укупан износ. 

 

 

   


